Bestuursverslag en activiteitenverslag 2021
De Snickers - de Bruijn Stichting is opgericht op 10 juli 1936 door mevrouw Maria Anna Jeannette Snickers
– de Bruijn en na haar overlijden in 1938 door middel van haar nalatenschap feitelijk van start gegaan. Zij
heeft indertijd laten vastleggen dat het door haar nagelaten vermogen zou worden aangewend ten
behoeve van “het Rotterdamsche bewaarschoolonderwijs”. Door de groei van het stichtingsvermogen,
door de maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de overheid op het gebied van de financiering van
het basisonderwijs in Nederland is deze doelstelling na enkele decennia uitgebreid en kent de stichting nu
de volgende doelstelling:
•

•
•

Het steunen en bevorderen van educatieve, charitatieve en medische instellingen en objecten ten
behoeve van jeugdige personen, dan wel het steunen van jeugdige natuurlijke personen,
eveneens 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 betreffende instelling, object en natuurlijke personen, naar
het oordeel van het bestuur, voor steun in aanmerking komt.
Bij het beoordelen van projecten genieten personen, instellingen en objecten in Rotterdam en in
voorkomende gevallen werkzaam vanuit de Rooms Katholieke grondslag een zekere mate van
voorkeur.

De Snickers-de Bruijn Stichting realiseert haar inkomsten uitsluitend uit beleggingsresultaten, waartoe
een portefeuille wordt beheerd door twee vermogensbeheerders.
Jaarverslag en activiteitenverslag 2021
Boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat (zie ook de cijfers in het ANBI formulier 2021). Er is
geen sprake van langlopende schulden of overige langlopende verplichtingen. Onder de kortlopende
verplichtingen zijn te betalen kosten opgenomen welke in 2022 zullen worden betaald. Het vermogen van
de Stichting is voldoende om de continuïteit te waarborgen. Het is de doelstelling van het bestuur het
vermogen in reële zin in stand te houden. Hiertoe wordt het stamkapitaal in de reserverekening jaarlijks
met een percentage verhoogd, voor 2020 met 2%.
Begroting 2022
Voor het jaar 2022 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 zijn op het moment van opstellen van dit verslag nog
immer voelbaar ondanks de vaccinatiestrategie. Hierdoor constateren wij dat sommige activiteiten
waaraan wij een bijdrage leveren, niet doorgaan of uitgesteld worden. Hierdoor verwachten wij een wat
lager niveau aan bijdragen. De continuïteit van de stichting is door de Corona crisis niet in het geding. De
crisis heeft ook geen impact op onze geefstrategie.

Beleid, omvang en functie vrij besteedbaar vermogen
Het is de doelstelling van het bestuur het vermogen van de stichting in reële zin in stand te houden.
Daartoe wordt jaarlijks door de Stichting een toevoeging gedaan aan de reserverekening in het eigen
vermogen, waarbij uitgegaan wordt van 2% gemiddeld conform het beleid van de ECB. Eventuele batige
of nadelige saldi in de staat van baten en lasten worden toegevoegd of onttrokken aan de reserve
subsidies. Het beleid is gericht op het realiseren van de doelen van de Stichting op lange termijn. De
financiële crisis in het begin van het millennium heeft een negatieve reserve subsidies doen ontstaan,
maar desalniettemin is het bestuur doorgegaan met het verstrekken van subsidies in de verwachting dat
komende jaren deze reserve uit de positieve resultaten kan worden aangevuld.
Beleggingsbeleid en risico’s
Het beleggingsbeleid van Snickers-de Bruijn Stichting is gericht op het streven naar een reëel waarde
behoud. Daarbij wordt zo mogelijk een rendement nagestreefd, waaruit de jaarlijkse subsidie stroom kan
worden gefinancierd. In de beleggingsportefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling om
bovengenoemde doelstellingen te kunnen realiseren.
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