
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 2016 ontving Stichting Elise Mathilde Fonds 971 aanvragen, waarvan er 562 werden toegewezen. 
Er zijn dit jaar ook weer enkele grotere schenkingen gedaan. Stichting De Utrechtse Molens heeft 
€ 10.000 voor herstel van de romp van de korenmolen Geesina.  
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis verhuist de afdeling dagbehandeling Jeugdpsychiatrie voor 
kinderen van zes tot twaalf jaar. Dagbehandeling is een van de vormen van opname en is gericht op 
aanvullende diagnostiek en behandeling bij kinderen met een ernstige ontwikkelingsstoornis. Een 
opnameperiode kan voor kinderen beangstigend zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn daarom 
belangrijk. Dat kan alleen in een kindvriendelijke en uitnodigende omgeving. De nieuwe afdeling is 
weliswaar ruimer, maar mist de sfeer en faciliteiten die passen bij een kindvriendelijke inrichting. 
Voor het kindvriendelijk maken van de dagbehandeling Jeugdpsychiatrie stelt de stichting € 20.000 
ter beschikking.  
Museum Rotterdam heeft, na drie jaar op verschillende locaties presentaties en tentoonstellingen te 
hebben gepresenteerd, weer een vaste plek in het centrum van Rotterdam: Het Timmerhuis aan de 
Meent. De inrichting is zo opgezet dat de permanente tentoonstelling modulair kan worden 
opgebouwd met verdiepende elementen. Om deze verdieping te kunnen financieren wordt op 
fondsen een beroep gedaan. Stichting Elise Mathilde Fonds heeft hieraan € 10.000 bijgedragen. 
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De stichting doneert € 10.000 aan het toekomstige RCO House. Het is een huis waar de musici zich in 
alle rust kunnen voorbereiden op de vele concerten in binnen- en buitenland; het publiek de 
orkestleden kan ontmoeten en een kijkje achter de schermen kan nemen en het orkest haar ambities 
op het gebied van educatie, talentontwikkeling en kamermuziek kan realiseren. Zoals ieder jaar 
doneerde de stichting ook weer € 5.000 aan Stichting Rotterdam Philharmonic Festival voor het 
jaarlijkse Gergiev Festival. Het project Bijzondere Buurtgenoten is een project van STRAS waarbij 
mensen met een verstandelijke beperking getraind worden in zelfredzaamheid. Aan eén van de 
modules van het project, “Schatbewaarder”, werd een bedrag van € 5.000 toegekend. De Salvator 
Parochie uit Utrecht ontving € 3.000 voor de restauratie van het orgel in de Augustinuskerk. En de 
EHBO Vereniging Spijkenisse kreeg een bedrag van € 2.500 voor EHBO kleding voor de hulpverleners 
die worden ingezet bij lokale evenementen. Aan diverse hospices in het land is wederom een bedrag 
geschonken van € 5.000 voor de bouw en inrichting ervan. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en 
Stichting Noodhulp Utrecht ontvingen beide € 40.000.  
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 2016 
Baten 
Inkomsten uit beleggingen 786.831 
Waardeveranderingen 5.292.618 
Overige   28.948 
 
Totaal baten 6.108.397 
 ======== 
 
Lasten 
Beheerkosten 245.879 
Uitgekeerde schenkingen     1.181.082 
Overige kosten 290.452 
 
Totaal lasten 1.717.413 
 ======== 
 
De toegewezen schenkingen over 2016 zijn als volgt naar rubriek onder te verdelen: 
 
Rubriek 1, monumentenzorg 60.500 
Rubriek 2, natuurbehoud 5.000 
Rubriek 3, volksgezondheid 84.779 
Rubriek 4, cultuur- en volksontwikkeling 940.131 
Rubriek 5, maatschappelijk werk 202.178 
Rubriek 6, diversen 133.967 
Vaste aanvragen   10.230 
 
Totaal toegewezen schenkingen                                                                                          1.436.784 * 
 
De stichting streeft ernaar het niveau van uitkeringen aan goede doelen structureel te verhogen  
ten opzichte van het niveau in 2016. 
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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 om het werkterrein te kunnen bedienen. 
De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door TCS Family & Charity Services B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Uitgekeerde en toegewezen bedragen hoeven niet met elkaar overeen te komen vanwege verschil in timing tussen 
toezegging en daadwerkelijke uitkering. 


