
 

FUNDATIE VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN BELEIDSPLAN 2020 

De doelstelling van de stichting  

1. Het beheer van het vermogen ter financiering van het onderhoud, verzorging en ondersteuning 
van ouderen in Den Haag, daaronder begrepen diegenen, die in hun laatste levensfase verkeren, bij 
voorkeur van het mannelijk geslacht en bij voorkeur van christelijke geloofsovertuiging. 
2. Het uitkeren van bedragen uit voormeld vermogen en het verlenen van ondersteuning, in welke 
vorm dan ook aan instellingen die fiscaal worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) voor zover deze zich bezighouden met ouderenzorg, daaronder begrepen het 
verzorgen van personen die zich in hun laatste levensfase bevinden.  

Vermogensbeheer / Financiën  

De Fundatie is een vermogensfonds, geen fondsenwervende instelling. Zij heeft geen winstoogmerk. 
Tot het vermogen van de Fundatie behoort het pand aan de Koningin Emmakade 160 te Den Haag. 
Daarin is het Jacobshospice gevestigd. Het vermogen is voor het overige belegd in aandelen en 
obligaties en is deels in deposito’s geplaatst. Als leidraad voor die beleggingen geldt 2/3 deel in 
aandelen, 1/3 deel in obligaties. De beleggingen zijn in beheer gegeven bij ABNAMRO Meespierson. 

Het bestedingsbeleid is erop gericht niet meer belegd vermogen aan te houden dan redelijkerwijs 
nodig is voor de continuïteit van de terbeschikkingstelling van gelden ter verwezenlijking van de 
doelstelling van het fonds. Vermogensschommelingen worden met een lange termijn horizon 
tegemoet getreden. Reserveringen kunnen worden aangehouden voor inflatie, voor fluctuaties in 
rendementen, voor onderhoudskosten/afschrijvingen met betrekking tot het pand aan de Koningin 
Emmakade, of voor algemeen nuttige doelen. Nodeloze fondsvorming wordt steeds vermeden. Van 
dit een en ander uitgaande wordt in 2020 ernaar gestreefd 2 å 3% van het belegde vermogen te 
besteden aan de nader te noemen activiteiten en donaties.  

Activiteiten en donaties  

De Fundatie stond aan de wieg van de oprichting van het Jacobshospice aan de Koningin Emmakade 
160 te Den Haag. Zij trekt zich daarom de noden van het hospice aan. Dat brengt mee dat het goed 
functioneren van het hospice de belangrijkste prioriteit heeft. De Fundatie levert bestuursleden voor 
het bestuur van het hospice en voor de stichting Vrienden van het hospice. Daarnaast wordt 
financiële steun aan het hospice gegeven voor onderhoud en renovatie als ook in de vorm van 
kwijtschelding van de huur en het financieren van het jaarlijkse kerstdiner voor vrijwilligers. In 2020 
zullen weer organisaties, die zich begeven op het gebied van ouderenzorg, en individuele ouderen 
met financiële noden worden ondersteund.  

 


