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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 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 2017 zijn enkele grotere schenkingen gedaan. Hierna volgen enkele voorbeelden. 
De constructie van het gebouw Domkerk in Utrecht op zichzelf verkeert in goede staat. In aanvulling 
hierop dienen in de komende jaren een groot aantal werkzaamheden in het bijzonder aan de 
buitenzijde op het dak aan luchtbogen, natuursteen en metselwerk en ornamentiek steenwerk 
uitgevoerd te worden om de Domkerk ook in de komende jaren in goede staat te houden. Voor deze 
werkzaamheden, die tussen 2017 en 2022 uitgevoerd gaan worden, heeft Stichting Elise Mathilde 
Fonds € 25.000 ter beschikking gesteld. 
Van Stichting Kruimeltje ontving de stichting een aanvraag voor de kindvriendelijke inrichting van een 
kindergezondheidscentrum voor het ernstig (chronisch) zieke kind in Rotterdam Noord. Hiertoe 
wordt de Heilige Familiekerk volledig gerestaureerd en heringericht als een echt familiehuis. Voor dit 
unieke, innovatieve Rotterdamse project schenkt de stichting € 15.000. 
Het Erasmus MC bouwt in het centrum van de stad een nieuw modern ziekenhuis voor complexe 
zorg en innovatieve behandelingen. In dit nieuwe ziekenhuis worden veertien familiekamers 
gerealiseerd, een warme rustige plek voor de familie en naasten van patiënten die zijn opgenomen. 
Voor dit project stelt de stichting € 17.580 ter beschikking: de prijs voor de inrichting van één 
familiekamer. 
Het Centraal Museum Utrecht exposeerde in het najaar van 2017 het oeuvre van Pyke Koch vanuit 
een cultuurhistorisch benadering. Voor deze tentoonstelling schonk de stichting een bedrag van  
€ 10.000. 
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Voor de herinrichting van de expositieruimte van het Streekmuseum Krimpenerwaard heeft de 
stichting € 10.000 ter beschikking gesteld. En Stichting International Film Festival Rotterdam ontving 
een bedrag van € 15.000 voor een uitgebreid educatieprogramma voor Rotterdamse leerlingen, 
studenten en jongeren om hen kennis laten maken met artistieke films en ze de hierbij benodigde 
context bieden, opdat ze een kritische blik kunnen ontwikkelen. 
Voor de vernieuwingen en uitbreiding van Kamp Amersfoort is € 10.000 toegekend. 
Aan Stichting Voedselbank Nederland, regio Rotterdam, is een bedrag van € 5.000 ter beschikking 
gesteld voor het project ‘Supermarktbonnen - zelf kiezen’. Een bon ter waarde van € 20 stelt de 
mensen in staat om zelf producten te kiezen en te kopen. Hiermee maken ze gezonde en gevarieerde 
maaltijden .Daarnaast bevordert de keuzevrijheid de zelfstandigheid en de eigenwaarde van de arme 
mensen. 
Aan In het eeuwenoude cultuurlandschap tussen de Utrechtse Heuvelrug en het rivierengebied heeft 
zorginstelling Bartiméus sinds 1982 in Langbroek een zorgboerderij. Zorgboerderij Langbroek biedt 
een unieke vorm van dagbesteding, waar tientallen mensen met een visuele én verstandelijke 
beperking onder deskundige begeleiding al jaren gebruik van maken. Deze zorgboerderij ondergaat 
momenteel een grondige renovatie. Het doel van het project 'Moestuin Langbroek' is herstel en 
herinrichting van de moestuin van deze zorgboerderij, zodat cliënten hier weer dagelijks buiten 
kunnen werken en actief in de samenleving participeren. Bartiméus ontving hiervoor € 4.000. 
De stichting doneerde € 10.000 aan het toekomstige RCO House. Hiermee gaat een droom van het 
Koninklijk Concertgebouworkest in vervulling. 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  
Aan diverse hospices in het land is wederom een bedrag geschonken van € 7.500 voor de bouw en 
inrichting ervan. 
Ook in 2017 ondersteunde de stichting twee kunstenaars van de Rijksakademie middels een 
Fellowship van € 15.000 per kunstenaar. Hiervoor krijgen zij advies en begeleiding en de beschikking 
over praktische, theoretische en artistieke faciliteiten. 
De bijdragen aan Stichting Noodhulp Utrecht en Fonds Bijzondere Noden Rotterdam werden 
verhoogd naar € 50.000. 
Voor de bouw van het Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen werd een bedrag van 
€ 500.000 toegekend. Hiermee zal vanaf 20L9 de gehele collectie van ruim 145.000 objecten 
zichtbaar en toegankelijk zijn voor het publiek. Het Nationale Park de Hoge Veluwe ontving € 300.000 
voor de bouw van een nieuw duurzaam en multifunctioneel gebouw. Het Leids Universiteits Fonds 
(LUF) ontving € 75.000 waarmee zeven jonge wetenschappers worden ondersteund, zodat ze hun 
onderzoek kunnen starten. 
 
Verkorte staat van baten en lasten over 2017 
Baten 
Inkomsten uit beleggingen 700.976 
Waardeveranderingen 7.740.173 
Overige   30.107 
 
Totaal baten 8.471.256 
 ======== 
 
Lasten 
Beheerkosten 242.983 
Uitgekeerde schenkingen     2.505.285 
Overige kosten 51.912 
 
Totaal lasten 2.800.180 
 ======== 
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De toegewezen schenkingen over 2017 zijn als volgt naar rubriek onder te verdelen: 
 
Rubriek 1, monumentenzorg 51.421 
Rubriek 2, natuurbehoud 30.744 
Rubriek 3, volksgezondheid 217.180 
Rubriek 4, cultuur- en volksontwikkeling 954.190 
Rubriek 5, maatschappelijk werk 351.980 
Rubriek 6, diversen 138.054 
Vaste aanvragen   110.230 
 
Totaal toegewezen schenkingen                                                                                          1.853.799 * 
 
De stichting streeft ernaar het niveau van uitkeringen aan goede doelen structureel te verhogen  
ten opzichte van het niveau in 2017. 
 
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. 
 
 
 
 
19 juni 2018 
 
 
 
 
* Uitgekeerde en toegewezen bedragen hoeven niet met elkaar overeen te komen vanwege verschil in timing tussen 
toezegging en daadwerkelijke uitkering. 


