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Bestuursverslag 

DOEL VAN DE STICHTING 

De Stichting VSB Fonds! Alphen aan den Rijn e.o. is opgericht in 1994 en heet sinds mei 2018  Stichting 

Fonds Alphen e.o. 

Deze stichting fungeert als beheerder van -de opbrengst van het vermogen van de VSB Bank Alphen aan den 

Rijn N.V., aan welke vennootschap de Stichting Bondsspaarbank de bankactiviteiten overdroeg voor fl. 20 mln. 

Gezien de statuten van de Stichting Fonds Alphen en omstreken (hierna: het Fonds of: de Stichting) is deze 

gehouden om met de inkomsten uitgaven te doen in de sfeer van algemeen sociaal-maatschappelijke en 

culturele doelen. Met deze doelstelling wordt teruggegrepen op de doelstellingen die de oprichters van de 

toenmalige spaarbanken - de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen - voor ogen stonden. 

VAN HET BESTUUR 

2019: Een jubileumjaar!  

Vanwege het jubileumjaar heeft het Fonds in 2019 diverse activiteiten 

georganiseerd om aandacht te besteden aan ons 25-jarig bestaan. Er is vanuit het 

bestuur een werkgroep samengesteld. Het uitgangspunt was zo veel mogelijk 

mensen betrekken bij het jubileum.  

Het plan!

Het plan viel uiteen in drie delen: 

1. Wedstrijd. In het jubileumjaar wilde de Stichting Fonds Alphen en omstreken iets extra’s doen voor de 

inwoners. Vanwege het jubileum, mochten voor deze ene keer ook particulieren projecten indienen. Die 

projecten moesten wel maatschappelijk relevant zijn. Er was zestigduizend euro beschikbaar voor 

projecten in de drie gemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop). Per gemeente 

twintigduizend euro. 

2. Circus Salto. Alle leerlingen van basisscholen in de drie gemeenten mochten gratis naar het circus Salto. 

Het circus stond op negen plekken in de regio. 

3. Drie maal een feestelijke prijsuitreiking. De circustent werd twee keer,  één keer in Roelofarendseveen en 

één keer in Alphen aan den Rijn, gebruikt voor een feestelijke bijeenkomst waar de (plaatselijke) 

projecten die zijn ingediend werden gepresenteerd. Daar werd ook bekendgemaakt welke projecten met 

de financiële bijdrage van het Fonds kunnen worden uitgevoerd. 
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We streefden ernaar om zo veel mogelijk inzendingen te krijgen. Op de website is een aparte pagina ingericht 

voor het jubileum met een apart aanvraagformulier. De bestuursleden hebben in hun regio zoveel mogelijk 

posters opgehangen. 

We hebben advertenties geplaatst in de plaatselijke kranten en we hebben een aantal keer op het grote 

billboard in Alphen aan den Rijn gestaan. 

En we hebben een bericht gestuurd naar alle scholen met het verzoek om het te plaatsen in de zogenaamde 

weekbulletins. 

Resultaat!

1. In totaal hebben we 34 inzendingen binnen gekregen. De meeste uit de gemeente Alphen aan den Rijn. 

2. In totaal zijn er ruim 8400 kinderen in de circustent geweest. De meeste kinderen uit Alphen aan den Rijn 

waar de tent een hele week op het parkeerterrein van Archeon stond en 18 voorstellingen heeft gegeven. 

3. We hebben " 50.600,- gedoneerd aan goede ideeën in ons werkgebied.  
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Honderden kinderen op weg naar Circus Salto op het parkeerterrein van het Archeon.

De voorstelling van de artiesten van circus Salto

Taartjes tijdens de prijsuitreikingen. De cheque en de blijvende herinnering  
voor de prijswinnaars.

De winnaars uit Nieuwkoop en Kaag en Braassem.
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Reguliere aanvragen 

In het verslagjaar 2019 heeft het Fonds 76 (2017: 56) aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. 

Hiervan zijn 41 aanvragen toegewezen, 35 aanvragen zijn afgewezen. Het totaal verstrekte bedrag is " 

342.960,- (2018: " 158.784,-). Dit jaar gingen grote donaties naar het hospice in Nieuwe Wetering, Stichting 

Cultuurpalet en Stichting Verenigings Opslag Leimuiden.  Dit is exclusief de " 50.600,- ten behoeve van de 

jubileum-projecten. We kijken terug op een zeer goed 2019. 

Hieronder de verdeling per gemeente, inclusief het toegekende bedrag per gemeente. 
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Tenslotte, er ging een aanzienlijk gedeelte van het totaal gedoneerde bedrag (33%) naar de sector Sport en 

Recreatie. Onderstaand een overzicht van het aantal aanvragen per sector inclusief de toegekende bedragen, 

 

Toegekend vs niet-toegekend en afgewezen!

In totaal werden er aanvragen ingediend ter waarde van " 829.408,-. Daarvan 

werden 35 aanvragen (ter waarde van " 316.922,-) geheel afgewezen. 

Gemiddeld bedroeg de gehonoreerde bijdrage zo'n 67% van het gevraagde bedrag. 

Het  gemiddelde bedrag dat werd aangevraagd bij het Fonds bedroeg ruim  

" 10.913,-. Het gemiddeld toegekende bedrag was " 8.365,-.  

           blz. 5
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Verhuizing 

Eind 2019 heeft Fonds Alphen e.o. afscheid genomen van het fysieke kantoor aan de Rijnkade 11 in Alphen 

aan den Rijn. Het kantoor werd heel minimaal gebruikt en het bestuur heeft in 2015 de huur opgezegd. Het 

contract liep nog tot 2020, maar in overleg met de verhuurder hebben wij per 1-1-2020 het pand verlaten. De 

vergaderingen vinden plaats ten kantore van (een van) de bestuursleden. Als aanvragers een afspraak willen 

maken, wordt de locatie in overleg bepaald. Het historische archief is gedoneerd aan de historische vereniging  

in Alphen aan den Rijn. Het recente archief is opgeslagen. 

Beleggingen 

De aandelenmarkten hebben een geweldig jaar achter de rug. In december werd het jaar goed afgesloten met 

een eindejaarsrally. 

De krachtige rally van 2019 is opvallend in een omgeving van afnemende economische groei en heel veel druk 

op bedrijfswinsten. Het ruime monetaire beleid van centrale banken is echter een grote steun geweest. De 

rally kwam uiteindelijk vooral door opgelopen waarderingen van aandelen. 

De koersen op de obligatiemarkten deden ook in de laatste maand van het jaar weer een stapje terug, nadat 

ze tot en met augustus fors waren opgelopen. De centrale banken hielden hun monetair beleid onveranderd, 

tegen een achtergrond van een geleidelijke verbetering van de economische data en de-escalatie van de 

handelsoorlog tussen de VS en China. De rente op veilige staatsobligaties liep verder op, terwijl risicopremies 

sterk afnamen. De spreads (verschil in rendement van andere obligaties ten opzichte van staatsobligaties) op 

bedrijfsobligaties en high yield-obligaties daalden in december tot nieuwe dieptepunten voor het jaar 2019. De 

spreads op obligaties van opkomende markten daalden eveneens, maar bleven nog behoorlijk ver verwijderd 

van de lage niveaus die in de eerste helft van 2019 nog werden genoteerd. 

In deze beleggingsomgeving heeft het Duurzaam Fondsen Mandaat van Fonds Alphen en omstreken een 

goed resultaat laten zien. Het rendement kwam na kosten uit op: 16,32%. Met name de categorie aandelen 

heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Een voorbeeld hiervan is het ASN Milieu & Waterfonds, dit fonds 

belegt in bedrijven in de sectoren waterbehandeling, duurzame energie, verantwoorde afvalverwerking & 

recycling en voedsel & landbouw. In 2019 realiseerde het fonds een resultaat van 36,2%. Overall heeft de 

gehanteerde vermogensverdeling (weging van de vermogenscategorieën) over geheel 2019 licht positief 

bijgedragen aan het rendement. 

Aan het einde van 2019 had de vermogensbeheerder ten opzichte van de benchmark een neutrale weging 

voor aandelen en een lagere weging voor vastrentende beleggingen.  
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Bestuurssamenstelling 

In 2019 hebben zich binnen het bestuur vier mutaties voorgedaan. Er zijn twee nieuwe bestuursleden 

toegetreden en twee bestuursleden afgetreden waaronder de voorzitter J.B.E. Eysink Smeets. De heer J. 

Kroes heeft hem opgevolgd als voorzitter. Er is sprake van één vacature binnen het bestuur. Per 31 december 

2019 is het bestuur als volgt samengesteld: 

In het verslagjaar heeft het bestuur zes keer vergaderd. 

Alphen aan den Rijn, 15 mei 2020 

J. Kroes, voorzitter 
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De heer J. Kroes (voorzitter) 

De heer T. Huisman (penningmeester) 

De heer P. Captein (vicevoorzitter) 

Mevrouw K. Renaud (secretaris)  

De heer P. Boersma 

Mevrouw H. Kemme 

De heer J. Peters 

De heer M. van der Voet


