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Bestuursverslag 2021  

  

Algemeen  

De Stichting Theodora Boasson is opgericht per 1 maart 2001 door mevrouw Theodora Boasson. De stichting heeft haar 
statutaire zetel te ’s -Gravenhage. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, waarvan één benoemd door KWF 
Kankerbestrijding en één benoemd door de Nederlandse Hartstichting. De bestuursleden ontvangen geen beloning en 
declareren geen onkosten. Ultimo het verslagjaar was het bestuur samengesteld als volgt:  
  

Mevrouw E.A.L. van Emden, voorzitter;  
Mevrouw D.C. Bloemkolk, secretaris, benoemd door de Nederlandse Hartstichting;  
Mevrouw M.N. Tijhuis, penningmeester, benoemd door KWF Kankerbestrijding.  
  

De administratievoering van de stichting geschiedt vanaf 2014 door de Nederlandse Hartstichting.  
  

Doel  

De Stichting Theodora Boasson heeft het statutaire doel het financieel steunen van medisch onderzoek, sociaal culturele 
activiteiten alsook sociaal maatschappelijke dienstverlening. Hiertoe behoren in ieder geval de volgende stichtingen: de 
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Plan Nederland. Ongeveer de helft van de jaarlijkse baten wordt gedoneerd aan deze 
drie stichtingen en de andere helft is bestemd voor projecten of activiteiten op het gebied van recreatieve doeleinden voor 
kinderen in Nederland met lichamelijke, geestelijke of sociale problemen. De stichting wil door haar bijdragen een project of 
een activiteit mogelijk maken, die anders niet gerealiseerd kan worden. Zij richt zich daarbij op kinderen met een achterstand, 
bijvoorbeeld kinderen die (chronisch) ziek zijn, opgroeien in armoedige omstandigheden of die een geestelijke beperking 
hebben. Bijdragen van de stichting zijn bedoeld voor activiteiten die rechtstreeks aan deze kinderen ten goede komen.  
  

Vermogen  

Het beginvermogen van de stichting op 7 december 2002 bedroeg €2,7 mln. en werd gevormd door het afgezonderde 
vermogen verkregen uit nalatenschap van mevrouw Th. Boasson.   
  

Beheer en vermogensbeleid  

Het stichtingsvermogen is ondergebracht bij ABN AMRO Bank N.V. te Den Haag. Het beheer vindt plaats in de vorm van een 
zogenaamd “garantieproduct” van de ABN AMRO Bank. Dit betekent dat de ABN AMRO Bank een zodanig beleggingsresultaat 
garandeert dat vanaf 1 juli 2005 tot en met 1 juli 2024 jaarlijks een bedrag van €180.000 kan worden besteed aan de 
doelstelling. Daarnaast heeft de stichting een klein deel van haar vermogen in verschillende aandelenfondsen ondergebracht. 
Bij verkoop van deze aandelen kunnen extra gelden beschikbaar gesteld worden, zo lang als de verkoop van de effecten dat 
toelaat. Het beheer vindt plaats met inachtneming van de algemene uitgangspunten van verantwoord financieel en duurzaam 
beheer. Naar verwachting zal de stichting worden ontbonden in 2025, na het laatste gegarandeerde bedrag vanuit het 
garantieproduct van de ABN AMRO Bank. Het moment van ontbinding hangt mede af van de beleggingsresultaten en 
doelbestedingen in de komende jaren. Dit wordt jaarlijks door het bestuur besproken aan de hand van een geactualiseerde 
meerjarenbegroting.    
  

Uitkeringsbeleid  
Na de oprichting is besloten dat de stichting in beginsel gedurende een periode van twintig jaren haar vermogen zal uitkeren 
aan de in het testament aangewezen doelen en dat de stichting daarna wordt vereffend en ontbonden. In de vergadering van 
4 juni 2003 heeft het bestuur besloten om het voor besteding aan de doelstelling beschikbare bedrag in enig jaar uit te keren 
conform een vaste verdeelsleutel. Op grond van deze verdeelsleutel werd 55% van de jaarlijkse uitkering gedaan aan de drie in 
het testament aangewezen organisaties (te weten de Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Plan Nederland), 
en werd 45% uitgekeerd aan overige doelen, met een maximum van €10.000 per gift. Deze nader te bepalen giften werden – 
en worden - gegeven aan fondsen en instellingen met projecten op recreatief gebied die bedoeld zijn voor kinderen in 
Nederland met lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen. Bij de toekenning hanteert het bestuur als uitgangspunt dat 
de gift een wezenlijke bijdrage moet leveren voor de realisering van het project. In de vergadering van 21 juni 2018 is besloten 
om gezien de gunstige beleggingsresultaten het jaarlijks uit te keren bedrag zolang het vermogen dat toelaat, te verhogen. 
Daarbij is besloten om zowel de jaarlijkse uitkering van de drie in het testament aangewezen organisaties als het bedrag dat 
beschikbaar wordt gesteld voor overige doelen, te verhogen. Hierbij is de in 2003 bepaalde verdeelsleutel voor de verdeling 
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van het jaarlijks uit te keren bedrag tussen enerzijds de in het testament aangewezen organisaties en anderzijds de overige 
doelen, enigszins aangepast.   

Fiscale positie  

De Inspecteur Registratie en Successie, te 's-Hertogenbosch heeft laten weten dat hij de stichting aanmerkt als instelling 
bedoeld in artikel 24, vierde lid van de Successiewet 1956. Daarmee valt de stichting onder het geldende tarief van 0 % 
schenkings- en successierecht.  
  

Met ingang van 2008 zijn de belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) veranderd. Een beschikking om 
aangemerkt te worden als ANBI is van de belastingdienst ontvangen.  
  

Op grond van artikel 33 lid 4 en 10 van de Successiewet 1956 is de fiscale positie van de stichting nu als volgt:  

• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt 

in het kader van het algemeen belang.   

• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.   

  

Risico’s en onzekerheden  

De risico's en onzekerheden van de stichting zijn, mede gezien de aard van de activiteiten, beperkt. De stichting heeft tot doel 
de uit de nalatenschap van mevrouw Theodora Boasson verkregen gelden te beheren en daarvan uitkering te doen. Het 
beheer van de gelden is uitbesteed aan ABN AMRO Bank in de vorm van een garantieproduct. Uit de gegarandeerde 
opbrengst en intering op het vermogen volgens een vooraf bepaald patroon, kan de stichting haar jaarlijkse uitkering ten 
behoeve van de doelstelling doen. Het risico dat de bank niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen wordt zeer gering 
ingeschat. Mocht dit zich wel voordoen dan zou de stichting niet of in beperktere mate kunnen voldoen aan uitvoering van 
zijn statutaire doelstellingen. Aan de bestedingskant is er het risico van gebrek aan onvoldoende aanvragen voor 
ondersteuning. Door opname in het Fondsenboek van de vereniging Fondsen in Nederland (FIN), als mede door een eigen 
webpagina via de FIN, is de vindbaarheid gegarandeerd. In het verslagjaar zijn voldoende verzoeken tot ondersteuning 
ingediend.  
  

Uit te keren bedragen  

De uitkering 2021 aan de vaste beneficianten is met referentie aan het verslag van de bestuursvergadering van 21 juni 2018 
vastgelegd, en wordt als volgt uitgekeerd:  
  

De Nederlandse Hartstichting    €   60.000  
KWF Kankerbestrijding     €   60.000  
Plan Nederland       €    9.000  
Beschikbaar overige doelen    €  151.000  
          €  280.000  
  

De gelden beschikbaar voor overige doelen zullen worden toegewezen en besteed op basis van te ontvangen aanvragen. Als 
lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is de stichting opgenomen in het Fondsenboek. Ontvangen aanvragen 
worden beoordeeld aan de hand van vooraf door het bestuur vastgestelde en aan de aanvragers gecommuniceerde 
financieringscriteria.   
Het bestuur van de Stichting Theodora Boasson verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de 
Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die eens per 4 jaar (op vrijwillige basis) extern getoetst 
wordt. Deze FIN toetsing bestaat sinds 2018 en is bij de Stichting Theodora Boasson in 2019 voor het eerst afgenomen en met 
positief resultaat afgerond.   
  

Terugblik 2021  

De COVID-19 pandemie heeft na 2020 ook in 2021 invloed gehad op welke activiteiten konden plaatsvinden. Die grote impact 
op de initiatieven waarvoor een financiële bijdrage bij stichting Theodora Boasson wordt gevraagd, heeft het bestuur 
teruggezien in een beperkt aantal nieuwe aanvragen en toekenningen. Immers, activiteiten die in 2020 niet konden 
plaatsvinden en waarvoor initiatiefnemers een concreet plan in 2021 hadden, mochten de in 2020 toegekende financiering 
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benutten voor de beoogde activiteiten in 2021 conform ons corona-beleid. Hierdoor hebben deze initiatieven geen nieuwe 
aanvragen ingediend in 2021. Het beschikbare budget voor overige doelen is hierdoor niet volledig besteed in 2021.  
Het bestuur heeft het in 2020 opgestelde corona-beleid in 2021 gehandhaafd. De aanvullende afspraken die met aanvragers 
worden gemaakt over bijvoorbeeld uitstel van de activiteiten, worden nauwkeurig geregistreerd. Zo nodig wordt behoud van 
financiering bij uitstel van een activiteit goedgekeurd, mits een concrete nieuwe datum bekend is. Dit beleid blijft van 
toepassing zo lang als de omstandigheden hierom vragen.   
Ondanks de coronapandemie zijn ook in 2021 voldoende aanvragen ontvangen die voldoen aan de doelstellingen, zodat het 
voor ‘overige doelen’ aangewezen bedrag op zinvolle wijze kon worden besteed. In 2021 is wederom de FIN Code Goed 
Bestuur onderschreven en zijn de benodigde documenten hiervoor aangeleverd aan de FIN. Het bestuur heeft ook in 2021 
nadrukkelijk gereflecteerd op de wijze waarop het vermogen wordt belegd en de wijze waarop aan de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens wordt voldaan.  
 
Vooruitblik 2022 
Op het moment van schrijven heeft het bestuur vernomen dat alle verplichte coronamaatregelen die vanuit de overheid 
waren ingesteld worden afgeschaft. Het is duidelijk dat de pandemie op dit moment op zijn retour is, in ieder geval voor wat 
betreft de impact op de zorg. Het bestuur ziet de hoeveelheid evenementen in de maatschappij enorm groeien en de 
belangstelling in de samenleving om er weer samen op uit te gaan. Uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen van de 
pandemie verwacht het bestuur daarom dit jaar meer aanvragen voor sociale projecten, denk aan vakanties, dagjes uit maar 
ook evenementen waar veel mensen samen komen. Daarnaast houdt het bestuur de ontwikkelingen van gevluchte kinderen 
uit Oekraïne in de gaten en vragen activiteiten voor deze kinderen mogelijk om extra steun dit jaar. Het bestuur ziet uit naar 
alle aanvragen en zal deze conform het beleid toetsen aan de eigen doelstellingen. Er zullen echter ook nog initiatieven zijn 
die in 2022 hun project van 2020 of 2021 pas uitvoering kunnen geven en daarom ook dit jaar geen nieuwe aanvraag 
indienen.    
  

Getekend, 's-Gravenhage 2 juni 2022  
  

Het bestuur  
   

E.A.L. van Emden  
Voorzitter  
  

D.C. Bloemkolk   
Secretaris  
  

M.N. Tijhuis   
Penningmeester  
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Balans per 31 december 2021 (€) 

(Na resultaatbestemming) 

 
 31 december 2021          31 december 2020    
 
ACTIVA 
 
 

Effecten 1 1.093.772  1.194.719 
    
Vorderingen 2 -  2 
 

Liquide middelen  3 21.567  41.102    
 

 1.115.339   1.235.823    
 

PASSIVA 
 
Vermogen 4 
 

Stichtingskapitaal  766.986  884.272 

Algemene reserve 218.602 221.614 

     
 
Uitkeringsverplichtingen 5 129.000  129.000 
 

Schulden op korte termijn 6 751  937

  1.115.339   1.235.823 
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Staat van Baten en Lasten over 2021 (€) 
 
 
 31 december 2021          31 december 2020

   
 
BATEN 
 
Opbrengst beleggingen 7 

Dividend 2.064  3.341 

Interest obligaties 62.714  62.714 

Gerealiseerde koersresultaten 20.736  32.373 

Ongerealiseerde koersresultaten 30.890 -47.473 

Liquiditeiten 1  11    
 
TOTAAL BATEN   

 116.405  50.966

     
LASTEN 
 
Kosten effecten 8 -3.378 -5.293 

Overige kosten 9 -518  -525    
 
Beschikbaar voor doelstelling 112.509 45.148   
 

Uitkering vaste begunstigden 10 -129.000  -129.000   

Uitkering overige begunstigden 10 -103.807  -110.800    
 
   

Resultaat -120.298  -194.652    

 

Het resultaat is als volgt bestemd: 
 
Onttrokken aan stichtingskapitaal -117.286  -117.286  

Mutatie algemene reserve -3.012 -77.366   
 
 

   

Resultaat -120.298 -194.652
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1. Toelichting 
 
Algemeen 
De stichting heeft tot doel het financieel steunen van medisch onderzoek, sociaal-culturele activiteiten benevens 
sociaal maatschappelijke dienstverlening.  
 
Het vermogen van de stichting bij oprichting is gevormd uit het afgezonderde vermogen afkomstig uit de 
nalatenschap van mevrouw Th. Boasson. 
 
Vestigingsadres 
Stichting Theodora Boasson is feitelijk gevestigd op de Prinses Catharina-Amaliastraat 10 te ’s-Gravenhage. 

Richtlijn C1 
De jaarrekening 2021 is opgesteld volgens de Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winstreven. Richtlijn C1 Kleine 
Organisaties is van kracht vanaf 1 januari 2017.  
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening worden er geen schattingen 
opgenomen. 

 

2. Waarderingsgrondslagen 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
organisaties-zonder-winststreven (RJk C1) die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De 
jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en 
kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
het voorgaande jaar.  

Beleggingen 
De effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers ultimo boekjaar. Niet gerealiseerde waardeverschillen op 
effecten in portefeuille worden ten gunste of ten laste van de reserve voor koersverschillen gebracht. 
Gerealiseerde waardeverschillen bij verkoop of lossing alsmede niet gerealiseerde waardeverschillen worden 
verantwoord onder de opbrengst beleggingen op de staat van baten en lasten. Transactiekosten worden 
rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Kortlopende schulden 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.  

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt 
gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, 
dan wel betaald. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van 
baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar 
niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende 
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve 
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt 
geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt 
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere 
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking 
van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 
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Toelichting op de balans 
 
Hier na worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2021 nader toegelicht:  
1  Effecten (€) 
 

  

   31-12-2021  31-12-2020 

    
Obligaties 543.455 727.636 

Overige fondsen 550.317      467.083     

     
 
 1.093.772 1.194.719

   
 
De mutaties in het boekjaar zijn als volgt te specificeren:  
    
 Obligaties Overige fondsen  Totaal 
  
Belegbaar vermogen per 1-1 
 
Waarde effecten 727.636 467.083 1.194.719 

Liquide middelen 4.343 36.759 41.102 

Te ontvangen rente 2 0 2 

Te betalen kosten -775 -162 -937     
 
 731.206 503.680 1.234.886     
 
Mutaties boekjaar: 

Onttrekkingen -180.000 -53.328 -233.328 

Dividend 0 2.064 2.064 

Gerealiseerde koersresultaten 0 20.736 20.736 

Ongerealiseerde koersresultaten -66.895 97.785 30.890 

Interest obligaties 62.714 0 62.714 

Interest liquiditeiten 1 0 1 

Kosten effecten -2.698 -680 -3.378     
 
 -186.878 66.577 -120.301     
 
Belegbaar vermogen per 31-12 
 
Waarde effecten 543.455 550.317 1.093.772 

Liquide middelen 1.452 20.115 21.567 

Te ontvangen rente 0 0 0 

Te betalen kosten -577 -174 -751     
 
 544.328 570.257 1.114.588    
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2     Vorderingen en overlopende activa (€) 
 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De vorderingen laten zich als volgt 
specificeren: 

 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

      
 

Te ontvangen interest op banksaldi - 2    
   

 - 2    
 

3  Liquide middelen (€) 
 

Dit betreft direct opeisbare tegoeden en zijn als volgt te specificeren:  
 31-12-2021 31-12-2020 

      
ABN AMRO Bank, beleggersrekening 4.762 1.211 

ABN AMRO Bank, vermogensbeheerrekening 1.452 4.343 

ABN AMRO Bank, effectenrekening 15.353 35.548

   

   

 21.567 41.102    
 
4  Vermogen (€) 

Het stichtingskapitaal wordt gevormd door de nalatenschap van mevrouw Th. Boasson en laat zich als volgt 

specificeren: 

 01-01-2021  Dotatie 2021  Onttrekking 
2021 

 31-12-2021 

Algemene reserve 221.614  0  -3.012  218.602 

Stichtingskapitaal 884.272  0  -117.286  766.986 

 1.105.886 
 

 0  -120.298  985.588 
 

 
Stichtingskapitaal 
Het Stichtingskapitaal wordt gevormd door de nalatenschap van mevrouw Th. Boasson. Jaarlijks valt € 117.286, - 
vrij uit het Stichtingskapitaal. 
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5  Uitkeringsverplichtingen (€) 
 
De volgende uitkeringsverplichtingen zijn aangegaan:  

31-12-2021 31-12-2020 

  

Uitkeringsverplichtingen vaste begunstigden 129.000 129.000    
 
 129.000 129.000    
 

6  Schulden op korte termijn (€) 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

  

Beheerloon 751 937    
 751 937

   
 
 
Alle kortlopende schulden/uitkeringsverplichtingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. 
 
 
 
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 
 
Per 31-12-2021 zijn geen lopende activa of -verplichtingen aangegaan.
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Toelichting op de staat van baten en lasten  
 
Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2021 nader toegelicht: 

 

 2021 2020   
     
7  Opbrengsten beleggingen (€) 
 

  

Dividend 2064 3.341 

Interest obligaties 62.714 62.714 

Gerealiseerde koersresultaten 20.736 32.373 

Ongerealiseerde koersresultaten 30.890  -47.473 

Liquiditeiten 1 11 

   

 116.405 50.966    
 
Dividend 
Dit betreft ontvangen dividend op de aangehouden aandelen. 
 
Interest liquiditeiten 
Dit betreft de interest welke ontvangen wordt op de bankrekeningen die toegelicht worden bij de liquide 
middelen. 
  
8  Kosten effecten (€) 

 

Beheerloon 3.378 5.293 

   

 3.378 5.293    
 

9  Algemene kosten (€) 

 

Overige algemene kosten 518 525    
   

 518 525

   
10  Uitkering subsidies (€) 

 

 

Uitkering vaste begunstigden 129.000 129.000 

Uitkering overige begunstigden 103.807 110.800    
   

 232.807 239.800   
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Overige toelichtingen 
 
Bezoldiging van bestuurders 
 
De bestuurders van de Stichting Theodora Boasson ontvangen geen bezoldiging. 
 

 
OVERIGE GEGEVENS  

Bestemming saldo baten en lasten 
 
Resultaatbestemming 2021 
 
Het negatieve saldo over 2021, zijnde € 120.298, - wordt als volgt bestemd. 
In overeenstemming met het bestuursbesluit van 4 juni 2003, voor € 117.286, - onttrokken voor het 
Stichtingskapitaal en voor € 3012,- onttrokken uit de algemene reserve. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
 

 

Ondertekening bestuur voor akkoord 
 
Getekend, 's-Gravenhage 2 juni 2022 
 
Het bestuur 
 
 
E.A.L. van Emden 
Voorzitter 
 
 
D.C. Bloemkolk  
Secretaris 
 
 
M.N. Tijhuis  
Penningmeester 
 


