TOELICHTING JAAR 2021
Algemeen
Het bestuur van de Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek (CvT) heeft in
2021 tweemaal digitaal vergaderd. Als gevolg van Covid waren fysieke bijeenkomsten
niet mogelijk.
In het voorjaar stonden de beursaanvragen centraal. In het najaar hebben we gesproken
over de beoordelingscriteria, vernieuwing van het beleidsplan en onze verplichtingen in
het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Het vermogen is in 2021 wederom aanzienlijk toegenomen door de ontvangst van een
erfenis van € 300.000,- uit de nalatenschap van wijlen mevrouw M.J. Edema.
Vanuit haar testament zijn geen aanvullende eisen gesteld. Onze eigen statuten bepalen
echter dat erfstellingen toegevoegd dienen te worden aan ons stamkapitaal.
Wij ontvingen ook een bijdrage van € 56.600,- van een ANBI stichting. Dit bedrag hoeft
niet aan het stamkapitaal toegevoegd te worden, maar is beschikbaar voor uitkeringen.
Toegekende beurzen
In 2021 was er initieel een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor uitkering.
We hebben uiteindelijk het bedrag dat doorgeschoven was vanuit 2020 niet gebruikt. Dit
bedrag was € 10.000. Dit is nu alsnog beschikbaar voor 2022. In 2021 was er 1
aanvraag voor het Clason fonds en helaas geen aanvraag voor het Speleers fonds.
Vanwege Covid ontvingen wij minder aanvragen en hebben uiteindelijk veel aanvragers
hun aanvraag teruggetrokken.
Uiteindelijk zijn 27 aanvragen beoordeeld: 21 voor een A-beurs en 6 voor een B-beurs.
Het bestuur heeft 15 aanvragen gehonoreerd (56 % van het aantal aanvragen).
Er is een totaal beursbedrag gevraagd van € 74.821. Het bestuur heeft in totaal
€ 39.386 toegekend aan beurzen (53% van het totaal gevraagde bedrag).
Beurzen 2021: bursalen, toegekende bedragen en vakgebieden.

Nr
A-2021-17
A-2021-08
A-2021-01
A-2021-21
A-2021-05
A-2021-12
A-2021-16
A-2021-04
A-2021-13
A-2021-03
A-2021-14
B-2021-06
B-2021-03
B-2021-04
B-2021-02
TOTAAL 2021

Naam
De Jong, J.
Erven, J.
Aleva, A.
Ritondale, M.
Austin, J.
De Hond, A.
Wirusanti, N.
Van Dokkum, H.
Van Buchem, M.
Laane, C.
Van Boxel, M.
Demarest, L.
Van Voorst, R.
Van der Spek, A.
Spronk, I.

Toekenning
€ 2.436
€ 2.160
€ 2.000
€ 3.000
€ 2.790
€ 3.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 3.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 39.386

Discipline
Politicologie
Archeozoölogie (Clason fonds)
Ontwikkelingspsychologie
Archeologie (computational archeology)
Psychologie
Medische Artificiële Intelligentie
Biomedische wetenschappen
Neonatologie; pediatrie; geneeskunde
Medische Artificiële Intelligentie
Orthopedische traumachirurgie
Orthopedische traumachirurgie
Politicologie
Antropologie
Geneeskunde; Endocrinologie
Geneesk; gezondheidswetenschappen

Financiering toegekende beurzen
Toegekend beursbedrag in 2021: € 39.386 hiervan is in 2021 slechts € 9060 uitgekeerd.
Over de jaren 2018-2020 staan ook nog veel toegekende bedragen open omdat reizen
zijn uitgesteld.
Als totale verplichting over de periode 2018-2021 blijft staan € 52.325 voor bursalen die
in 2022 alsnog hun beurs opvragen of hun eindverslag opsturen.
Vermogen
Het vermogen is in 2021 gestegen naar € 1.985.465 (2020: € 1.566.476).
De waarde van het effectenbezit is met € 273.865 gestegen naar € 1.642.204. (2020:
€ 1.368.339). De liquide middelen zijn met € 166.170 gestegen van € 227.096 naar € 393.266.
De donaties aan het fonds waren in 2021 € 690 (€ 290). Van de VVAO ontving wij de bijdrage
na afloop van het boekjaar. Wij ontvingen een eenmalige bijdrage van een ANBI stichting.
Verdeling fondsvermogen over stamkapitaal en vrije reserves.
Vanwege de toename van vermogen als gevolg van erfstellingen is gekozen voor een andere
manier van weergeven van het vermogen. Hieronder volgt de aansluiting tussen het oude
overzicht en het nieuwe overzicht zoals dat in het jaarverslag is opgenomen.
Het fondsvermogen was tot 2020 verdeeld over vier subfondsen: CvT, Nel Ongerboer, Clason
en Speleers. In 2020 is de erfstelling van Mw. Lauxtermann ontvangen.
Het Nell Ongerboer fonds dient voor inflatie gecorrigeerd te worden.
De overige fondsen dienen conform onze eigen statuten in stand gehouden te worden, maar het
rendement boven het stamkapitaal mag uitgekeerd worden
De verdeling van het vermogen per ultimo 2020 was als volgt:
Fondsnaam

Ultimo 2020

Catharine van Tussenbroek

€

372.134

Nell Ongerboer

€

779.549

Clason (legaat uit 2008 / oorsponkelijk € 45.378)

€

Speleers (legaat uit 2008 / oorsponkelijk € 45.378)

Beschikbaar in 2021 Focus

Doelvermogen

€

50.000

55.875

€

11.798 arc heozoölogie

alleen rendement uitkeren

€

56.918

€

11.798 farmac ie

alleen rendement uitkeren

Lauxtermann

€

302.000

Totaal

€

1.566.476

mag interen in slec hte tijden
in standhouding koopkrac ht

alleen rendement uitkeren

Overzicht stamkapitaal begin boekjaar 2021 afgeleid van bovenstaand overzicht.

Stamkapitaal NO na (jaarlijks
inflatiecorrectie)
Stamkapitaal Speleers
Stamkapitaal Claason
Stamkapitaal Lauxtermann
Totaal

€

714.101

€
€
€
€

45.378
45.378
302.000
1.106.857

Overzicht vrije reserves begin boekjaar 2021

Uitkeringsdeel NO fonds
Uitkeringsdeel Speleers
Uitkeringsdeel Clason
Uitkeringsfonds CVT
Totaal vrije reserves

€
€
€
€
€

65.447
10.497
11.540
372.134
459.618

Het totaal van het stamkapitaal en de vrije reserves bedraagt € 1.566.476 en komt overeen
met de opstelling zoals deze vermeld was in het aangepaste definitieve verslag over 2020.

Vervolgens is het verloop van het stamkapitaal en de vrije reserves over het boekjaar 2021 als
volgt weergegeven in de jaarrekening.

Financiële baten en lasten
De totale financiële baten en lasten waren in 2021 fors hoger: € 176.078 versus € 29.113 in
2020.
Het koersresultaat effecten was € 153.209 (€ 19.711). De rente-opbrengsten waren nihil door
de aanhoudende lage rentestand. De rentelasten als gevolg van de negatieve rente bedroegen
€ 14. De dividendinkomsten waren met € € 22.802 hoger dan in het voorgaande jaar (€ 9.393).
De totale bank- en vermogensbeheerkosten waren in 2021 € 7.397 (€ 6.200).
Resultaat 2021
Het saldo van baten en lasten bedroeg € 524.578. (2020 € 322.916).
Mede als gevolg van de erfenis van wijlen mevrouw M.J. Edema is het vermogen
wederom aanzienlijk toegenomen.

D.C. Land, penningmeester
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