DULLERTSSTICHTING
JAARVERSLAG 2017 (uittreksel)

1. Algemeen.
De Dullertsstichting is feitelijk en statutair gevestigd te Arnhem aan de
Jansbinnensingel 22 te 6811 AK Arnhem. De stichting is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 41047234.
Krachtens de bepalingen in de statuten heeft de stichting ten doel ingezetenen van
Arnhem en omstreken, die op grond van hun financiële en maatschappelijke situatie in
een achterstandssituatie verkeren, te ondersteunen. Het werkgebied omvat de
gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en de
voormalige gemeente Huissen. Ook bestaat de mogelijkheid giften te verstrekken aan
sociale doeleinden buiten het werkgebied. Met behulp van de opbrengst van het
daartoe bestemde vermogen wordt zowel eenmalige steun verleend aan personen en
instellingen, als structurele jaarlijkse financiële steun aan personen.
Het bestuur heeft in december 2017 een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2017 tot
en met 2019. Dit plan geldt als leidraad bij de besluitvorming.
2. Begroting 2017 / Realisatie doelstellingen.
Voor het jaar 2017 werden de volgende sociale uitgaven / giften begroot:
a. giften ex artikel 3 (zijnde éénmalige bijdragen aan personen en instellingen):
€ 1.300.000,-, waarvan € 580.000,- voor particulieren en € 720.000,- voor
instellingen
b. giften ex artikel 2, inclusief loonbelasting (zijnde structurele meerjarige
toezeggingen aan personen): € 20.000,c. ouderenbeleid: € 100.000,d. eenmalige gift Gemeente Arnhem: € 1.000.000,-Aldus werd voor 2017 een totaal van € 2.420.000,- aan giften begroot.
In het jaar 2017 werd voor in totaal € 2.344.963,- aan giften toegezegd (inclusief Heij
Konijn Fonds). In 2016 was dit € 1.945.356,- (inclusief Heij Konijn Fonds).
Het giftenbedrag van 2017 is te specificeren als volgt:
Ad a. Giften ex-artikel 3 (éénmalige bijdragen aan personen of instellingen).
In totaal zijn 465 aanvragen voor een bijdrage in behandeling genomen. Ten opzichte
van het jaar 2016 betekende dat een toename van 83 aanvragen.
Het aantal aanvragen in 2017 voor personen bedroeg 370 en voor instellingen 95.
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Opgesplitst per soort aanvraag per jaar geeft dit in vergelijking met het vorige jaar het
volgende beeld:

Tabel eenmalige toezeggingen/afwijzingen
opgesplitst naar personen en instellingen voor 2016 en 2017
Personen
Toezegging
2016
263
(93%)

2017
360
(97%)

Instellingen
Afwijzing

2016
19
(7%)

2017
10
(3%)

Toezegging
2016
89
(89%)

2017
83
(87%)

Afwijzing
2016
11
(11%)

2017
12
(13%)

De hoogte van de toegezegde bijdragen bedroeg in totaal € 1.232.566,-- ( in 2016
€ 1.727.788,--).
Hiervan is € 580.630,- (47%) toegezegd aan personen en € 651.936,-- (53%) aan
instellingen. In 2016 was de verdeling als volgt: personen € 446.728,-- (26% ) en
instellingen € 1.281.060,-- (74%).
toegekend aan instellingen terwijl dit in 2015 nog 57% was.
Ad b. Giften ex-artikel 2 (structurele jaarlijkse giften aan personen).
Per 31 december 2017 bedroeg het aantal personen dat in aanmerking kwam voor een
gift ex-artikel 2: 10 (op 31 december 2016: 13). In totaal is € 15.161,-- uitgekeerd aan
deze giften (in 2016 was dat € 18.639,--).

Ad c. Giften in het kader van het Ouderenbeleid.
In het verslagjaar 2017 is door middel van 138 aanvragen (in 2016 waren het 154
aanvragen) een bijdrage verleend van € 152.040,-- ( in 2016 was dat
€ 307.860,--).
De helft van de toegezegde bijdragen (zijnde € 76.020,--) kwam voor rekening van de
Dullertsstichting, de andere helft voor rekening van de Stichting Sint Nicolai
Broederschap waarmee in dit project wordt samengewerkt.
Ad d. Eenmalige gift Gemeente Arnhem
In het verslag jaar is ter gelegenheid van de gedenking van het 200ste geboortejaar van
de heer Dullert een bedrag groot € 1.000.000,-- aangeboden aan de Gemeente Arnhem
om in samenspraak met de Dullertsstichting een duurzaam project te beginnen op het
gebied van aanpak van schulden- en schuldpreventie bij jongeren.
3. Heij-Konijn Fonds.
a. Algemeen.
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Het Heij-Konijn Fonds (een “fonds op naam” binnen de Dullertsstichting) verstrekt
bijdragen aan jonge (veelbelovende) beeldende en uitvoerende kunstenaars die zich
professioneel (verder) willen ontwikkelen.
Aan het fonds zijn drie adviseurs verbonden die het bestuur adviseren over de
toezegging van bijdragen. Per ultimo van het jaar waren de volgende drie personen de
adviseurs van het fonds: mevrouw M. Leupen, mevrouw M. Brussaard en de heer R.
Kramer. De heer B. van den Akker heeft na de jaarvergadering op eigen verzoek
afscheid genomen als adviseur.
b. Realisatie doelstellingen.
Op 20 juni 2017 vond de jaarlijkse vergadering plaats van een delegatie uit het bestuur
en de adviseurs. Er zijn 18 aanvragen behandeld (in 2016 waren dat er 21). In het
verslagjaar is € 23.270,-- toegezegd; in 2016 bedroeg dit € 35.000,--.
c. Overige zaken.
Het beleggingsbeleid is gematigd defensief gebleven. Van het belegbaar vermogen is
ongeveer 25% in aandelen belegd (hoog-dividend gevende beleggingsfondsen).
4. Fiscale Status en FIN lidmaatschap.
De stichting is gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is
daardoor o.a. vrijgesteld van schenk- erfbelasting. De stichting is niet onderworpen
aan vennootschapsbelasting en niet BTW-plichtig.
Het fiscale nummer van de stichting is 0029.87.570.
De stichting is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), de
belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Het FIN hanteert een
gedragscode. Het bestuur onderschrijft deze code en leeft deze na, met dien verstande
dat in het verslagjaar het beleid t.a.v. het periodiek evalueren van het functioneren en
de wijze van handelen van het bestuur nog in voorbereiding was.
De rentmeester was in het verslagjaar wederom lid van de fiscale commissie van het
FIN.
5. Agrarisch bezit
In het verslagjaar is de volgende landbouwgrond aangekocht:
- In de Pannerdense Waard is tesamen met de Stichting Sint Nicolai Broederschap
en Het Burger en Nieuwe Weeshuis ongeveer 77,7 ha regulier verpachte
akkerbouwland en grasland gekocht, ieder voor 1/3e onverdeeld aandeel. Daarmee
bedraagt de gronduitbreiding voor de Dullertsstichting de facto ongeveer 25,9 ha.
Per 31 december 2017 bedroeg het grondbezit in totaal ruim 715 hectare (in 2016:
ruim 689 hectare).
6. Samenwerking Dullertsstichting (DS) met de stichting Sint Nicolai Broederschap
(SNB) en de stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis (BNW).
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Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen werkt DS nauw samen met de
SNB en de BNW. Het gezamenlijk uitvoerend bureau stemt de activiteiten op elkaar
af.
Op 2 maart 1999 is een convenant gesloten inzake deze samenwerking. In 2003 is,
naar aanleiding van dit convenant, afgesproken dat periodiek de samenwerking wordt
geëvalueerd zowel op het punt van de kostenverdeling als de toegevoegde waarde.
Op 13 april 2017 vond het voorzittersoverleg plaats; een jaarlijks overleg tussen de
drie voorzitters en de rentmeester.
In de loop van het verslagjaar zijn de Richtlijnen Sociaal beleid (toekenningsbeleid
voor giften) incidenteel in een bestuursvergadering ter sprake gekomen en heeft het
bureau gezorgd voor afstemming van dit beleid met de SNB en BNW.
7. Bestuur
a. Vergaderingen.
Het Bestuur vergaderde in 2017–verspreid over het verslagjaar- acht keer.
b. Jaarrekening 2016.
In gevolge artikel 10 van het huishoudelijk reglement heeft de commissaris, drs. R.J.
Dijkhuizen, de jaarrekening opgemaakt.
De accountant, R.W.J. van den Anker RA van KroeseWevers, heeft de jaarrekening
van 2016 gecontroleerd. In de bestuursvergadering van 7 juni 2017 heeft het bestuur
de jaarrekening over 2016 vastgesteld.
d. Bestuurssamenstelling en beloning.
Er waren geen wijziging in de bestuurssamenstelling. Per 31 december van het
verslagjaar bestond het bestuur uit de heren mr. W.W. Korteweg (voorzitter), drs. R.J.
Dijkhuizen (vice-voorzitter/commissaris), drs. C.R.A.M. Knüppe, mr. A.H.T.
Heisterkamp en mr B. Huibers.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, doch –conform
artikel 8 van de statuten- uitsluitend een onkostenvergoeding van € 45,- per jaar,
zijnde het bedrag dat de heer Dullert bij testament in 1881 bepaalde.
8. Personele bezetting uitvoerend bureau.
Door het blijvend hoge aantal aanvragen voor de drie samenwerkende stichtingen, was
in het verslagjaar de druk op de medewerkers van het bureau voortdurend hoog. De
bezetting is t.o.v. het vorige verslagjaar niet gewijzigd. Mevrouw Petiet heeft
wederom het gehele jaar gefungeerd als primus inter pares voor de Dullertsstichting.
Per 31 december 2017 waren op het uitvoerend bureau werkzaam de
rentmeester/directeur mr M. Schellingerhout (36 uur), voor de afhandeling van de
sociale aanvragen mevrouw S.I. van der Veen (32 uur), mevrouw N. Petiet (30 uur), de
heer H.J. Beltman (36 uur) en mevrouw J. van Gestel (32 uur). De (financiële)
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administratie werd gevoerd door mevrouw L. Heinst-van Til (30 uur) en mevrouw M.
Megchelenbrink (32 uur). Mevrouw N.J.M. Groot (36 uur) verzorgde de algemene
administratieve ondersteuning.
Op basis van een 40-urige werkweek is dat een totaal van 6,6 fte.
De arbeidsovereenkomsten van de medewerkers en rentmeester van het bureau zijn
afgesloten met de Dullertsstichting en Stichting Sint Nicolai Broederschap. De kosten
van hun dienstverband worden betrokken in de hiervoor sub 6 genoemde
kostenverdeling. Bij de beloning van de medewerkers worden de schaalindelingen en
tabellen voor gemeenteambtenaren als richtsnoer genomen.
De kosten van de rentmeester-directeur worden, ieder voor een/derde gedeelte,
gedragen door de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting
Het Burger en Nieuwe Weeshuis. Met de rentmeester-directeur is een specifieke
beloningsregeling afgesproken. Het bestuur acht het bepaalde in artikel 2: 383 lid 1
laatste zin Burgerlijk wetboek van overeenkomstige toepassing, voorzover er,
bijvoorbeeld uit hoofde van governance, een publicatievoorschrift- of aanbeveling zou
bestaan.

9. Overige zaken
Op 3 oktober vond in het stichtingshuis het traditionele gesprek plaats tussen het
bestuur en het College van B&W van de Gemeente Arnhem. Het College was vrijwel
voltallig aanwezig, tezamen met de gemeente-secretaris. Naast de algemene gang van
zaken werden diverse projecten besproken waar de Gemeente ook een rol in speelt.
Voorts was de beoogde grote gift een gespreksonderwerp in het jaar 2017 waarin
herdacht werd dat de heer Dullert 200 jaar geleden werd geboren.
In november werd een grote bijeenkomst georganiseerd in de hal van het Arnhemse
Stadhuis, die de Gemeente daarvoor bereidwillig ter beschikking stelde. De
bijeenkomst was er vooral op gericht om te laten zien welke projecten de
Dullertsstichting in de afgelopen jaren gesteund heeft. Voorts heeft prof Schuyt van de
Universiteit Amsterdam een voordracht gehouden over de rol en betekenis van
filantropie. Tijdens deze bijeenkomst werd de eerder in dit verslag genoemde grote gift
van € 1.000.000,- aangeboden aan de Gemeente, voor wie burgemeester Marcouch een
cheque in ontvangst nam. De bijeenkomst was zeer goed bezocht en een groot succes
en bleek na afloop ook een goede netwerk bijeenkomst te zijn voor alle uitgenodigde
organisaties.
De stichting ontving wederom een kerstgift van € 3.000,- van Putman Groep B.V. te
Westervoort.
Met de heer Brabers was er wederom geregeld contact over de voortgang van het boek
dat hij schrijft over de geschiedenis van de Dullertsstichting.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juni 2018.
voorzitter,

rentmeester/directeur,

mr. W.W. Korteweg

mr. M. Schellingerhout
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