Publicatie stukken Snickers de Bruijn Stichting 2019 / beleid 2020
Jaarverslag 2019:
Algemeen:
In het verslagjaar kwam het bestuur 4 maal bijeen.
Conform het rooster van aftreden werd 2 bestuursleden herbenoemd.
Na de gebruikelijk voorselectie door het secretariaat (waarbij die aanvragen die niet
binnen de statuten vallen en/of niet binnen het beleidskader van het bestuur worden
afgewezen) werden door het bestuur de aanvragen behandeld. In het verslagjaar 2019
werden door het bestuur 48 (2018: 46) aanvragen toegekend. Het merendeel van deze
aanvragen betrof Nederlandse projecten. De Stichting verkreeg de ANBI status per 1
januari 2015. De Stichting is lid van de FIN (de Vereniging van Fondsen in Nederland).
Financiële positie:
De Stichting is een vermogensfonds ontstaan dankzij het legaat van Mevrouw Snickers
de Bruijn in 1936.
Het bestuur van de stichting heeft een langjarige traditie van voorzichtig financieel
beleid, dat gericht is op het in stand houden van het vermogen en het aanwenden van de
netto baten voor subsidies die vallen binnen de doelstelling van de stichting.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door twee Nederlandse banken. Jaarlijks
wordt een rapport opgesteld en gecontroleerd door een registeraccountant.
Een bestendige gedragslijn van het bestuur is om alle baten en lasten (ook de niet
gerealiseerde koersverschillen) te verantwoorden via de staat van baten en lasten en het
resultaat te boeken op de balans onder de rekening: Reserve subsidies. Uit deze reserve
wordt jaarlijks een bedrag overgeboekt naar het eigen vermogen tot instandhouding
daarvan. Dit bedrag is de laatste 10 jaren gesteld op 2% van het vermogen conform de
beleidslijn van de Europese Centrale Bank als norm voor de inflatie.
Ten gevolge van de financiële crisis in de afgelopen jaren heeft de reserve subsidies een
negatief saldo, al is deze door het positieve exploitatieresultaat over 2019 een stuk
minder negatief geworden. Het bestuur heeft gemeend, ondanks het negatieve saldo van
de rekening reserve subsidies toch het subsidiebeleid voort te zetten, zij het dat enige
matiging in de uitgaven is betracht.
Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van continuering van het huidige beleid, waarbij
aanvragen door het bestuur worden beoordeeld en eventueel worden toegekend.
Voorafgaand aan het boekjaar is niet in te schatten welke aanvragen zullen worden
ingediend en voor welk bedrag de aanvragen zullen worden goedgekeurd. De gevolgen
van de Corona crisis die op het moment van opstellen van dit verslag nog voelbaar zijn,
richten zich met name op een gedaalde waarde van de portefeuille. Aangezien de
stichting langdurig belegt, maakt het bestuur zich hierover slechts beperkt zorgen. De

continuïteit van de stichting is niet in het geding. De crisis heeft ook geen impact op de
geefstrategie van de stichting.
De baten uit hoofde van coupon rente, dividend en overige interest bedroegen in 2019
€113.555 (€ 120.872). De kosten van de stichting, incl. Kosten beheer vermogen en
accountantskosten, bedroegen € 16.197 (2018: 15.105). Aan subsidies werd een bedrag
van € 149.351 (2018: € 116.366) uitgekeerd.
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen beloning. Incidenteel worden gemaakte kosten vergoed.
Beleidsplan:
Zoals op de website al vermeld heeft de stichting als doelstelling het steunen en
bevorderen van educatieve, charitatieve en medische instellingen en objecten ten
behoeve van jeugdige personen om redenen van educatieve, charitatieve en medische
aard, alsmede al hetgeen hiermee direct of indirect verband houdt. Dit alles voor zover
en in die mate dat dit, naar het oordeel van het bestuur, voor steun in aanmerking komt.
De personen, instellingen en objecten dienen bij voorkeur de Rooms Katholieke
grondslag als uitgangspunt te hebben. Binnen Nederland hebben Rotterdamse projecten
de voorkeur. Het bestuur heeft, evenals in vorige jaren belangstelling voor buitenlandse
projecten, doch gezien de behoefte aan steun vanwege de zich terugtrekkende overheid
moet steeds meer aandacht worden besteed aan Nederlandse en dan in het bijzonder
Rotterdamse projecten.
Het bestuur heeft de bestendige gedragslijn om een aantal projecten te benoemen tot
zgn. speerpunt projecten, die extra aandacht krijgen en vrijwel jaarlijks in aanmerking
komen voor een subsidie, opdat de continuïteit van deze projecten gewaarborgd kan
worden.
Voorkeur heeft het bestuur voor projecten waarvan de aard zichtbaar, tastbaar en
beheersbaar is en direct ten goede komt aan de betreffende jeugdige personen.
Kosten van overhead, bouw en salarissen worden slechts bij hoge uitzondering
gesubsidieerd. Leermiddelen, inrichting, boeken hebben prioriteit. Vakantiekampen
behoren tot jaarlijks terugkerende projecten.
Bij de beoordeling van de projecten wordt gelet op de realiseerbaarheid daarvan en met
name op de solide financiering. Het bestuur geeft er de voorkeur aan om bij grotere
projecten een bijdrage te verstrekken aan een zichtbaar en zo mogelijk tastbaar
onderdeel daarvan.
Het bestuur verlangt een degelijke verantwoording van de toegekende bedragen.
Bij het al dan niet goedkeuren van de projecten speelt de kwaliteit van het bestuur en/of
management van de organisaties die de projecten uitvoeren een belangrijke rol.
Het bestuur besteedt daaraan veel aandacht.
Op grond van bovenstaande is het bestuur terughoudend met het verstrekken van
bijdragen aan individuele personen.

Het bestuur streeft ernaar het proces van het doen van aanvragen tot het al dan niet
toekennen daarvan zoveel mogelijk te digitaliseren. Het gebouwde web portal blijkt een
succes en zal werden worden uitgebreid. Het besluitvormingsproces verloopt daarmee
meer efficiënt. Door de website moet een toenemend aantal aanvragen worden
behandeld, hetgeen het selectieproces vanwege de geringe groei van de inkomsten, erg
moeilijk maakt.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door twee Nederlandse banken, een
delegatie uit het bestuur belast zich in het bijzonder met het contact met deze
instellingen. Voor de afwikkeling van de administratie van de aanvragen wordt part time
gebruik gemaakt van een professionele secretaresse. De controle van de financiële
administratie is in handen van een register accountant.
Het bestuur maakt waar nodig gebruik van de expertise van de FIN.
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het veld van activiteiten
binnen de doelstelling van de stichting hebben de bestuursleden actief contact met
vertegenwoordigers van instellingen die zich actief betonen op dit terrein.
Voorgenomen uitgaven volgende jaren:
Conform het hierboven vermelde beleid streeft het bestuur ernaar de baten, resterend
na in standhouden van het vermogen en bij een voldoende reserve subsidies, geheel te
besteden aan de ingediende en door het bestuur goedgekeurde aanvragen. Gezien de
moeilijke situatie op de financiële markten, moet in de komende jaren helaas rekening
gehouden worden met een matige ontwikkeling van de baten van de stichting.

