
 
 

TOELICHTING JAAR 2020  

 

Algemeen 

Het bestuur van de Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek (CvT) kwam in 

2020 vanwege Covid slechts eenmaal in vergadering bijeen, op 10 september 2020. 

Toen zijn de beursaanvragen en het beleggingsstatuut besproken. 

 

Het vermogen is aanzienlijk toegenomen door de ontvangst van een legaat van  

€ 302.000,-. Dit legaat ontvingen wij van mevrouw WHCM Lauxtermann-Hoogveld, zij 

was jarenlang lid van het VVAO. Zij was voorstander van de ontwikkeling van vrouwen. 

Vanuit haar nalatenschap zijn geen aanvullende eisen gesteld.  

 

Toegekende beurzen 

In 2020 was er initieel een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld voor uitkering tlv 

CVT. Door de Corona-crisis ontvingen wij echter minder aanvragen. Er is toen 

afgesproken om het beschikbare bedrag te verdelen over 2020 en 2021.  

Besloten werd om € 30.000 beschikbaar te stellen voor 2020. En € 10.000 door te 

schuiven naar 2021. In 2020 hebben we slechts € 5700,- kunnen uitkeren. 

In 2020 hebben waren er helaas geen aanvragen voor het Clason fonds en het Speleers 

legaat. 

 

Vanwege Covid hebben veel aanvragers hun aanvraag teruggetrokken. 

Uiteindelijk zijn 41 aanvragen beoordeeld:26 voor een A-beurs en 15 voor een B-beurs.  

Het bestuur heeft 11 aanvragen gehonoreerd (27 % van het aantal aanvragen).  

Er is een totaal beursbedrag gevraagd van € 125.432  Het bestuur heeft in totaal  

€ 29.999 toegekend aan beurzen (24 % van het totaal gevraagde bedrag).  

 

Beurzen 2020: bursalen, vakgebieden en toegekende bedragen. 

Nr Naam aanvrager Discipline Toekenning  

Alfa Gamma 
 

  

A-2020-30 Meeuwissen, S. Onderwijskunde € 3.000   

A-2020-36 Tsempera, T. Archeologie € 3.500   

A-2020-44 Blommers, H. Geschiedenis € 2.500   

A-2020-46 Kolbenstetter, M. Archeologie € 4.000   

Beta Medisch    

A-2020-16 Bomers, A. Water Management € 4.333   

A-2020-04 Spierings, J. Reumatologie € 4.333   

A-2020-15 Rocha Venancio Meyer-Sand,  Forest Ecology € 4.333   

     

B Aanvragen    

B-2020-23 Dijkstra, T. Archeologie € 1.000   

B-2020-10 Bootsma, K. Geschiedenis € 1.000   

B-2020-37 Bas-Hoogendam, J. Neurowetenschappen € 1.000  
 

B-2020-12 Van Bronswijk, S. Psychiatrie € 1.000   

   € 29.999   
 



Financiering toegekende beurzen 

Toegekend beursbedrag in 2020: € 29.999 

Totaal uitbetaald aan bursalen in 2020: € 11.700 

Van dit bedrag heeft € 5.700 betrekking op toekenningen uit 2020 en € 6000 op 

toekenningen uit eerdere jaren.  

 

Als verplichting blijft staan € 30.707 voor bursalen die in 2021 alsnog hun beurs 

opvragen of hun eindverslag opsturen.  

 

Vermogen 

Het vermogen is in 2020 gestegen naar € 1.566.476 (2019: € 1.245.503). De waarde van het 

effectenbezit is met € 349.994 gestegen naar  € 1.368.339 (€1.018.345). 

De liquide middelen zijn met € 11.270 gedaald van € 238.366 naar € 227.096. 

 

De donaties aan het fonds waren in 2020 € 290 (€ 495). Van de VVAO ontving het CvT € 950. 

 

Het fondsvermogen is verdeeld over vier subfondsen: CvT, Nel Ongerboer, Clason en Speleers. 

De verdeling van het vermogen per ultimo 2020 is als volgt: 
% vermogen vermogen in € ult. 2020 Beschikbaar in 2021 focus doelvermogen

Catharine van Tussenbroek: 29% 370.575,25€               50.000€                mag interen in slechte tijden

Nell Ongerboer: 69% 1.081.548,00€            -€                     in standhouding koopkracht

Clason (legaat uit 2008 / oorsponkelijk € 45.378) 4% 57.176,37€                 11.798€                archeozoölogie alleen rendement uitkeren

Speleers (legaat uit 2008 / oorsponkelijk € 45.378) 4% 57.176,37€                 11.798€                farmacie alleen rendement uitkeren

1.566.476,00€                    73.597€                       
Het beschikbare bedrag vanuit het CvT is € 10.000,- hoger, omdat dit bedrag vanwege Covid is 

doorgeschoven van 2020 naar 2021. 

 

Financiële baten en lasten 

 

De totale financiële baten en lasten waren in 2020 hoger: € 29.113 versus € 12.511 in 2019. 

Een belangrijke oorzaak is de toename van het belegde vermogen als gevolg van het legaat.  

Het koersresultaat op de verkoop van effecten was € 19.711 (€ 3.163). De rente-opbrengsten 

waren vrijwel nihil door de aanhoudende lage rentestand € 9 (€ 73) De dividendinkomsten 

waren met € 9.393 hoger dan in het voorgaande jaar (€ 5.458). 

 

De totale bank- en vermogensbeheerkosten waren in 2020 € 6.200 (5.963). 

 

Resultaat 2019 

Het saldo van baten en lasten bedroeg als gevolg van het legaat in 2020 € 322.916 

(2019 € 4.620).  

 
 

 
 

 

D.C. Land, penningmeester                                Zeist, 12 april 2020 

 

       


