JAARVERSLAG 2016 VAN DE SECRETARIS

Inleiding
De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977. De stichting is gevestigd te
Haarlem en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De stichting is bij de Kamer van
Koophandel Haarlem ingeschreven onder nummer 41222191.

Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van
belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein,
onder meer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde
rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen
maatschappelijk belang beogen.
In de loop der jaren is de stichting actief geworden op de volgende terreinen
(domeinen):
religie, cultuur, sociaal maatschappelijk, natuur, sport, ontwikkelingssamenwerking
(indien het initiatief in ons werkgebied wordt genomen) en wetenschap.

Bestuur
In 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: drs. M. J. Nouwen (Mirjam),
voorzitter, mr. E.H. Huisman (Edzo), secretaris, R.F.M. Braakhuis MBA (Raphael),
penningmeester en als leden Prof.dr. B.E. Elzinga (Bernet), drs. M.C.C. Kersten
(Michiel), en drs. H. M. Steenhoff (Hélène).
In 2016 vonden geen bestuurswisselingen plaats.
Het secretariaat van de stichting wordt sinds 1 januari 2013 gevoerd op het kantoor
van de secretaris in Heemstede. Een medewerker van E.H. Huisman: Adri Zijl, doet
de uitvoerende werkzaamheden voor het secretariaat (postadres: postbus 303, 2100
AH Heemstede).
Het bestuur kwam 5 keer bij elkaar voor reguliere vergaderingen op wisselende
locaties en verder vond een beleidsvergadering plaats, waar besloten werd het
beleid te continueren en om met name de domeinen op het gebied van sociale en
maatschappelijke hulp, sport, natuur en ontwikkelingssamenwerking meer aandacht
te geven.
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Voorts werd besloten het veertig jarig jubileum van de stichting op 6 mei 2017 te
vieren met een bijeenkomst voor belanghebbenden, relaties en oud-bestuursleden
en om een eenvoudig boekwerk uit te geven over de ontwikkeling van de stichting.

Beleid
Het vermogensbeheer werd gevoerd door de ABN AMRO Bank en IBS
Vermogensbeheerders onder regie van de onafhankelijke organisatie Wealth
Management and Partners (WMP) in Amsterdam op basis van het door het bestuur
vastgesteld beleggingsstatuut van de stichting.
Het vermogen van de stichting is in 2016 licht afgenomen. Het oorspronkelijk door de
heer J.C. Ruigrok ingebrachte vermogen is ruimschoots in stand gebleven.
De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
In maart en april 2016 heeft de belastingdienst een reguliere controle gedaan van de
inkomsten en uitgaven van de stichting in het licht van de ANBI voorschriften. De
stichting heeft aangetoond dat zij ruim binnen de marges is gebleven van de ANBI
regels.
Het beloningsbeleid en de toepassing van de ANBI regels is opnieuw ter sprake
gekomen in het bestuur. Het beloningsbeleid van bestuursleden is in het jaar 2014
vastgesteld voor een periode van drie jaar op basis van de bestede uren per
bestuurslid. Met ingang van 2016 is dit beleid wat aangescherpt. Besloten is het
beleid met betrekking tot vergoedingen van het bestuur te publiceren op de website.

Aanvragen
In 2016 zijn 190 aanvragen behandeld.
In het totaal is een bedrag van € 706.000 besteed aan giften en garanties, hetgeen
aanzienlijk meer is dan voorgaande jaren. De stijging is onder andere te verklaren
door de grote eenmalige gift aan de Sint Bavo Basiliek voor de verlichting van de
transepten (onderdeel van een grote renovatie van dit bijzondere kerkgebouw).
De verdeling van de gelden over de verscheidene categorieën luidt als volgt
(afgerond):
-

Cultuur € 383.000

-

Godsdienst € 7.000

-

Natuur € 9.000

-

Ontwikkelingshulp € 41.000

2

-

Sociaal € 214.000

-

Sport € 7.000

-

Wetenschappelijk € 45.000

Opvallend is dat relatief veel financiële steun wordt verleend op cultureel gebied.

Instellingen die door de jaren heen regelmatig worden gesubsidieerd zijn:
- Bevrijdingspop
- Haarlemmer Hout Festival
- Internationaal Orgelconcours Haarlem
- Teylers Museum
- Frans Hals Museum
- Haarlems Historisch Museum.

Een bijzonder project in 2016 was de eenmalige grote gift voor het aanbrengen van
een goede verlichting in de transepten van de RK Bavo Basiliek aan de Leidsevaart,
waardoor de restauratie van dit deel goed zichtbaar is gemaakt. De Bavo Basiliek
wordt in een meerjarig project grondig gerenoveerd en bevindt zich kunsthistorisch
op een hoog niveau vergelijkbaar met grote kerkgebouwen in de wereld (bijvoorbeeld
Sacré - Coeur in Parijs.

Prijzen
De J.C. Ruigrok Stichting financiert jaarlijks prijzen ter stimulering van jonge
wetenschappers.

De J.C. Ruigrok Prijs 2016 op het gebied van de gamma wetenschappen werd
toegekend aan Mr. Dr. Maarten de Wilde over het onderwerp "Sharing the pie.
Taxing Multinationals in a global market".

De Keetje Hodshon Prijs 2016 op het gebied van de alfa wetenschappen werd
toegekend aan Dr. Han Thomas Adriaenssen over het onderwerp "Knowledge and
the Veil of Representations. A Comparison of Late - Medieval and Early - Modern
Critiques of Species and Ideas.
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De Martinus van Marumprijs 2016 op het gebied van de exacte wetenschappen
werd toegekend aan Dr. Brian Mermody over het onderwerp "Sol Invictus. Holocene
climate change and its impact in the Roman Mediterranean".

Bernet Elzinga reikte de prijzen op 17 juni 2016 uit in het gebouw van de Koninklijke
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Hodshon Huis in Haarlem
(www.khmw.nl).

Overige zaken
De website www.jcruigrokstichting.nl wordt goed bekeken.
Het beleidsplan is geactualiseerd.

Haarlem, 14 februari 2017
Edzo Huisman, secretaris
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