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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) 
Mevrouw Drs J.F. van der Goot-Nauta 
Mevrouw Drs A.E. van der Hoeven 
De heer Mr H.J.C. ter Kuile 
 
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 
Dit jaar is door de Corona-pandemie een heel moeilijk jaar geweest voor veel sociale en culturele 
instellingen. Veel activiteiten werden (soms meerdere keren) uitgesteld of helemaal geannuleerd of 
organisaties moesten hun projectplannen aanpassen. Deze aangepaste projectplannen moesten 
nogmaals door het bestuur beoordeeld worden. Al met al is dit jaar veel extra werk verricht door 
aanvragers en stichting. Een effect van voornoemde pandemie is ook dat het totaal aantal aanvragen 
in 2020 ten opzichte van 2019 veel lager is. Het aantal toekenningen is daarentegen procentueel 
hoger, namelijk 79% in 2020 ten opzichte van 71% in 2019. 
Toch is ook een groot aantal projecten (soms in aangepaste vorm) doorgegaan. Het merendeel van 
de bedragen die toegekend zijn varieert tussen € 500 en € 5.000 per project. In 2020 zijn ook 
meerdere grotere toekenningen gedaan. Enkele voorbeelden hiervan volgen hierna. 
 
Monumentenzorg 
Stadsgraanzuiger 19 is een icoon in de Maritiem Museum Haven, de laatste stoom graanelevator ter 
wereld. Om deze in optimale staat te presenteren aan het publiek is een restauratie en een 
hernieuwde presentatie noodzakelijk. De stichting heeft hiervoor een bedrag van 10.000 toegekend. 
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Het Keukenkeldertje behoort tot de meest authentieke ruimten van Paleis Het Loo. Voor de 
restauratie hiervan is een bedrag van € 100.000 toegekend, uit te betalen in vijf jaarlijkse termijnen 
van € 20.000. 
De Bergdierenrots in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kwam begin 1940 gereed. Zij is een belangrijk 
onderdeel van het volledige Gesamtkunstwerk van Sybold van Ravesteyn dat Diergaarde Blijdorp 
kenmerkt en is daarmee één van de 21 Rijksmonumenten binnen de tuin. De Bergdierenrots is al 
enkele jaren afgeschermd voor het publiek. De stichting heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor de 
restauratie van deze monumentale Bergdierenrots. 
 
Milieubeheer 
Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd vroeg financiële ondersteuning voor de 
(her)plaatsing van een historische muurkas tegen één van de monumentale tuinmuren op de 
moestuin van Nieuw Amelisweerd. Hiervoor is € 5.000 toegekend. 
Stichting Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht willen 
natuur- en duurzaamheidsinitiatieven stimuleren en ondersteunen en hebben daarom 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. Geconstateerd 
is dat de regeling voorziet in een behoefte en succesvol is. Elk jaar zal opnieuw bekeken worden 
welke initiatieven zullen worden gehonoreerd. Afhankelijk van het aantal aanvragen stelt de stichting 
maximaal € 30.000 per jaar ter beschikking voor KIEM. 
 
Volksgezondheid 
In het Erasmus MC worden binnen de afdeling Dermatologie in het Centrum Kinderdermatologie 
structureel kinderen met aangeboren vaatafwijkingen gezien. Veelal bevinden deze aandoeningen 
zich in het gelaat. Aangezien het een zichtbare aandoening betreft, is de ervaring dat kinderen hier in 
hun emotionele/sociale ontwikkeling flink belemmerd kunnen worden. Hoe jonger deze kinderen 
behandeld worden met een vaatlaser (Pulsed Dye Laser), hoe beter het effect. Voor de aankoop van 
een dergelijk laserapparaat stelde de stichting € 25.000 ter beschikking. 
 
Kunst en Cultuur 
Koninklijk Theater Carré beschikt momenteel niet over een vleugel die de gewenste kwaliteit biedt. 
Daarom ontving het Carré Fonds € 10.000 voor de aanschaf van een tweedehands Yamaha C7 
vleugel, waarvan Carré jarenlang plezier kan hebben. 
Met steun van het Mondriaan Fonds, Vereniging Rembrandt, het K.F. Hein Fonds en Stichting Elise 
Mathilde Fonds heeft het Centraal Museum een meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van 
Baburen aangekocht. Vanwege de herkomst, het onderwerp en de schilder is het voor het museum 
een buitengewoon belangrijke en bijzondere aanwinst, waarmee de unieke collectie Utrechtse 
caravaggisten kon worden uitgebreid. De stichting heeft voor deze aankoop € 47.200 bijgedragen. 
In het Hofpleintheater in Rotterdam moeten 497 theaterstoelen worden vervangen. Met een 
bijdrage van € 7.500 neemt de stichting de vervanging van 18 stoelen voor haar rekening. 
TivoliVredenburg wil de foyers renoveren en een open verbinding maken naar het Vredenburgplein. 
Daarmee wordt een publieksgebied gecreëerd dat zich, naast de functie van concertzaalfoyer, ook 
leent voor het exposeren van beeldende kunst, (muziek)educatie, ontmoetingsplekken en 
kleinschalige optredens. Een ontmoetingsplek voor alle Utrechters. Voor dit omvangrijke project stelt 
de stichting € 75.000 ter beschikking, uit te betalen in drie jaarlijkse termijnen. De eerste betaling 
heeft in november 2020 plaatsgevonden. 
Ook in 2020 ondersteunde de stichting twee kunstenaars van de Rijksakademie van beeldende 
kunsten (Verena Blok en Takanori Suzuki) door middels van een Fellowship van € 15.000 per 
kunstenaar. Een Fellowship stelt een beloftevolle kunstenaar in staat zich een jaar lang volledig te 
concentreren op zijn/haar professionele ontwikkeling. Hiervoor krijgen zij bij de Rijksakademie advies 
en begeleiding en de beschikking over praktische, theoretische en artistieke faciliteiten. 
In 2020 heeft de stichting voor het tweede jaar een bijdrage geleverd aan Stichting Poëzieclub voor 
de Grote Poëzieprijs. Ditmaal bedroeg de bijdrage € 50.000. 
Voor de renovatie en verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen heeft de stichting een 
bedrag van € 500.000 toegekend. 
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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’. 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. In 2020 is een derde storting van € 200.000 gedaan. 
Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht is opgezet door drie overheden en vier fondsen uit de 
stedelijke regio Utrecht: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, K.F. Hein 
Fonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en het Fentener van Vlissingen 
Fonds en biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen 
en uitvoeren van een innovatief idee. De stichting participeert met een bedrag van € 65.000. 
 
Maatschappelijk werk 
In Utrecht is Stichting Moviera bezig met het realiseren van een nieuwe locatie voor opvang van 
slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen. Voor de inrichting van deze broodnodige nieuwe 
locatie heeft de stichting € 10.000 toegekend. 
Aan Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is in 2020 € 75.000 ter beschikking gesteld. 
In 2020 is aan Stichting Noodhulp Utrecht een bedrag van € 30.000 overgemaakt. 
 
Diversen 
Aan Stichting Leerstoel Uytenbogaert is een bedrag toegekend van € 50.000 (op te vragen in vijf 
jaarlijkse termijnen van € 10.000) Voor de instelling van de ‘Leerstoel Tolerantie' aan de Leidse 
Universiteit. Het doel van de Stichting is om onderzoek te laten doen naar en onderwijs te geven over 
de ontwikkeling van tolerantie en godsdienstvrijheid vanaf de vroegmoderne tijd tot heden. 
Ook dit jaar is er aan diverse hospices in het land een schenking gedaan voor de bouw en inrichting 
voor een totaalbedrag van € 40.000. 
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 doneert ten 
behoeve van de activiteiten van de stichting, waaronder de organisatie van de jaarlijkse Nationale 
DenkTank. 
Het Leids Universiteits Fonds (LUF) ontving ook in 2020 weer een bijdrage, deze keer € 70.630. 
waarmee zeven jonge wetenschappers worden ondersteund zodat ze hun onderzoek kunnen 
opstarten. 
 
Het bestuur constateert dat de gedane toekenningen en uitkeringen geheel in lijn met haar beleid 
zijn. Daarnaast nemen de aanvragen in kwaliteit toe waardoor aan het schenkingsbeleid goed inhoud 
kan worden gegeven. 
 
De toegewezen schenkingen over 2020 zijn als volgt naar rubriek onder te verdelen: 
 
Rubriek 1, monumentenzorg 196.500 
Rubriek 2, natuurbehoud 120.761 
Rubriek 3, volksgezondheid 192.268 
Rubriek 4, cultuur- en volksontwikkeling 1.784.572 
Rubriek 5, maatschappelijk werk 488.888 
Rubriek 6, diversen 445.560 
Vaste aanvragen                 - 
 
Totaal toegewezen schenkingen                                                                                          3.228.549 * 
 
De stichting streeft ernaar het niveau van uitkeringen aan goede doelen structureel te verhogen  
ten opzichte van het niveau in 2020. 
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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 natuur en monumenten 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. 
Op het gebied van het vermogensbeheer wordt het bestuur geadviseerd door Van Lanschot te 
Amsterdam. Met vertegenwoordigers van deze bank vindt regelmatig overleg plaats waarbij het 
beleggingsbeleid wordt besproken. De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door 
Vigilanter B.V. 
 
 
 
 
22 juni 2021 
 
 
 
 
* Uitgekeerde en toegewezen bedragen hoeven niet met elkaar overeen te komen vanwege verschil in timing tussen 
toezegging en daadwerkelijke uitkering. 


