Kerngegevens Stichting Elise Mathilde Fonds - 2019
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 organisaties dienen bij voorkeur in Utrecht
of Rotterdam gevestigd te zijn, dan wel een landelijke functie te hebben. Bij aanvragen van
zwakkeren in de samenleving wordt de regiobeperking soepeler toegepast. Voor aanvragen voor
restauraties van oude kerken en orgels geldt wel weer een regiobeperking, echter de restauraties
krijgen soms een hoger bedrag toegekend dan voorheen het geval was. De stichting ondersteunt
daarnaast graag belangrijke culturele projecten van nationaal belang.
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 2019 zijn meerdere grotere toekenningen gedaan. Hierna volgen enkele voorbeelden.
In augustus 2019 is de Stichting De Utrechtse Muziekschool (DUMS) opgericht. Deze muziekschool
bevordert het individueel en groepsgewijs muziekonderwijs voor kinderen en volwassenen en het
faciliteert muziekonderwijs en het maken van muziek in diverse vormen van samenspel ten behoeve
van de stad en de regio Utrecht. Voor de aankoop van het instrumentarium is een donatie coalitie
opgericht, waaraan ook Stichting Elise Mathilde Fonds deelnam voor een bedrag van € 15.000.
Schools4Life is een bewustwordingsprogramma op middelbare scholen in Nederland, opgezet door
Stichting Dance4life. Deze stichting heeft als doelstelling om kinderen een sociaal veilige omgeving te
bieden waarin zij aan de hand van verhalen en begeleiding van andere kinderen samen kunnen
werken aan gelijke kansen op seksueel gebied. De stichting heeft hiervoor € 5.000 toegekend.
Voor de aankoop van een nieuwe confocale laser scanning microscoop (CLSM) ontving het Antoni
van Leeuwenhoek ziekenhuis € 11.265, zodat de onderzoekers door kunnen gaan met hun onderzoek
naar het functioneren van (kanker)cellen om dit te kunnen toepassen in een betere bestrijding van
kanker voor de 36.600 patiënten die het AVL jaarlijks behandelt.
Diverse musea hebben bijdragen ontvangen voor tentoonstellingen en restauraties. Het Stedelijk
Museum Schiedam schonk in de zomer 2019 aandacht aan tien vooruitstrevende vrouwelijke
kunstenaars uit de eerste helft van de 20e eeuw in de tentoonstelling ‘Grote meesters (v)’.
De stichting stelde hiervoor € 5.000 ter beschikking.
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Het Kröller-Müller Museum ontving dit bedrag voor de restauratie van ‘Jardin d’émail’ van Jean
Dubuffet, dat sinds 1974 een van de onbetwiste publiekslievelingen in de beeldentuin van het
Kröller-Müller Museum is. Museum Vlaardingen ontving € 7.000 voor een tentoonstelling over het
vissersgenre in de schilderkunst met de titel ‘Schoon aan de haak - schilderachtig vissersleven’.
Het Internationaal Kamermuziek Festival Nederland ontving € 7.500 voor het Kamermuziekfestival
Utrecht, dat van 27 tot en met 30 december 2019 plaatsvond.
Stichting Sea Rangers ontving € 7.500 voor het project ‘de Sea Ranger Service’. Om de hoge
(jeugd)werkeloosheid tegen te gaan, het tekort aan maritieme professionals in havengebieden aan te
vullen en om de zeeën te beschermen, worden jonge werkloze jongeren getraind en opgeleid tot
maritieme professionals, waardoor op een kosteneffectieve manier capaciteit geboden wordt om het
beheer van zeegebieden te verbeteren en om offshore-taken uit te voeren.
Voor het oprichten van een landelijk Bijen Educatiecentrum ontving De Bijenstichting € 10.000.
Hier kunnen geïnteresseerde natuurliefhebbers (jong en oud) en professionals kennis en inspiratie
opdoen; met demonstratieprojecten, trainingen en cursussen, herstelplan bedreigde soorten,
monitoringprogramma's, veel vrijwilligers, studenten en een proeftuin.
Stichting Molens aan de Kralingse Plas werft donaties voor de ontwikkeling van een multifunctioneel
bezoekerscentrum. Daarin komen een ontvangst-/presentatieruimte, een expositieruimte die
uitgebreid ingaat op de bijzondere geschiedenis van de molens en het ontstaan van het gebied om
de Kralingse Plas en een winkeltje waarin molenproducten worden verkocht. Voor de bouw van dit
multifunctionele bezoekerscentrum stelde de stichting € 10.000 ter beschikking.
Muziek als Medicijn Foundation heeft het hoogste, level-1, bewijs gevonden: het afspelen van
muziek, dus muziek voor de patiënt via een koptelefoon, tijdens en rondom operaties bij
volwassenen leidt tot significant minder pijn en angst. De Raad van Bestuur van het Erasmus MC
steunt het project ‘Muziek als Medicijn’ om muziek nu daadwerkelijk te gaan gebruiken bij operaties
in het ziekenhuis. Voor deze implementatiefase kende de stichting € 10.000 toe.
Stichting Sleepboothaven Maassluis diende het plan in om een stalen speelboot van vijf meter lang
langs de rivier in de natuurspeeltuin Avonturis te plaatsen. Een speelschip waarop kinderen vanaf de
kleuterleeftijd tot en met de eerste groepen van het basisonderwijs zich kunnen uitleven als kapitein
of matroos op een boot. Terwijl de echte schepen voorbij varen op de rivier wanen zij zich aan boord
van een sleepboot. Dit plan werd door de stichting ondersteund met een donatie van € 5.000.
Ook dit jaar is er aan diverse hospices in het land een schenking gedaan voor de bouw en inrichting
voor een totaalbedrag van € 21.019.
Aan Stichting International Film Festival Rotterdam (‘IFFR’) is toegezegd dat zij gedurende drie jaar
een bedrag van € 25.000 zullen ontvangen voor het Educatieprogramma IFFR 2019, 2020, 2021.
IFFR is van mening dat filmkunst bijdraagt aan een bredere maatschappelijke ontwikkeling van
kinderen, een impact heeft op hoe ze naar de wereld, naar de ander en naar zichzelf kijken en
daarmee op een meer open en tolerantere samenleving. De bijdragen voor de jaren 2019 en 2020
zijn inmiddels overgemaakt.
Stichting STRAS is een onafhankelijke non-profitorganisatie, met als doelstelling de verbetering van
de positie van jongeren met een verstandelijke beperking. Hiervoor ontwikkelt STRAS projecten en
programma’s die gericht zijn op de training van jongeren met een verstandelijke beperking in
zelfredzaamheid. Geleerde vaardigheden kunnen de jongeren direct toepassen in hun eigen
leefsituatie. Eén van de programma’s die STRAS heeft ontwikkeld is Schatbewaarder. Het programma
Schatbewaarder richt zich op financiële zelfredzaamheid van jongeren met een verstandelijke
beperking. Hiervoor heeft de stichting € 3.000 ter beschikking gesteld.
Ook in 2019 ondersteunde de stichting twee kunstenaars van de Rijksakademie van beeldende
kunsten (Bert Scholten en Marina Xenofontos) middels een Fellowship van € 15.000 per kunstenaar.
Hiervoor krijgen zij bij de Rijksakademie advies en begeleiding en de beschikking over praktische,
theoretische en artistieke faciliteiten.
Aan Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is in 2019 € 50.000 ter beschikking gesteld.
Het Leids Universiteits Fonds (LUF) ontving ook in 2019 weer een bijdrage, deze keer € 73.149,
waarmee zeven jonge wetenschappers worden ondersteund zodat ze hun onderzoek kunnen
opstarten. Met de Nationale Denktank is een overeenkomst aangegaan waarin is vastgelegd dat
Stichting Elise Mathilde Fonds gedurende drie jaar (2018, 2019 en 2020) een bedrag van € 20.000
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doneert ten behoeve van de activiteiten van de stichting, waaronder de organisatie van de jaarlijkse
Nationale DenkTank. In 2019 is de tweede storting van € 20.000 gedaan. In 2019 heeft de stichting
een bijdrage geleverd van € 75.000 aan Stichting Poetry International voor de Grote Poëzieprijs.
En de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft een bedrag van € 10.000 ontvangen voor de
Elise Mathilde Essayprijs, die dit jaar al voor de tweede keer is uitgereikt.
Met Stichting Erasmus Trustfonds is overeenkomen dat Stichting Elise Mathilde Fonds gedurende vijf
jaren een bedrag van € 200.000 zal schenken bedoeld voor het Fonds op Naam: ‘Van Beuningen
Fonds’. In 2019 is de tweede storting van € 200.000 gedaan.
Het Van Beuningen Fonds heeft als doelstelling het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Binnen deze doelstelling heeft het Van Beuningen Fonds een aanvullende,
meer specifieke doelstelling, zijnde het ondersteunen van onderzoek, methodieken, projecten en
programma’s gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid van individuen en groepen in de
Nederlandse samenleving.
Stichting Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht willen
natuur- en duurzaamheidsinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom hebben deze fondsen de
natuurregeling KIEM in het leven geroepen. Via KIEM kan voor natuur- en duurzaamheidsinitiatieven
met één aanvraag bij alle drie de fondsen tegelijk een bijdrage aangevraagd worden. De drie
stichtingen hebben bij de evaluatie van de eerste periode van het bestaan van KIEM geconstateerd
dat de regeling voorziet in een behoefte en succesvol is. Elk jaar zal opnieuw bekeken worden welke
initiatieven zullen worden gehonoreerd.
Het bestuur constateert dat de uitkeringen geheel in lijn met haar beleid zijn. Daarnaast nemen de
aanvragen in kwaliteit toe waardoor aan het schenkingsbeleid goed inhoud kan worden gegeven.
Verkorte staat van baten en lasten over 2019
Baten
Inkomsten uit beleggingen
Waardeveranderingen
Overige
Totaal baten

Lasten
Beheerkosten
Uitgekeerde schenkingen
Overige kosten
Totaal lasten

885.666
9.784.240
51.184
10.721.090
=========

299.199
2.435.616
78.037
2.812.852
========

De toegewezen schenkingen over 2019 zijn als volgt naar rubriek onder te verdelen:
Rubriek 1, monumentenzorg
Rubriek 2, natuurbehoud
Rubriek 3, volksgezondheid
Rubriek 4, cultuur- en volksontwikkeling
Rubriek 5, maatschappelijk werk
Rubriek 6, diversen
Vaste aanvragen

35.500
187.381
264.339
1.252.763
1.015.356
198.094
10.230

Totaal toegewezen schenkingen

2.963.663 *
========
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De stichting vindt het belangrijk haar doelstelling, het financieel en materieel ondersteunen van
organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, verder uit te dragen. In het
eerste kwartaal van 2020 heeft de uitbraak van de Corona pandemie geleid tot ongekend zware
ingrepen door overheden wereldwijd. Deze maatregelen hebben ingrijpende gevolgen op het gebied
van de gezondheidszorg, maatschappij en de economie. De stichting is zich bewust van de noodzaak
om juist in deze zware tijden steun te blijven geven aan kwetsbare groepen in de samenleving. De
stichting is voornemens om ook in deze moeilijke periode, voor zover nu kan worden overzien, haar
reguliere beleid met betrekking tot schenkingen voort te zetten met dien verstande dat speciale
aandacht gegeven zal worden aan het lenigen van nood als gevolg van de Corona crisis.
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 Vigilanter B.V.

23 juni 2020

* Uitgekeerde en toegewezen bedragen hoeven niet met elkaar overeen te komen vanwege verschil in timing tussen
toezegging en daadwerkelijke uitkering.
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