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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
Net als 2020 was ook 2021 door de Coronapandemie een moeilijk jaar 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. De effecten van de voortdurende pandemie zijn duidelijk zichtbaar in het
aantal nieuwe aanvragen en het bedrag aan toegewezen schenkingen. Beide zijn fors lager dan in
2020. De in 2021 betaalde schenkingen stegen daarentegen mede als gevolg van de afronding van de
vele uitgestelde projecten.
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 2021 zijn ook
meerdere grotere toekenningen gedaan. Enkele voorbeelden hiervan volgen hierna.
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Monumentenzorg
Voor het organiseren en coördineren van de jaarlijks terugkerende Open Monumentendag
Rotterdam, waarbij het publiek in Rotterdam en daarbuiten in staat wordt gesteld kennis te nemen
van gebouwen en objecten met een bijzonder architectonische of cultuurhistorische waarde of van
delen van Rotterdam met een bijzondere stedenbouwkundige opzet wordt, evenals voorgaande
jaren € 3.000 toegekend. Stichting De Schiedamse Molens heeft € 5.000 toegekend gekregen voor
het vervangen van roeden, herstel van gevlucht en herstel van balkkoppen van Molen De Vrijheid.
Milieubeheer
Op Landgoed Noorderheide was in 2020 een Arista Adoptie kast geplaatst door Stichting Arista Bee
Research. Deze kast bevat een Varroa resistent bijenvolk dat meedoet aan een teeltprogramma en
bevat tevens allerlei meetapparatuur waarmee in detail geregistreerd wordt hoe het volk zich
gedraagt en ontwikkelt. Ter continuering van dit onderzoeks- en teeltprogramma heeft de stichting
ook dit jaar € 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.
De stichting heeft in 2021 bijna € 13.000 bijgedragen aan KIEM.
Volksgezondheid
Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van mensen die zich in de terminale fase van het
leven bevinden en door hun ziekte immobiel zijn. De oude ambulance is zes jaar oud en heeft
600.000 km gereden, waarmee bijna 2.200 terminale patiënten vervoerd zijn. Voor de aanschaf van
een nieuwe ambulance heeft de stichting € 7.500 toegekend.
Het Muziek als Medicijn Fonds, een sub fonds van Erasmus MC Foundation, doet onderzoek naar het
gebruik van muziek als innovatieve, duurzame behandeling in het ziekenhuis om angst, pijn, stress,
slaapontregeling, delirium en medicatiegebruik te voorkomen en te kunnen behandelen. Voor het
vervolg van deze implementatie studie kende de stichting € 10.000 toe.
De Groene Burcht is een kleinschalige kinderzorginstelling in Capelle aan den IJssel. Hierin bevindt
zich een verpleegkundig kinderdagverblijf voor ernstig zieke kinderen van 0 tot 5 jaar, die vanwege
hun medische afwijkingen niet op een gewone dagopvang terecht kunnen. Voor hun veiligheid is een
goed camerasysteem aangelegd, waarvoor de stichting € 5.700 ter beschikking stelde.
Kunst en Cultuur
Voor de uitbreiding en inrichting van het Nijntje Museum in Utrecht is een bedrag van € 30.000
toegekend.
In Utrecht bestaat het plan voor een nieuwe hotspot voor film en beeldcultuur: de Machinerie.
De Machinerie is de optelsom van culturele krachten: FOTODOK, Hoogt on Tour (v.h. Filmtheater
‘t Hoogt) en het Nederlands Film Festival (NFF) hebben zich verenigd in de Machinerie om samen
beeld, in al zijn verschijningsvormen, aan deelnemers te presenteren en te laten beleven.
In het multifunctionele pand komen filmzalen, expositieruimtes, ateliers, flexplekken en horeca.
De stichting heeft hiervoor een bedrag van € 75.000 toegekend, uit te betalen in twee jaarlijkse
termijnen, waarvan de eerste in november 2021 heeft plaatsgevonden.
In 2017 is op initiatief van de stichting de Elise Mathilde Essayprijs ingesteld door de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde in samenwerking met Onze Taal en het Koninklijk Nederlands
Historisch Genootschap (KNHG). De prijs heeft een succesvolle eerste driejaarlijkse cyclus achter de
rug. In 2018, 2019 en 2021 is een bedrag van € 10.000 uitgereikt. De Stichting heeft besloten de Elise
Mathilde Essayprijs nog drie jaar voort te zetten, waarvoor wederom € 30.000 beschikbaar is gesteld.
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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 2021 is een vierde 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 neemt deel voor een bedrag van € 60.000.
In 2020 sloegen de BankGiro Loterij (tegenwoordig VriendenLoterij), VSBfonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation de handen ineen met een groot aantal andere private
fondsen en het ministerie van OCW, en werd het Kickstart Cultuurfonds (‘KSCF’) gelanceerd: een
tijdelijk noodfonds voor de culturele sector, specifiek gericht op theaters, muziekpodia, musea en
producenten van professionele podiumkunsten die geen vaste subsidierelatie hebben met het Rijk.
Het fonds bleek in een grote behoefte te voorzien en kreeg veel positieve feedback op de
transparante en doeltreffende regeling, de snelle behandeling van aanvragen en uitbetaling van
donaties. Toen eind 2020 duidelijk werd dat het einde van de coronacrisis nog niet in zicht was, werd
besloten het KSCF een vervolg te geven in 2021. Stichting Elise Mathilde Fonds heeft hierin
geparticipeerd met € 100.000 specifiek voor projecten in de regio Rotterdam en € 100.000 voor de
regio Utrecht.
Maatschappelijk werk
Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de voetbalclub Excelsior. Het doel van de
stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk
actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol ziet op het verbeteren van de
leefsituatie van individuen, groepen en wijken. Stichting Elise Mathilde Fonds heeft € 45.000
toegekend voor de jaren 2019 tot en met 2021.
Aan Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is in 2021 € 75.000 ter beschikking gesteld.
In 2021 is aan Stichting Noodhulp Utrecht een bedrag van € 30.000 overgemaakt.
Diversen
Aan Stichting Leerstoel Uytenbogaert is in 2020 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. In 2021
is er de jaarlijkse termijn van € 10.000 uitgekeerd.
Ook dit jaar zijn aan diverse hospices in het land schenkingen gedaan voor de bouw en inrichting
voor een totaalbedrag van € 30.000.
Met de Nationale Denktank is wederom een overeenkomst aangegaan, nu voor de jaren 2021, 2022
en 2023, waarin is vastgelegd dat Stichting Elise Mathilde Fonds per jaar een bedrag van € 20.000
doneert ten behoeve van de activiteiten van de stichting, waaronder de organisatie van de jaarlijkse
Nationale DenkTank.
Voor het schrijven van een historische monografie van bankier-bestuurder K.P. van der Mandele is
een bedrag van € 45.000 toegekend.
Het Leids Universiteits Fonds (LUF) ontving ook in 2021 weer een bijdrage, deze keer € 71.956.
waarmee zeven jonge wetenschappers worden ondersteund in het opstarten van hun onderzoek.
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Besloten is een deel van het vermogen duurzaam te investeren in Nederlandse landbouwgrond.
Stichting Elise Mathilde Fonds steunt Herenboeren met een donatie van € 200.000 ter ondersteuning
van Herenboeren in de verdere groei. De stichting trekt hierin nauw op met Adessium. De
overeenkomsten hiervoor zijn in 2022 getekend. Herenboeren geeft bewuste burgers de
mogelijkheid om samen met anderen, en onder professionele leiding van een boer, zelf voedsel te
produceren. Op vele plaatsen in het land zijn er inmiddels Herenboerderijen actief waarbij burgers
als collectief samenwerken volgens dit concept. Stichting Elise Mathilde Fonds steunt dit initiatief
dat bijdraagt aan een duurzame voedselproductie, mensen bij elkaar brengt en bijdraagt aan de
bewustwording en kennisoverdracht rond voedselproductie.
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 2021 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
Totaal toegewezen schenkingen

36.000
70.037
121.838
1.338.932
521.704
348.291
10.400
2.447.202 *

De stichting streeft ernaar het niveau van uitkeringen aan goede doelen structureel te verhogen
ten opzichte van het niveau in 2021.
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.
21 juni 2022
* Uitgekeerde en toegewezen bedragen hoeven niet met elkaar overeen te komen vanwege verschil in timing tussen
toezegging en daadwerkelijke uitkering.

