
Bestuursverslag 2020. 


In het jaar 2020 werden 4 bestuursvergaderingen gehouden en 1 ledenvergadering. Als gevolg 
van de Corona epidemie werden de meeste vergaderingen na maart 2020 online gehouden. 


Tijdens de ledenvergadering werden in unanimiteit de kandidaat-bestuursleden mevrouw Liesbeth 
van Goor en de heer Jasper Petit aangesteld tot bestuursleden. Het bestuur heeft het 
bestuursreglement en daarmee de statuten herzien, waarbij vast is gelegd dat het begrip 
“kandidaatsbestuurslid voor een jaar“ geformaliseerd is, en de bestuurstermijnen zijn vastgelegd 
op vier jaar. Het maximale aantal termijnen is twee. Hierna is een herbenoeming slechts mogelijk 
in bijzondere omstandigheden en in unanimiteit. Deze laatste wijziging is ingegaan op 1 januari 
2020. Tenslotte is ook een taakverdeling opgesteld binnen het reglement, geldend voor de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Een van de overige bestuursleden is 
verantwoordelijk voor het bijhouden van de website, onder andere met het oog op de gestelde 
eisen van de ANBI regelgeving. 


In augustus 2020 zijn online functioneringsgesprekken gehouden met alle bestuursleden. Dit 
geschiedde door de voorzitter, die zelf is beoordeeld door de secretaris en de penningmeester 
tezamen. Een generiek verslag is besproken tijdens een bestuursvergadering. Het secretariaat 
werd naar grote tevredenheid bemenst door mevrouw Eline de Smet, vanuit haar bureau in de 
stichting “ Het R.C. Maagdenhuis” aan de Herengracht 220 te Amsterdam. De administratie van 
de Vereeniging werd verricht door de heer M. Boeser RA RV, Embedded Value te Hillegom. Het 
bestuur is de heer Boeser zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en voor het feit dat hij bij alle 
vergadering aanwezig kan zijn. 


De beleggingsportefeuille is verplaatst naar de ING Bank, nadat tijdens een live-
bestuursvergadering drie kandidaat vermogensbeheerders in dit verband een offerte/voorstel 
mochten toelichten. Het beleggingsprofiel bij de ING bank is, gelet op de beleggingshorizon van 
de Vereeniging gematigd offensief. Dit profiel maakt meer kans om bij een normale inflatie van 
1,5%-2% het vermogen van de Vereeniging op peil te houden en toch donaties te kunnen doen 
en te kunnen voorzien in de kosten van de Vereeniging. Het dossier “ Zaanstraat” blijft aandacht 
vragen en wordt behartigd door mevrouw Manon Cremers en de heer Wilmer Smeenk. 


Betrokken bestuursleden nemen het gehele jaar deel aan verschillende overleggen zoals “het 
Beukenhof” overleg te Utrecht, het Landelijk Fondsen overleg te Amsterdam en het Amsterdamse 
fondsen overleg te Amsterdam. Binnen dit laatste overleg zijn diverse gesprekken gevoerd met de 
respectievelijke wethouders Armoedebestrijding, Onderwijs en jeugdzorg en immigratie. Het in 
directe zin steun geven aan (kinderen van) statushouders is nog niet goed van de grond gekomen 
door de complexiteit en diversiteit van deze doelgroep. Het bestuur blijft hier aandacht aan geven 
in samenwerking met andere lokale fondsen. 


De Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Amsterdam 9 In 2020 zijn 34 
aanvragen voor een donatie ingediend. Hiervan zijn 7 aanvragen gehonoreerd. De samenwerking 
met de stichting “de Stille omgang” heeft wel vorm gekregen maar door de Corona problematiek 
is deze bedevaart in 2020 niet doorgegaan. 


Per eind 2020 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 Mr. W.A. Smeenk, penningmeester Mw. drs. 
A.M. Schilder, lid Mw. EL. van Gool-Leer, lid Mr. J.J. Petit MBA, lid Amsterdam, 2 juni 2021


