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Stichting Grace krijgt een eindige toekomst. 
In de afgelopen jaren heeft het bestuur nagedacht over de toekomst van de Stichting en met name ook 
over de haalbaarheid van de oorspronkelijke bedoeling om de Stichting een onbepaalde looptijd te 
geven. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen -geleerd hebbend van andere langer bestaande 
stichtingen- dat een organisatie van onze omvang met een onbepaalde levensduur in de praktijk niet zo 
realistisch lijkt.  Het bestuur heeft daarom in 2018 het recht gekregen om ieder jaar een deel van ons 
Bestemmingsfonds af te schrijven en aan te wenden voor uitkering aan de Doelstelling. Daarbij is de 
afspraak gemaakt dat ons stamkapitaal tijdens het leven van de kinderen van de oorspronkelijke 
schenkers kan worden afgebouwd. Deze belangrijke Beleidswijziging heeft in het nieuwe Beleidsplan 
2019-2022 vorm gekregen. Dit nieuwe Beleidsplan wordt later dit jaar gepubliceerd zodra onze eigen 
website daartoe beschikbaar is. 
 
De besteding aan de Doelstelling 
In het verslagjaar is € 1.047.789 besteed aan de Doelstelling. Dat is een toename van 16,8% t.o.v. het 
voorgaande jaar. In totaal ondersteunden wij 113 Doelstellingen en/of projecten (2017: 111). 61% van de 
toekenningen was structureel en 39% eenmalig. Ca 80% van onze toekenningen had betrekking op 
Doelstellingen in het buitenland. De bestedingen gingen naar maatschappelijke en sociale doelen, kerk en 
levensbeschouwing, onderwijs en onderzoek. De structurele support aan 3 Doelstellingen is beëindigd 
omdat de verslaglegging aangaande de bestedingen onvoldoende was. Er zijn tevens 3 nieuwe structurele 
toezeggingen gedaan.   
 
Bij enkele bestaande Doelstellingen is onze eerdere projectmatige support omgezet naar een meer 
structurele vorm van samenwerking waarbij de Doelstelling zelf kan bepalen aan welke projecten onze 
gelden worden gealloceerd. Immers zij kunnen beter dan wij beoordelen waar onze middelen het meest 
nodig zijn. Tevens beperkt dit onze beheerslast. De afspraak is hierbij gemaakt dat deze Doelstellingen dan 
kunnen volstaan met een verantwoording achteraf, waarbij wel de reeds eerder door ons afgegeven 
toezeggingen voor de betreffende projecten gerespecteerd dienen te worden tot en met de einddatum. 
 
In totaal zijn in het verslagjaar 95 supportaanvragen ontvangen (2017: 82). 55 daarvan zijn toegekend, 36 
zijn afgewezen en 4 aanvragen werd teruggenomen. De meeste afwijzingen vonden plaats omdat ze buiten 
ons Beleidsplan vielen ofwel omdat de aanvragers niet over een ANBI status beschikten.  De overige omdat 
de aangeleverde documentatie niet overtuigend was. 
Alle organisaties die wij in 2018 hebben ondersteund hadden een ANBI of daarmee vergelijkbare 
kwalificatie in het buitenland. 
 
Secretariaat 
Eind 2018 bleek dat het uitbestede secretariaat bij de Schippergroep voor de toekomst minder goed 
inpasbaar geworden is ten gevolge van de persoonlijke loopbaan ontwikkeling van ‘onze’ secretaresse. Dit 
mede omdat deze activiteit voor Schipper feitelijk buiten hun kernactiviteiten ligt. Op basis van een eerder 
vooronderzoek is daarom besloten om het secretariaat vanaf 1 februari 2019 onder te gaan brengen bij 
NonProfit Support (NPS) in Doorn. Voor NPS is secretariële dienstverlening aan Stichtingen en Verenigingen 
wel een kernactiviteit. 



 

  

De financiële positie 
Het vrij besteedbaar vermogen aan de Doelstelling per 31 december 2018 bedraagt -/- € 528.577 negatief. 
Dit tekort is volledig veroorzaakt doordat er in het verslagjaar een substantieel beleggingsverlies geleden is 
terwijl er niet gekort is op de uitkeringen. Dit is een direct gevolg van de in 2018 ingezette beleidswijziging 
dat het stamkapitaal van de Stichting mag worden aangesproken ten gunste van uitkeringen aan de 
Doelstelling. De beheers- en administratiekosten van de Stichting bleven in het verslagjaar met € 108.454 
nagenoeg gelijk aan 2017. Dat is 10,3 % van de besteding aan de Doelstelling.  
 
Het bestuur en haar activiteiten 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar drie keer vergaderd. Voorts zijn veel onderwerpen via mailverkeer 
afgewikkeld. Daarnaast zijn diverse voorstellen in klein comité voorbereid ten behoeve van latere integrale 
bestuursbehandeling. 
 
De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren: 
* De ontwikkeling van een nieuw Beleidsplan betreffende de periode 2019-2022; 
* Digitalisering van onze aanvraagprocedure voor supportaanvragen; 
* Ontwikkeling van een eigen website t.b.v. de ANBI informatie; 
* Voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG); 
* Behandeling van alle nieuwe supportaanvragen; 
* De evaluatie van onze support aan langlopende Doelstellingen; 
* De overdracht van ons uitbestede secretariaat aan NonProfit Support. 
 
In het verslagjaar hebben de heer en mevrouw Ap & Anita Verwayen mede op ons verzoek een 
projectbezoek in India gebracht ter gelegenheid van het jubileum van een van onze Doelstellingen. Dit 
bezoek is aangegrepen om nadere afspraken te maken aangaande de verantwoording van onze giften. 
Tevens hebben gesprekken op bestuurlijk niveau plaats gevonden met een van onze Doelstellingen in  
België en op Borneo om nadere afspraken te maken zodat de verantwoording van de bestedingen van deze 
organisaties meer in lijn komt met wat in Nederland gebruikelijk is.  
 
De vooruitzichten voor 2019 
In de loop van het jaar zal onze eigen website live gaan waarop naast alle ANBI informatie ook onze in 
ontwikkeling zijnde aanvraagprocedure voor support kan worden benaderd. Dat zal het voor aanvragers  
gemakkelijke maken nieuwe aanvragen in te dienen en voor ons secretariaat en het bestuur zal het de 
behandeling efficiënter maken. 
 
We voorzien in 2019 een uitkering aan de Doelstellingen te kunnen doen van € 1.200.000 (2017: € 
1.047.789). Circa € 860.000 daarvan betreft reeds bestaande toezeggingen waardoor er ca € 340.000 
beschikbaar is voor nieuwe toekenningen.  Tevens is daarnaast een Bestemmingsreserve van € 271.143 
voorzien ten behoeve van reeds toegezegde uitkeringen in de toekomst. 
 
Wij danken onze begunstigers van harte voor hun bijdragen in het werk van Stichting Grace. Wij zijn 
dankbaar dat we met onze ondersteuning aan een groot aantal Doelstellingen en projecten een bijdrage 
hebben mogen leveren. 
 
Het bestuur, 5 april 2019 


















