
BESTUURSVERSLAG 2018 VEREENIGING TOT WELDADIGHEID VAN DEN 
ALLERHEILIGSTEN VERLOSSER (VTW-AMSTERDAM)

Het bestuur

Het bestuur van de VtW heeft zich in 2018 beziggehouden met het uitvoeren van de beleidslijn 
vastgesteld in 2015. Het bestuur verwacht in het begin van 2019 weer op volle sterkte te kunnen 
functioneren. Twee kandidaat-bestuursleden zijn inmiddels bereid gevonden in 2019 de gelederen 
te versterken. De heer Ronald Wijs heeft na vele jaren te hebben deelgenomen aan het bestuur te 
kennen gegeven zijn functie beschikbaar te stellen. Hij is inmiddels woonachtig in het buitenland.

Governance en Organisatie

De statuten en het bestuursreglement zijn aangepast aan de huidige inzichten van corporate 
governance. Een duidelijke taakomschrijving binnen het bestuur werd vastgelegd, inclusief een 
notitie betreffende de uitvoering van de AVG-regelgeving.
Organisatorisch is de lijn van de vorige twee jaren voortgezet, mede dankzij de inspanningen van 
het secretariaat, mevrouw Eline de Smet en onze administrateur, de heer Mathijs Boeser, MB 
Added Value bv te Hillegom. Het kantoor blijft naar volle tevredenheid gevestigd bij de Stichting 
“het Roomsch Catolijk Maagdenhuis (het Maagdenhuis) op de Herengracht te Amsterdam.

Donaties

In 2018 werden 40 aanvragen ontvangen, waarvan er 18 door het bestuur ter vergadering werden 
behandeld. Aan 11 projecten is een donatie toegekend met een totale som van ongeveer € 
50.000. Een samenwerking met het bisdom Haarlem-Amsterdam werd met name gerealiseerd 
door een donatie toe te kennen aan het Jongerenpastoraat.

Vermogensbeheer

In 2018 was er sprake van een jaar met een negatief rendement van -/- 2,97 %. Het streven om 
het stamvermogen zoveel mogelijk in stand te houden werd niet behaald. Een herstel van de 
financiële markten in het eerste kwartaal 2019 is de verwachting echter het beursklimaat blijft 
onzeker. De beleggingen blijven in beheer van Insinger Gilissen te Amsterdam.

Samenwerking

VtW-Amsterdam is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en van het LFO 
(landelijk Fondsen overleg).

Bestuurssamenstelling

Per eind december 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Dr R.J.A.M. van der Hulst, voorzitter
Mw.Mr.M.A.J. Bak-Cremers, secretaries
Drs. A.J.A. Ruhe, penningmeester
Mw. drs. A.M.Schilder, bestuurslid
Mr.W.A.Smeenk, bestuurslid
Drs. R.J.B Wijs, bestuurslid tot 12-07-18


