
Beleggingsstatuut 

Achtergrond 
De stichting is in 1931 opgericht door dhr. Van Wijngaarden en zijn echtgenote mevrouw 
Boot. De stichting had tot doel het museum met de verzameling kunstvoorwerpen van beide 
echtslieden - destijds gelegen aan het Haringvliet 51 en 53 - te onderhouden en te doen 
uitgroeien tot een volwaardig Rotterdams museum. Het bombardement heeft een einde aan 
zowel het museum als verzameling gemaakt.  

Doelstellingen van de stichting 
De Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot stimuleert de culturele uitstraling van de 
stad Rotterdam door subsidiëring en cofinanciering van culturele projecten en uitvoeringen. 
Hierbij komen conform de statuten initiatieven die de Franse cultuur en met name Franse 
klassieke muziek ten uitvoer brengen voor ondersteuning in aanmerking. 
Projecten moeten binnen de gemeente Rotterdam plaatsvinden en hebben bij voorkeur een 
uitstraling buiten de gemeentegrenzen. Projecten buiten de gemeente Rotterdam komen 
niet in aanmerking voor ondersteuning. 
 
De stichting beoogt een spreiding over de stad. Daarbij is er sprake van enkele terugkerende 
evenementen die jaarlijks gesteund worden. Belangrijk hierbij is dat het gaat om initiatieven 
die (vrijwel) gratis toegankelijk zijn, een hoog niveau van uitvoering hebben en toch 
laagdrempelig zijn voor de inwoners van de stad Rotterdam en al haar gasten. 

Financiering van de doelstellingen van de stichting en de onderhoudskosten van de stichting 
dienen uit het rendement van het stamvermogen te komen. 

Het stamvermogen 
Het stamvermogen van de Stichting komt voort uit de nalatenschap van het Rotterdamse 
echtpaar van Wijngaarden-Boot. Het totale vermogen van de Stichting bedraagt momenteel 
om en nabij €3.500.000,-. Het exacte bedrag fluctueert met de koeren op de aandelenmarkt. 
In de afgelopen jaren, tussen 2010 en 2018, schommelden de uitgaven in het kader van de 
doelstelling waarbij het gemiddelde over de jaren gemiddeld € 90.000,- bedroeg. De kosten 
voor de stichting waren jaarlijks gemiddeld € 18.000; hieronder wordt inbegrepen 
administratiekosten, bank- en beheerkosten en de renumeratie van het bestuur en 
eventuele incidentele uitgaven zijn opgenomen. 
De baten in deze jaren kwamen gemiddeld hoger uit dan de lasten in verband met de 
groeiende economie en de daaraan gekoppelde goede ontwikkelingen van de beleggingen. 
Het vermogen heeft dan ook niet direct geleden onder de grote uitgaven die gedaan zijn in 
verhouding tot het stamvermogen. Maar we kunnen niet altijd blijven rekenen op een 
groeiend vermogen.  
Om ook in de komende decennia de rol te blijven spelen die de stichting in de afgelopen 
decennia speelde, is een doelstelling van de stichting om het jaarlijkse stamvermogen 
geïndexeerd mee te laten groeien met de inflatie en waar mogelijk zeer geleidelijk het 
vermogen met 10% - 15% te laten groeien naar €4.000.000. Alleen dan kan ook in de 
toekomst een significante bijdrage geleverd worden aan de vele culturele evenementen in 
de stad Rotterdam. Dit zal nodig zijn zeker ook omdat in de toekomst er meer van de 
vermogensfondsen gevraagd zal worden, nu de overheid steeds minder bijdraagt aan het 
ontwikkelen en de instandhouding van het culturele leven. In ieder geval zullen wij een 



bedrag tussen de € 60.000 en € 80.000 per jaar blijven toekennen aan doelstellingen van de 
stichting. 

Daarnaast moeten de kosten van de Stichting gedekt worden. Deze zijn over een 5 jarig 
gemiddelde op € 18.000,- te zetten. Dit betekent dat nauwkeurig gekeken moet worden naar 
de beheerskosten die de bank ons rekent.  

De kosten en de uitgaven aan de doelstellingen van de stichting komen gemiddeld op 
€108.000. Dat is op een vermogen van € 3.500.000 gelijk aan een rendement van afgerond 
3,1%. Dit houdt in dat de stichting meer uitgeeft dan het stamvermogen kan dragen. 

DOELSTELLING moet dan ook zijn om te komen tot een uitgavenpatroon waarbij de totale 
uitgaven niet boven  de € 90.000 komen. 

Het is belangrijk dat de stichting niet inteert op haar vermogen. Hierbij moet ten eerste de 
inflatiecorrectie toegepast worden. Deze wordt voor de komende 5 jaren op een 
rekenpercentage van 2% gezet.  

Een rendement van 4,7% is dan ook de doelstelling. Hiervan moet in ieder geval 2,7% 
daadwerkelijk aan de Stichting uitgekeerd worden om aan de financiële verplichtingen te 
voldoen. Dit heeft echter wel consequenties voor de uitgaven van de stichting. 

Het bestuur van de stichting wil een portefeuille hebben die relatief veilig is, en bovenal die 
niet al te veel onderhoud nodig heeft. Het vermogen is in twee delen van 1/3 en 2/3 
gesplitst en bij respectievelijk B.A. Van Doorn & comp en de ABN-AMRO ondergebracht. Het 
doel van deze splitsing is ten dele veiligheidshalve, de stichting is niet afhankelijk van de 
prestaties van 1 partij. En ten tweede geeft het zicht op de prestaties van beide partijen. Ten 
opzichte van de kosten die aan ons doorberekend worden.  
 
Bij elkaar € 2.400.000 bij de ABN-AMRO herbeleggen volgens de onderstaande methode. En 
Tevens voor het moment het resterende €1.100.000 bij Van Doorn & comp. Hierbij is de 
verdeling bij de ABN-AMRO voor de jaren 2011 tot 2018 fractioneel risicovoller ingezet dan 
bij Van Doorn & comp. 

Liquiditeiten 5  %- 10 % 
Vast te zetten op een rekening waarbij 
jaarlijks gestreefd wordt om  een zo’n hoog 
mogelijke rente te ontvangen waarbij de 
instelling een maximale kredietwaardigheid 
moet hebben  die niet lager is dan A. (Dit 
geldt voor alle grote Nederlandse banken.) 
De rekening moet aangehouden worden in 
Euro’s om koersrisico’s uit te sluiten. 
Daarnaast moeten wij jaarlijks  altijd over 
€100.000 vrij kunnen beschikken. 

Obligaties 30% - 40% 
Investeren in landen en eventueel in 
trackers  van bedrijfsobligaties met een AA 
rating. 
Hieronder vallen vastrentende waarden, 
geen fondsen, geen beleggingen met hoge 
risico’s, of ‘probleemlanden’. 
Individuele posities in staatsobligaties tot 
15%. Dit betekent dat we niet meer dan 
15% obligaties van één land kopen.  
 

Aandelen tot 35% - 45% 
Met name investeren in kostenefficiënte 
indextrackers. Hierbij kan zowel wereldwijd 
(MSCI World), Noord-Amerikaans (iShares 

Alternatieven 15% - 25% 
Onder alternatieve beleggingen worden 
verstaan de beleggingsvormen welke zijn 
gericht op het behalen van een absoluut 



SPX 500) en Europees (MSCI 
Europe)gedacht worden. 
Uitgesloten zijn (risico volle) fondsen, 
emerging markets of heel gerichte 
thematische investeringen (Goud, water, 
biotechnologie.) 
Een spreiding over de wereld ligt weer wel 
voor de hand. 

rendement, min of meer onafhankelijk van 
de ontwikkelingen op de aandelen- en/of 
obligatiemarkten. De belangrijkste 
eigenschap van deze beleggingscategorie is 
de lage correlatie met de traditionele 
financiële markten. Hieronder vallen 
grondstoffen, onroerend goed, hedge 
funds, High yield bonds en private equity en 
valuta. Bij de selectie van alternatieve 
beleggingen wordt rekening gehouden met 
de criteria van transparantie, lage kosten en 
liquiditeit. 

 

 


