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(verkort) Bestuurs verslag 2020 
 
 
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 2020 steeg licht ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Vele toekenningen hadden betrekking op de coronacrisis (noodhulp, thuisonderwijs, 
schoolbegeleiding en de nood aan laptops). Ook de hoge nood aan opvangplekken voor 
pleegkinderen en aan woningen voor kwetsbare jongeren werden dit jaar extra gesteund. 
Van het aantal complete aanvragen dat werd ontvangen werd opnieuw nagenoeg 60% 
gehonoreerd 
 
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR GEDURENDE 2020 
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn, voorzitter 
De heer Dr. J.J. Hazenberg, vice-voorzitter  
De heer Mr. R.W. van Ierschot  
De heer Drs. E. Smits  
Mevrouw mr. J. Spierdijk  
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma 
 
 
MUTATIES IN HET BESTUUR 
In december 2020 werd afscheid genomen van de heer Mr. R.W. van Ierschot als lid van 
het bestuur. Hij werd per 1 januari 2021 opgevolgd door de heer Mr. P.M. Eversdijk. Per 1 
januari 2021 heeft De heer dr. J.J. Hazenberg het voorzitterschap overgenomen van 
mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn. Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma treedt sinds die 
datum op als vice-voorzitter. 
 
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 1 JANUARI 2021 
De heer Dr. J.J. Hazenberg, voorzitter  
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma, vice-voorzitter  
De heer Mr. P.M. Eversdijk  
De heer Drs. E. Smits  
Mevrouw mr. J. Spierdijk  
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn 
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Samenvatting financiële 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. 
 
 
 
Verkorte staat van baten en lasten Stichting Boschuysen    

     

 2020  2019 

 €  € 

Baten     2.186.429     1.931.643  

    
Lasten:    
Besteed aan doelstellingen     1.574.932    1.554.488  

Algemene kosten         230.150       220.660  

     1.805.082      1.775.148  

    
Saldo van baten en lasten        381.347        156.495  
 
     

 
 
De toename van de baten is vooral toe te rekenen aan de verkoop van landerijen.  
 
Doordat de bestedingen aan de doelstelling jaar op jaar stabiel bleven en de overige 
lasten nagenoeg gelijk zijn gebleven ten opzichte van 2019, is het resultaat hoger 
uitgevallen, namelijk een positief exploitatieresultaat van € 381.347 ten opzichte van een 
positief exploitatieresultaat van € 156.495 in 2019. 
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Verwachting komende jaren 
 
De waarde van de beleggingen is in 2020 licht toegenomen. Het is wel duidelijk dat de 
coronacrisis een zeer grote impact heeft op de maatschappij en de economie en het 
toekomstig effect hiervan op onze beleggingsportefeuille blijft onzeker. De directe risico's 
zijn echter beperkt door een gedegen liquiditeitsbeleid en goede vermogenspositie. 
 
Gezien de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen werd het geefbudget 2021 licht 
verhoogd. 
 
Operationeel is de organisatie goed in staat om de beoordeling van aanvragen in 2021 op 
afstand(digitaal) te blijven doen. 
 
 
 


