
Stichting	  Elise	  Mathilde	  Fonds	  
RSIN:  003556785  
Postbus  192,  3950  AD  Maarn  
Telefoon:  0343  554  063  
  
Doelstelling	  
Stichting  Elise  Mathilde  Fonds  ("de  stichting")  is  in  1935  opgericht  door  Elise  Mathilde  van  Beuningen  
met  als  doel  het  financieel  en  materieel  ondersteunen  van  personen  en  organisaties  die  een  
algemeen  sociaal,  cultureel  of  ideëel  doel  nastreven.  De  stichting  wil  in  de  regio’s  Utrecht  en  
Rotterdam  een  belangrijk  en  vernieuwend  cultuurfonds  zijn,  de  organisaties  dienen  derhalve  bij  
voorkeur  in  Utrecht  of  Rotterdam  gevestigd  te  zijn.  Deze  regiovoorkeur  vervalt  wanneer  de  
organisatie  of  het  project  waarvoor  aangevraagd  wordt  een  landelijk  belang  nastreeft.    
  
Bestuurssamenstelling	  
Het  bestuur  van  de  stichting  bestaat  uit:  
De  heer  G.A.  Jurrij  (voorzitter)  
De  heer  Mr  H.A.  van  Beuningen  (penningmeester)  
De  heer  Drs  F.W.H.  van  Beuningen  
Mevrouw  Drs  J.F.  van  der  Goot-‐Nauta  
Mevrouw  Drs  A.E.  van  der  Hoeven  
  
Naast  het  bestuur  kent  de  stichting  een  Raad  van  Advies,  die  tenminste  eenmaal  per  jaar  met  het  
bestuur  van  gedachten  wisselt  over  het  gevoerde  en  te  voeren  beleid.  De  Commissie  Giften  adviseert  
het  bestuur  bij  de  toekenning  van  gelden  aan  individuele  projecten  en  organisaties.  
  
Beloningsbeleid	  
De  bestuurders,  leden  van  de  Raad  van  Advies  en  leden  van  de  Commissie  Giften  ontvangen  geen  
beloning  en  er  worden  geen  onkostenvergoedingen  betaald.  De  stichting  heeft  geen  personeel  in  
dienst.  
  
Activiteitenverslag	  
In  2012  ontving  de  stichting  883  aanvragen,  waarvan  er  488  werden  toegewezen.  De  stichting  
schenkt  gemiddeld  €  2.000  per  toegewezen  aanvraag.  In  2012  zijn  daarnaast  enkele  grotere  
schenkingen  gedaan  aan  onder  andere  Stichting  Restauratiefonds  De  Oude  Kerk  te  Amsterdam,  de  
verbouwing  van  het  Azië  huis  van  Diergaarde  Blijdorp  en  de  Stichting  Beeldengroep  Scheepvaart-‐
kwartier  in  Rotterdam.  In  het  najaar  van  2012  is  een  incidentele  toekenning  in  de  vorm  van  een  
herroepelijke  schenking  gedaan  aan  het  von  Gimborn  Arboretum  van  €  275.000  ten  behoeve  van  het  
behoud  en  verdere  ontwikkeling  van  het  Arboretum.  
In  2008  kocht  de  stichting  het  Landgoed  Noorderheide,  gelegen  in  Vierhouten  op  de  Veluwe.  Op  het  
landgoed  staan  onder  meer  een  authentiek  landhuis  en  enkele  bijgebouwen.  De  stichting  wenst  het  
Rijksmonument  Noorderheide  in  te  zetten  voor  culturele  en  maatschappelijke  evenementen.  
 
Verkorte	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  over	  2012	  
Baten  
Inkomsten  uit  beleggingen   772.918  
Gerealiseerde  waardeveranderingen   234.351  
Overige                 9.863  
  
Totaal  baten   1.017.132  
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Lasten  
Beheerkosten   261.700  
Uitgekeerde  schenkingen   1.075.785  
  
Totaal  lasten   1.337.962  
  
Resultaat   -‐320.830  
  
  
De  toegewezen  schenkingen  over  2012  zijn  als  volgt  naar  rubriek  onder  te  verdelen:  
  
Rubriek  1,  monumentenzorg   27.000  
Rubriek  2,  natuurbehoud   10.750  
Rubriek  3,  volksgezondheid   66.120  
Rubriek  4,  cultuur-‐  en  volksontwikkeling   597.785  
Rubriek  5,  maatschappelijk  werk   109.245  
Rubriek  6,  diversen   86.665  
Vaste  aanvragen   13.230  
Incidentele  toekenning  Von  Gimborn  arboretum         275.000  
  
Totaal  toegewezen  schenkingen   1.185.795    *  
  
Naar  verwachting  bedragen  de  schenkingen  in  2013  circa  €  900.000.  
  
Verkort	  beleidsplan	  
Het  beleid  van  Stichting  Elise  Mathilde  Fonds  is  gericht  op  het  verwezenlijken  van  haar  doelstelling.  
Zij  bewerkstelligt  dit  met  name  door:  
• het  verlenen  van  ondersteuning  aan  instellingen  die  een  algemeen  sociaal,  cultureel  of  ideëel  

doel  nastreven.  Voorwaarde  is  dat  deze  stichtingen  of  verenigingen  zonder  winstoogmerk  
opereren,  werken  met  inzet  van  vrijwilligers  en  bij  voorkeur  statutair  gevestigd  zijn  in  de  regio  
Utrecht  of  de  regio  Rotterdam;  

• het  verlenen  van  een  eenmalige  bijdrage  ten  behoeve  van  de  oprichting  van  hospices  in  
Nederland;  

• het  doen  van  uitkeringen  voor  onderhoud  en  instandhouding  van  natuurmonumenten  in  
Nederland.  

  
De  stichting  heeft  geen  winstoogmerk.  Een  batig  saldo  na  vereffening  moet  worden  besteed  conform  
de  doelstelling.  Het  fonds  is  een  zuiver  vermogensfonds.  Het  vermogen  dient  over  langere  termijn  
ten  minste  welvaartsvast  in  omvang  gelijk  te  blijven  en  zo  mogelijk  te  vermeerderen  om  het  
werkterrein  te  kunnen  verbreden.  De  administratie  van  de  stichting  wordt  uitgevoerd  door  Teslin  
Corporate  Services  BV.  
  
  
  
  
  
  
  
  
*  Uitgekeerde  en  toegewezen  bedragen  hoeven  niet  met  elkaar  overeen  te  komen  vanwege  verschil  in  timing  tussen  
toezegging  en  daadwerkelijke  uitkering.  


