
Bestuursverslag 2016 
 
 
Jubileum Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser 
 
Het afgelopen jaar heeft Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser ("VTW") 
haar 175-jarig jubileum gevierd. Dat was een gedenkwaardig moment om feestelijk bij stil te staan. 
Het jubileum werd gevierd met een gezongen heilige Mis in de zolderkerk van Ons’ Lieve Heer op 
Solder te Amsterdam en werd voorgegaan door Mgr.  Dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. 
 
 
Het bestuur 
 
Het afgelopen jaar zijn er vier officiële bestuursvergaderingen geweest en twee algemene 
ledenvergaderingen . Door diverse bestuurswijzigingen in 2014 en 2015 was het aantal 
bestuursleden gedaald tot het statutair minimum van vijf bestuursleden. Er is daarom gestart met 
het benaderen van potentiële kandidaten voor de opengevallen posities. In de vergadering van 1 
december 2016 is de heer Mr. W.A. Smeenk toegetreden als bestuurslid van VTW.  
 
 
De organisatie 
 
Sinds 1 januari 2015 zijn de beleggingen van VTW in beheer gegeven van Theodoor Gilissen Bankiers 
N.V. ("TGB"). Tot die datum had TGB de beleggingen in portefeuille, maar het beheer van het 
vermogen was nog steeds bij VTW in eigen hand. De extra kosten voor het beheer hebben, evenals in 
2015, ook in 2016 opgewogen tegen de risico’s die verbonden zijn aan het eigen beheer. 
 
Sinds 1 januari 2015 is de administratie van VTW ondergebracht bij het externe administratiekantoor 
MB Added Value B.V. te Hillegom. Het is gebleken dat dit een verstandige beslissing is geweest. In 
2016 is het contract met MB Added Value B.V. gecontinueerd. 
 
Eind 2015 is de organisatie van het VTW kantoor aan de Herengracht overgenomen door Stichting 
het Roomsch Catholijk Maagdenhuis ("Maagdenhuis"), gevestigd in hetzelfde pand. De (door VTW 
betaalde) dienstverlening van het Maagdenhuis omvat onder meer de behandeling van de 
correspondentie van VTW, het beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken, maar ook de 
advisering aan het bestuur van VTW over door VTW ontvangen subsidie aanvragen. Het bestuur van 
VTW neemt uiteindelijk zelf alle beslissingen betreffende donaties. 
 
In 2016 zijn er vervolgstappen gezet op de weg naar digitalisering van de werkprocessen. Voorheen 
werden alle donatieaanvragen uitgebreid op papier gezet en werd de behandeling van die aanvragen 
op papier uitgewerkt en behandeld. In 2016 is gebleken dat deze manier van werken veel voordelen 
heeft, zoals het behalen van een grotere efficiëntie bij donatie aanvragen, het bereiken van een 
grotere snelheid bij de behandeling en afhandeling van aanvragen en het verkrijgen van 
transparantie bij de afwegingen die bestuursleden maken als aanvragen moeten worden beoordeeld. 
 
Het afgelopen jaar is de website van VTW verder geactualiseerd. 
  



 
 
 
 
Donaties 
 
Volgens de statuten is het doel van VTW het beoefenen van de weldadigheid, het bevorderen van 
het maatschappelijk welzijn en van het onderwijs, in het bijzonder het onderwijs op katholieke 
grondslag, een en ander bij voorkeur in Nederland, in het bijzonder in Amsterdam. De doelgroep 
‘jeugd’ staat daarbij zeer centraal. 
 
VTW tracht haar doel onder meer te bereiken door, ter bevordering van het maatschappelijk welzijn 
van groepen van natuurlijke personen, geldelijke steun te verlenen en deel te nemen aan projecten 
en activiteiten gericht op de leniging van sociale noden en door het ondersteunen van activiteiten op 
het gebied van onderwijs. 
VTW wil een kleine daadkrachtige vrijwilligersorganisatie zijn, met aandacht vanuit haar katholieke 
identiteit voor levensbeschouwelijke projecten en projecten ten behoeve van achterstandsgroepen 
in de maatschappij. 
 
In het verslagjaar werden 66 aanvragen ingediend. Hiervan werden er 12 gehonoreerd.  Voor een 
overzicht van deze projecten verwijzen wij naar [bijlage 4.1] van dit jaarverslag. In 2016 is 1 project in 
het buitenland gesubsidieerd. 
 
 
Vermogensbeheer 
 
Het jaar 2016 begon met een negatief klimaat voor vermogensbeheerders. Er waren diverse politieke 
en economische bewegingen die een verbetering van het klimaat in de weg hebben gestaan. 
Gelukkig verbeterde het beleggingsklimaat aan het einde van het jaar. 
 
VTW streeft ernaar om het stamvermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Het bestuur is van 
mening dat bij voldoende rendement op het belegd vermogen en adequate beheersing van de 
algemene kosten het lukken om ruim 2% van het vermogen aan donaties te verstrekken en 
bovendien het inflatiepercentage goed te maken. Dankzij de verbetering van het beleggingsklimaat 
eind 2016 is VTW erin geslaagd om een gedeelte van de opgelopen achterstand van het vermogen op 
het stamvermogen in te lopen. De inflatie was ongeveer 2% en het rendement op vermogen was 
3,59% 
 
 
Contacten en samenwerking met andere fondsen 
 
Middels diverse overlegvormen, zoals het Beukenhof-fondsen overleg en het Landelijk 
fondsenoverleg houdt VTW contacten met andere fondsen. Daarnaast is er, al dan niet op 
projectniveau, overleg met fondsen die een vergelijkbare doelgroep hebben en met diverse 
Amsterdams fondsen. Bovendien is de relatie met het Maagdenhuis geïntensiveerd (zie boven) als 
gevolg van de samenwerking op organisatorisch gebied. 
 
VTW is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en onderschrijft op hoofdlijnen de 
gedragscode. Ook in FIN verband is er overleg zoals de TROV (vermogensbeheer), de 
ledenvergadering, bijeenkomsten voor projectadviseurs en symposia.  
 
De vereniging is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 



 
 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Per eind december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Dr. R.J.A.M. van der Hulst  voorzitter 
Mw. Mr. M.A.J. Bak-Cremers  secretaris 
Drs. A.J.A. Ruhe    penningmeester 
Mr. R.J.B. Wijs    lid 
Mw. Drs. A.M. Schilder   lid 
Mr. W.A.Smeenk   lid 
 

 
 
 
Amsterdam 6 juni 2017 
 
 


