
Doelstellingen van de Stichting

Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang, 
verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel 
niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.
Boschuysen verleent financiële steun aan stichtingen, verenigingen en andere 
organisaties. Daarvoor heeft Boschuysen een aantal voorwaarden geformuleerd die o.a. 
via de website bekend worden gemaakt.

Samenvatting van de activiteiten aan doelstellingen in het verslagjaar 

Het totaal toegekend bedrag in 2019 bleef in lijn met het voorgaande jaar en met 
het donatiebudget. Het aantal toekenningen nam met 20% af en het gemiddelde 
toekenningsbedrag was hoger als gevolg van een meer gericht geefbeleid dat herijkt 
werd door het bestuur in de tweede helft van het jaar. Ook was er dit jaar een aantal 
belangrijke meerjarige toekenningen zoals aan de IMC weekendacademie, JINC en 
het Nederlands Dans Theater die volledig ten laste van het resultaat werden genomen. 
De toekenningen bleven verder echter vrij gelijkmatig over het jaar verdeeld waardoor 
het bestuur in slechts een beperkt aantal gevallen prioriteiten diende te stellen bij het 
verlenen van steun aan projecten.

Ook dit jaar werden diverse projecten door leden van het bestuur en/of de rentmeester 
bezocht. Tijdens de jaarlijkse herfsttoer werden op één dag vijf projecten in Den Haag 
bezocht door het voltallige bestuur en de rentmeester. Daarnaast werden regelmatig 
aanvragers bezocht of op kantoor ontvangen.

In totaal werden 364 complete aanvragen ontvangen. Hiervan werden 207 aanvragen 
gehonoreerd en 157 afgewezen door het bestuur.

Ook dit jaar werd aandacht gegeven aan vele samenwerkingsverbanden. 
Een aanzienlijk deel van de reguliere toekenningen (18%) bestond uit 
samenwerkingsverbanden met andere fondsen. Het samenwerken door financiële 
middelen gezamenlijk in te zetten is een doelbewuste keuze van het bestuur, omdat 
Boschuysen op deze manier gebruik kan maken van de specialistische kennis ten 
aanzien van specifieke doelgroepen die bij deze organisaties aanwezig is.

Boschuysen was één van de oprichters van de stichting Projecten van Haagse 
Fondsen. De rentmeester maakte deel uit van het bestuur. Hieruit is allereerst het 
project de Toekomst ontstaan, gericht op Haagse jongeren met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ze kregen een intermediair die hen introduceerde bij Haagse 
werkgevers. Het project werd afgerond maar als uitvloeisel ervan faciliteert Boschuysen 
nog steeds jaarlijks enkele inspiratiebijeenkomsten waarbij maatschappelijke 
organisaties verbonden in hun focus op kansarme jongeren, ervaringen uitwisselen. 
Ook in 2020 zal dit initiatief door de rentmeester verder worden georganiseerd.
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Samenstelling van het bestuur gedurende 2019

Drs. E. Smits, voorzitter
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn, vice-voorzitter
Dr. J.J. Hazenberg
Mr. R.W. van Ierschot
Mevrouw mr. H.N. Pabbruwe-Cohen Tervaert
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma

Mutaties in het bestuur

In december 2019 werd afscheid genomen van mevrouw mr. H.N. Pabbruwe-Cohen 
Tervaert als lid van het bestuur. Zij werd per 1 januari 2020 opgevolgd door mevrouw 
mr. J. Spierdijk.
Per 1 januari 2020 heeft mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn het voorzitterschap 
overgenomen van de heer E. Smits. De heer dr. J.J. Hazenberg treedt sinds die datum 
op als vice-voorzitter.

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2020

Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn, voorzitter
Dr. J.J. Hazenberg, vice-voorzitter
Mr. R.W. van Ierschot
Drs. E. Smits
Mevrouw mr. J. Spierdijk
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma

Samenvatting financiele aangelegenheden 

Beleggingsbeleid
Daar Boschuysen zich niet actief inzet om inkomsten uit giften, subsidies of andere 
bronnen te verwerven is in de praktijk het vermogen de bron waaruit de beschikbare 
middelen voortkomen. Het bestuur heeft zich daarbij ten doel gesteld het vermogen 
over lange termijn welvaartsvast in stand te houden. Het vermogen bestaat uit 
aandelen, obligaties, liquiditeiten, landerijen en onroerend goed. 

Beleid ten aanzien van donaties aan doelstellingen
Boschuysen werkt niet met een begroting, maar met een donatiebudget. Het 
donatiebudget is gebaseerd op 3% reëel rendement van het vermogen, minus de 
organisatiekosten.
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Verkorte staat van baten en lasten Stichting Boschuysen

De stijging van de baten over het verslagjaar is vooral toe te wijzen aan het behaalde 
hogere positieve beleggingsresultaat over 2019. 

Verwachting komende jaren

In december 2019 is het COVID-19 virus ontdekt in China maar het probleem en de 
impact werd geleidelijk duidelijk vanaf januari 2020. Ook in Nederland heeft het 
inmiddels een grote impact op maatschappij en economie. Hoe het virus zich verder 
ontwikkelt, welke maatregelen er nog getroffen gaan worden en welke invloed dit 
gaat hebben op de Stichting is nog niet in te schatten. De verwachting van 3% reëel 
rendement over het boekjaar 2020 betreft een gemiddelde over meerdere jaren. Het 
geefbudget 2020 werd om die reden niet aangepast. 

Operationeel is de organisatie goed in staat om de beoordeling van aanvragen in 2020 
op afstand(digitaal) te blijven doen.

 2019 2018

Baten € 1.931.643 € 847.465

Lasten:

Besteed aan doelstellingen € 1.554.488 € 1.589.143 

Algemene kosten € 220.660 € 194.674

€ 1.775.148 € 1.783.817

Saldo van baten en lasten € 156.495 € -936.352
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