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Inleiding
Het Elisabeth Strouven Fonds is een privaat vermogensfonds
uit Maastricht. Ons fonds biedt financiële ondersteuning aan
projecten van organisaties en instellingen in Maastricht en
omstreken. Dat doen we binnen drie giftendomeinen:
sociaal-maatschappelijk, kunst & cultuur en natuur & landschap.
Ook geven wij advies rond het indienen van een aanvraag en
brengen we partijen samen die hetzelfde doel nastreven.
Dit gebeurt met behulp van de opbrengsten uit ons vermogen.
Het bestuur bepaalt welke organisaties en instellingen
voor hulp en ondersteuning in aanmerking komen.

www.elisabethstrouvenfonds.nl
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Ontwikkelingen in 2019
Met het strategisch plan

In het jaarplan 2019 zijn

In rapportages is gedurende

‘Verder op eigen benen;

de speerpunten van het

het jaar de voortgang met

een private bijdrage aan

strategisch plan ‘Verder op

betrekking tot de jaardoelen

de publieke zaak; strategie

eigen benen’ per giften-

2019 gerapporteerd aan

en positionering 2019-

domein vertaald in de jaar-

de raad van toezicht, zodat

2023’ is de koers van het

doelen voor 2019.

ontwikkelingen steeds in

fonds voor vijf jaar uitgezet.

De beschreven doelen

samenhang met de jaar-

Het was in 2018 het begin

komen overeen met de be-

doelen en het strategisch

van een nieuwe fase, waarbij

groting 2019. De jaardoelen

plan konden worden ge-

enerzijds de afgelopen

die wij stelden voor 2019

volgd. Deze aanpak heeft

beleidscyclus en een fase

worden in het jaarplan 2020

in 2019 naar tevredenheid

van onderzoek van de

uitvoerig geëvalueerd en

gefunctioneerd en zal in

laatste jaren werden

vormen de basis voor

2020 worden voortgezet.

afgesloten en anderzijds

dit jaarverslag.

de koers voor de komende

In dit jaarverslag blikken we

jaren is bepaald.

terug op een aantal ontwikkelingen van 2019 en geven
wij ‘doorkijkjes’ naar het
jaar 2020.
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Stichting Elisabeth Strouven - handelend onder de naam ‘Elisabeth Strouven Fonds’ is opgericht op 6 maart 1963 en staat ingeschreven onder nummer 41076415 in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg. Stichting Elisabeth Strouven
is bij de Belastingdienst gerangschikt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI)

Organisatie

en geregistreerd onder nummer 3042285. Ons fonds is gehuisvest aan de Abtstraat 3,
6211 LS in Maastricht. Dit is tevens het postadres.
Het Elisabeth Strouven Fonds is lid van de FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Het fonds verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur
en heeft daartoe de jaarlijkse “Verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend,
die periodiek wordt getoetst (meest recent in 2018).

Raad van toezicht
Het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene

De raad van toezicht heeft zelf een audit- en remuneratie-

gang van zaken zijn ondergebracht bij de raad van toezicht.

commissie ingesteld. Taken en bevoegdheden van de raad

Deze bestaat uit 5 personen. De bevoegdheden van de raad

en van beide commissies staan beschreven in de statuten,

van toezicht liggen bij de raad als college en worden onder

vastgesteld op 9 december 2015, en zijn verder uitgewerkt

gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend. De raad van

in drie aparte reglementen. Deze reglementen bevatten

toezicht staat het bestuur met raad bij. Bij het uitoefenen

regels over de werkwijze en de taken en bevoegdheden

van hun taak richten zij zich naar het belang van het fonds.

van de raad van toezicht, de auditcommissie en de
remuneratiecommissie.
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De raad van toezicht bestond in 2019 uit de volgende 5 personen:

De raad van bestuur en organisatie

de heer

mevrouw

mevrouw

de heer

de heer

Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen

de heer

mevrouw

prof. dr. Nieuwen-

mr. Brans

drs. Widdershoven

drs. Dijk

ir. Van der Giessen

vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dage-

drs. Dik Mol

mr. Fatem te Grotenhuis

lijkse leiding. Dit gebeurt onder toezicht van de raad van

(voorzitter),

(projectadviseur),

(voorzitter),

(vice-voorzitter),

(lid),

(lid),

(lid),

toezicht. In 2019 trad de heer drs. Dik Mol op als bestuurder.

benoemd per

benoemd per

benoemd per

benoemd per

benoemd per

Halverwege 2019 kondigde hij zijn vertrek aan. De raad van

de heer

de heer

1 januari 2013,

1 januari 2013,

1 januari 2013,

1 januari 2015,

1 juli 2017.

toezicht is daarna een wervingsprocedure gestart die in

Theo van Ballegooy MBA

ing. Harry Suilen

per 1 januari 2017

per 1 januari 2017

per 1 januari 2017

per 1 januari 2019

februari 2020 heeft geleid tot de aanstelling van de nieuwe

(bestuurssecretaris),

(adviseur natuur

herbenoemd voor

herbenoemd voor

herbenoemd voor

herbenoemd voor

bestuurder de heer drs. Guido van den Broek.

een tweede termijn,

een tweede termijn,

een tweede termijn,

een tweede termijn,

huijzen Kruseman

en landschap),
mevrouw

In 2019 was de heer Theo van Ballegooy MBA de bestuurs-

Milienne de Bruijn

de heer

secretaris, mevrouw Milienne de Bruijn officemanager,

(officemanager),

drs. Maurice Hermans

In 2019 kwam de raad van toezicht 5 keer bij elkaar.

Dit gebeurde onder leiding van een extern bureau.

de heer Marc Kentgens communicatieadviseur en mevrouw

In de auditcommissie zaten de leden mevrouw Brans en de

Deze zelfevaluatie werd door de leden van de raad

mr. Fatem te Grotenhuis projectadviseur. De heer ing.

de heer

heer Dijk en in de remuneratiecommissie de leden mevrouw

gewaardeerd en is waardevol voor het functioneren

Harry Suilen adviseerde het bestuur op het gebied van

Marc Kentgens

de heer

Widdershoven en de heer Kruseman. Reglementen voor deze

van de raad en de governance van het fonds.

natuur en landschap. De heer drs. Maurice Hermans onder-

(communicatieadviseur),

Ruby Kreuwels

commissies zijn, in samenhang met de statuten, formeel van

Daarbij zijn ook de statuten en reglementen betrokken,

steunde het fonds op financieel gebied, de heer Ruby

kracht per 9 december 2015.

waarbij geconstateerd is dat deze nog steeds voldoen

Kreuwels op het gebied van onroerend goed en mevrouw

aan de hoge kwaliteitseisen die daaraan

Marjo van de Berg op het gebied van personeelsbeleid.

Passend in het voortdurend streven van ons fonds om de

toezicht plaatsgevonden.

(adviseur onroerend goed),
mevrouw
Marjo van de Berg

worden gesteld.

governance goed te onderhouden, heeft in 2019 voor de
eerste keer een uitvoerige zelfevaluatie door de raad van

(financieel adviseur),

(adviseur personeelsbeleid).
de heer
drs. Guido van den Broek
benoemd per 1 februari 2020 tot
nieuwe bestuurder van het Elisabeth
Strouven Fonds
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De colleges van advies
De leerstoel Philanthropy and Sustainable Finance - die door

De advisering met betrekking tot de giftendomeinen is eind

de heer ter Braak

de heer drs. Derix

het Elisabeth Strouven Fonds in 2015 is gevestigd aan

2018 gebundeld in één ‘college van adviseurs’, waarbij de

kunstenaar, (lidmaatschap

filosoof, schrijver en

Maastricht University binnen het Department of Finance en

werkwijze is aangepast om beter aan te sluiten op de wen-

tussentijds beëindigd),

adviseur,

voor het eerst is bezet door prof. dr. Theo Schuyt - is na

sen en behoeften van het fonds. Dit nieuwe college heeft in

beëindiging van de werkzaamheden van Schuyt eind 2018,

2019 geadviseerd op het gebied van alle drie de giften-

de heer dr. Janssen

de heer drs. Lenders

aan het eind van 2019 bezet door prof. dr. Paul Smeets.

domeinen: sociaal-maatschappelijk, kunst & cultuur en

socioloog,

bioloog en ecoloog,

Hij is als Associate Professor of Sustainable Finance

natuur & landschap.
de heer prof.dr. Foppen

de heer drs. Maes

Het eind 2018 ingerichte college van adviseurs op het

bijzonder hoogleraar

voormalig directeur Huis

gebied van het giftenbeleid startte in 2019 zijn werkzaam-

Natuurbeschermings-

voor de Zorg Limburg,

heden. Het college werd vijfmaal om advies gevraagd. Er was

biologie,

verbonden aan de Universiteit Maastricht.

College van adviseurs

De colleges van advies
van het vermogensbeheer
Het college van adviseurs op het gebied van het vermogensbeheer bestond in 2019 uit de volgende personen:

de heer ing. Maris

een variatie in omvang, advies en wijze van adviseren.
De bezetting en werkwijze van het college van adviseurs

de heer drs. Fransman

deltacoördinator voor

De heer prof. dr. Bauer

de heer Prompers

op het gebied van vermogensbeheer wijzigden niet.

senior-beleidsmedewerker

de regio Noord-Limburg,

Professor of Finance,

projectdirecteur A2

Beide colleges functioneerden naar tevredenheid.

cultuur en evenementen

leerstoel Institutional

Maastricht, adviseur bij

mevrouw mr. Oroschin

Investors, Maastricht

onder andere projecten

voorzitter The Masters,

University,

Zuidasdok Amsterdam en

gemeente Sittard-Geleen,
Het college van adviseurs op het gebied van het giftenbeleid
bestond in 2019 uit de volgende 13 leden. Gedurende het

de heer Harmes

verslagjaar nam de heer ter Braak (om praktische redenen)

directeur Boekhandel

de heer prof. dr. Schaminée

de heer prof. dr. Eichholz

afscheid van het college.

Dominicanen Maastricht,

bijzonder hoogleraar

Professor of Real Estate

de heer drs. Akkermans

plantengemeenschappen

and Finance, Maastricht

adviseur Avé-Vermogens-

de heer dr. De Jong

en hoogleraar vegetatie-,

University,

begeleiding (extern

directeur MA Kunst,

bos- en landschapsecologie,

Ring Antwerpen,

de heer Oomes

Cultuur en Erfgoed,
Maastricht University,

adviseur).

mevrouw mr. Willems

(per 1 juli 2017),

historicus en jurist.
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Huis voor de Filantropie

ICT

Frauderisico

In 2019 was het fonds gehuisvest in het pand aan de

De samenwerking met

Adviesbureau AON heeft

Abtstraat 3 in Maastricht. Naast de medewerkers maakten

Ivengi met betrekking

bij het fonds een fraude-

ook veel personen van verwante of door het fonds onder-

tot het eigendom en het

risicoinventarisatie uit-

steunde projecten gebruik van het pand om er te werken

gebruik van de software

gevoerd door middel van

of vergaderen. Daardoor is het pand verder gegroeid naar

voor de backoffice is in 2019

deskresearch en interviews.

een ‘Huis voor de Filantropie’.

geformaliseerd. Ook hebben

De conclusies waren

andere fondsen en over-

bevredigend. Ondanks dat

De voor 2019 beoogde (beperkte) aanpassingen in het pand

heden aangegeven de

werd een aantal verbete-

zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De zolder is verbouwd en veel

software te willen gaan

ringen aanbevolen die in

aangenamer gemaakt en kan nu als individuele werk- of

gebruiken. Ivengi gaat de

2020 worden opgepakt.

vergaderruimte worden gebruikt. De kelder is nog niet

software daarom verder

verbeterd vanwege een vochtprobleem.

ontwikkelen. Het Elisabeth

Contractregister

Strouven Fonds heeft
Om de exposities meer structuur te geven en kwalitatief te

besloten daarop te wachten.

Er is in 2019 een begin

borgen, is in het najaar van 2018 kunstkenner Willem Jansen

In afwachting van het re-

gemaakt met het inrichten

aangetrokken als curator beeldende kunst (op vrijwillige

design zou de backoffice

van een contractregister.

basis). Zijn hoofddoel is om kunst een prominentere plek

van het fonds in 2019

Dit zal in 2020 worden

te geven in het pand van het Elisabeth Strouven Fonds.

worden vernieuwd,

afgerond.

De eerste tentoonstelling Verbinding en Balans startte

maar dat is niet gehaald.

op 13 december 2018. In 2019 vonden onder zijn

Naar verwachting zal het

leiding drie tentoonstellingen plaats.

in 2020 in gebruik
worden genomen.

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds
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Organisatie
en beleid

15.

De afstemming van
het jaarplan 2019 op het
strategisch plan 2019-2023
Het meerjaren strategisch plan ‘Verder op eigen benen;
een private bijdrage aan de publieke zaak’ is halverwege
2018 door de raad van toezicht vastgesteld. De strategie en
positionering gaan over de jaren 2019 tot en met 2023.
Ons fonds zal in de komende jaren steeds zijn jaardoelen
afstemmen op deze strategie. Voor de eerste keer is dat
gebeurd met de jaardoelen voor 2019. In dit jaarverslag
zijn deze geëvalueerd.

Beloningsbeleid
De bezoldiging en de

Leden van de raad van

verdere arbeidsvoor-

toezicht ontvangen voor

waarden van het bestuur

de door hen verrichte werk-

worden door de raad van

zaamheden een redelijke

toezicht vastgesteld.

vergoeding. Het personeel

De structuur en de hoogte

van het fonds volgt de cao

van de bezoldiging sluiten

verpleeg- en verzorgings-

aan bij het ideële karakter

huizen thuiszorg.

van het fonds en de professionaliteit van het bestuur.
Voorstellen aan de raad van
toezicht worden voorbereid
door de remuneratiecommissie.

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds
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Omgeving

17.

Als fonds richten we ons zorgvuldig op onze omgeving.
Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen waarmee het fonds
‘van buitenaf’ wordt geconfronteerd of mee van doen heeft.
Hieronder wordt een aantal ontwikkelingen beschreven die
in 2019 van belang waren.

Convenant met de gemeente Maastricht
Met de gemeente Maastricht

Duidelijk is geworden dat

In 2020 is het doel dat

hebben we een hernieuwd

de uitvoering - met name

de uitvoering van de over-

convenant (d.d.17 juli 2017)

aan de gemeentelijke kant -

legstructuur in volle gang

vastgelegd waar we kunnen

moeizaam en stroperig

is. Het gaat dan om de

samenwerken aan de ont-

verloopt. In het bestuurlijk

informatievoorziening, de

wikkeling van gezamenlijke

overleg van december

verbetering van de interne

plannen en projecten.

2018 is de samenwerking

afstemming binnen de

geëvalueerd. Dat heeft

gemeentelijke organisatie

geleid tot verbeterpunten

en de coördinatie daarvan,

die opgenomen zijn in

het organiseren van over-

de jaardoelen voor 2019.

leg met de verschillende
vak-wethouders en het optimaliseren van de agenda
voor het bestuurlijk overleg.

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds
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Relatie met andere fondsen
Ons fonds heeft op verschillende manieren contact onder-

Ook in 2020 onderhouden wij goede relaties met andere

houden met andere (vermogens)fondsen. Daarnaast maakten

(vermogens-)fondsen: de lokale (Maastrichtse) fondsen,

wij actief deel uit van het Limburgs Fondsen Overleg.

en het Limburgs Fondsen Overleg en de FIN.

Als lid van de FIN namen wij ook deel aan het zogenoemde
‘grote fondsen overleg’ (de 25 grootste fondsen van de FIN)
en leverden we een bijdrage aan commissies van de FIN,
zoals de commissie ‘Goed Bestuur’. Het voornemen om in
2019 deze relaties waar gepast te versterken, werd duidelijk
in de benoeming van een van de leden van de raad
van toezicht als voorzitter van de FIN.

De leerstoel
‘Philanthropy and
Sustainable Finance’
De leerstoel Philanthropy and Sustainable Finance die door
ons fonds in 2015 is gevestigd aan Maastricht University
binnen het Department of Finance en voor het eerst is bezet
door prof.dr. Theo Schuyt, is na beëindiging van de werkzaamheden van Schuyt aan het eind van 2019 bezet door
prof. dr. Paul Smeets. Hij is verbonden als Associate
Professor of Sustainable Finance aan Maastricht University.
De leerstoel wordt ondersteund door een PhD student en
een junior-researcher en krijgt tevens administratieve
ondersteuning. Het voornaamste doel van de leerstoel is
de studie naar het gedrag, de effectiviteit en maatschappelijke waarde-creatie van vermogensfondsen in het
algemeen en het Elisabeth Strouven Fonds in het bijzonder.
Zodoende is ook de directeur van de FIN bereid gevonden
toe te treden tot de BAC (Supervisory Commission).

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds
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STADSGOUD

Stadspark Maastricht-Oost wint
40.000 euro

In 2019 is fors ingezet op de zichtbaarheid en bekend-

Hierbij staat voorop dat niet wordt gekozen voor massa-

heid van ons fonds. Een actief pers- en mediabeleid,

mediale communicatiecampagnes, maar voor persoonlijke

het evenement Stadsgoud en de buurtspreekuren hebben

en meer op maat gerichte campagnes. De boodschap kan

daaraan bijgedragen. Wat dat voor een effect heeft gehad

hierdoor per doelgroep verschillen op basis van voorkeuren

op het imago en de naamsbekendheid is nog niet bekend

en interesses, bijvoorbeeld voor een bepaald giftendomein.

Stichting Stadspark Maastricht-Oost heeft 40.000 euro gewonnen in
de competitie Stadsgoud van het Elisabeth Strouven Fonds.
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS | MAASTRICHT

De stichting krijgt het geld om in het zogeheten Vrijheidspark aan de Groene
Loper de sociale cohesie te verstevigen tussen de wijken Wittevrouwenveld,
Wyckerpoort en Scharn. De stichting wil dit voor elkaar krijgen door verschillende functies in het park te stimuleren, zoals ontmoeten, wandelen, sporten,
spelen en recreëren. Vorige week is bijvoorbeeld de fundering gestort voor een
nieuw speeltoestel in de vorm van een mosasaurus, dat deze maand geplaatst
wordt. Er is al een beweegtuin en er zijn plannen voor een paviljoen.
Het Elisabeth Strouven Fonds had zondag honderdduizend euro te verdelen
over twaalf finalisten in drie categorieën. De jury bestond uit Tempeleer Jan
Janssen, presentatrice Vivian Lataster, MVV-directeur Paul Penders en Maaike
Walters van Drukkerij Walters. Stadsgoud is een wedstrijd om projecten te stimuleren die ten goede komen aan de leefbaarheid van een buurt of wijk.
In de categorie tussen de vijfduizend en vijftienduizend euro werden drie projecten beloond. Buurtnetwerk Like de Heeg kreeg steun om het contact tussen
buren te verbeteren en eenzaamheid tegen te gaan. ’t Weike Jekerdal werd beloond voor het plan om het gebiedje tussen de achtertuinen van de Mergelweg,
Laan van Brunswijk en Jekerschans op te waarderen. Coffee & Work is bedoeld
als een inloop- en ondersteuningsplek voor klanten van Dress for Success, waar
mensen met weinig geld kleding kunnen krijgen zodat ze bij een sollicitatie meer
kans op een baan hebben. In de categorie tot vijfduizend euro waren er vier winnaars: Match Huis Pottenberg, Classic Music Festival en Mosa Link.
De finale van Stadsgoud was de vierde editie van deze ideeënwedstrijd. Het Elisabeth Strouven Fonds is ontstaan uit het Burgerlijk Armbestuur en heeft een
eigen vermogen van 132 miljoen euro.

en wordt pas gemeten in 2020.
De giftendomeinen worden daarnaast steeds duidelijker
Daarnaast is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan

gepositioneerd, waardoor doelgroepen op basis van hun

de samenwerking met stakeholders. Zij werden veel meer

aanvraag of interesse op een natuurlijke manier worden

betrokken bij de communicatie.

ingedeeld, met bijpassende communicatiemiddelen.

http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=7e12ff5e-e608-429a-9f7e-f2ab43898f8b
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Halverwege 2019 zou onder leiding van een externe

onderdeel van de samenleving, wat uiteindelijk moet

deskundige een identiteitssessie met de medewerkers van

leiden tot meer bekendheid.

het fonds plaatsvinden. Deze sessie is naar volgend jaar
verplaatst in verband met het vertrek van de bestuurder en
de onlangs aangestelde projectadviseur Natuur en
landschap.
De ingezette lijn ten aanzien van communicatie zal in 2020
worden voortgezet. Dit betekent dat ontwikkelingen
duidelijk en gericht worden overgebracht op de verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt gestreefd naar meer
interactie met onze doelgroepen, onder meer via
ontmoetingen in de wijk, evenementen en andere
contactmomenten.
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NATUUR

Hierdoor wordt het fonds steeds zichtbaarder en meer

Fonds zet fors in op landschap
Het Elisabeth Strouven Fonds in Maastricht gaat fors investeren in natuur en landschap. Jaarlijks komt ongeveer
een miljoen euro beschikbaar voor groene initiatieven.
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

Het afgelopen jaar heeft het fonds honderd hectare landbouwgrond in Zuid-Limburg aangekocht, bovenop het areaal van
driehonderd hectare. Een deel wordt omgevormd tot natuur;
pachters worden gestimuleerd om zo natuurvriendelijk mogelijk
te boeren. Het fonds wil pionieren met natuurinclusieve landbouw; er wordt gezocht naar een plek om een milieuvriendelijkere
manier van boeren te ontwikkelen, die navolging kan krijgen op
andere boerderijen. Het planten van landschapselementen als
hoogstamfruitbomen wordt gestimuleerd.
Elisabeth Strouven richtte eerder soortgelijke fondsen op voor het
Bonnefantenmuseum en de philharmonie zuidnederland.

© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 27 juli 2019

WereldWijd,met
,met
handen en voeten
Niet iedere statushouder is na het
inburgeringsexamen klaar om te
werken. Sterker: voor veel van hen blijft
de Nederlandse taal een belemmering
om een baan te vinden of om
gewoonweg mee te kunnen doen in de
samenleving. Stichting WereldWijd in
Eckelrade zorgt dat deze mensen niet
buiten de boot vallen.

https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=bdc8ffac-179a-4306-a7f1-866f4ab15e1c
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REPORTAGE
WERELDWIJD
Rob Driessen (l.), Lea Lomans en Ingmar van Wijnsberge in de M-PX-studio.
© Harry Heuts

A

ECKELRADE

an de muur van de
werkruimte hangt een
ingewikkeld
ogend
bord met een doolhof
van snoeren en schakelaars. Een van de vrijwillige docenten legt samen met zijn cursist de
laatste hand aan een elektriciteitscircuit en ja hoor: het werkt. Piece of
cake, zegt de docent en slaat meteen
quasi geschrokken zijn hand voor
z’n mond. Want in dit klaslokaal
mag eigenlijk alleen Nederlands
lands
worden gesproken.

Inburgering

Het is echt zweten voor de 35 cursisten van het programma VakTaal
van de stichting WereldWijd. Ze komen voornamelijk uit Syrië, Irak of
Eritrea, gevolgd door landen als
Iran, Sudan en Afghanistan. Ze zijn
gevlucht en hebben hier een tijdelijke of permanente verblijfsstatus.
De meesten hebben hun inburgering al achter de rug en zouden
zichzelf dus ook al aardig moeten
kunnen redden in het Nederlands.
De praktijk blijkt echter weerbarstig, vertelt begeleider Ed Peters
van WereldWijd. Voor veel mensen
die hier komen is de beheersing van
de Nederlandse taal nog ontoereikend om een baan te vinden. Omdat
ze in het moederland nooit hebben
leren lezen en schrijven bijvoorbeeld. Of een beroep hebben geleerd. En zo komen ze, meestal via
de sociale dienst, in Eckelrade terecht. Bij VakTaal, dat financieel
mogelijk is gemaakt dankzij het Elisabeth Strouvenfonds, leren vluch-

telingen tegelijk een vak én de taal.
Een uitdaging voor de vrijwilligers,
veelal gepensioneerde vakmensen
akmensen
die de vaardigheden moeten overbrengen aan iemand die maar
mondjesmaat de taal spreekt.
t. Er
komen veel handen en voeten aan te
pas, verklapt een docente.

Vrijwillige vakmensen helpen statushouders bij WereldWijd
in Eckelrade op een informele manier met het leren van een
ambacht én de Nederlandse taal. FOTO'S ROB OOSTWEGEL

Vergeten

Het is niet eenvoudig om op latere
leeftijd de taal te leren, weet
eet ook
Bassam Khebbehze (54) uit ervaring. De Syriër struikelt in zijn enthousiasme over zijn Nederlandse
woorden, en gooit zijn hele lichaam
in de strijd, maar het lukt hem niet

M-PX nieuwe stimulans
popsector
Met de ingebruikname van productiehuis M-PX zet de
Muziekgieterij in Maastricht een nieuwe stap in de professionalisering van de muziekscène in de Euregio. M-PX
gaat jongeren enthousiasmeren voor popmuziek en talenten begeleiden.

Worstelen

Achter de naaimachine in een van
de klaslokalen zit Khalida Biro (48),
die zeven jaar geleden van Irak naar
Nederland is gevlucht. Met haar
drie nog thuiswonende kinderen –
ze heeft er zeven - woont ze in Wijlre.
Terwijl haar kinderen de taal zo opstelen.
pikken, blijft zij ermee worstelen.
„Mijn Nederlands is niet zo goed.”
Ze wijst op een antieke trapnaaimachine, die achter haar staat als ded ik in
corstuk. „Deze machine had
Irak. Nu heb ik een elektrische, dat
gaat een stuk beter. Mijn docent
helpt me met het knippen van patronen.” In haar moederland wass
Khalida huisvrouw, ze zorgde voor
de kinderen, de kippen en de schapen. „In mijn land hebben vrouwen
vaak geen baan.” De gemeente wil
graag dat ze werk vindt en zelf zou
ze het ook wel willen. Of het ook gaat
lukken? Ze haalt haar schouders op
en glimlacht, nog niet overtuigd. „Ik
hoop het.”

MUZIEKGIETERIJ


Ik heb

Nederlands
geleerd, maar ik
ben het allemaal
weer vergeten.
Bassam Khebbehze

duidelijk te maken wat hij precies
bedoelt. Frustrerend. Hij is drieënhalf jaar geleden naar Nederland
gekomen en woont nu in Maastricht. Hij is ingeburgerd. „Ik heb
Nederlands geleerd, maar ik ben
het allemaal weer vergeten.” In Syrië repareerde hij auto’s, sinds zeven maanden leert hij bij WereldWijd metaal bewerken. „Het is
moeilijk”. Hij wijst op zijn hoofd. „In
Nederland gebeurt veel hier.”

Wal en schip

Ed Peters heeft niet voor niets deze
twee mensen naar voren geschoven
om over hun ervaring met VakTaal
te praten. „De doorsnee cursist zit
op dit niveau. De mensen met wie je
makkelijk kunt scoren, vind je hier
niet. De mensen die in het land van
herkomst al een hogere opleiding
hebben genoten, komen er vaak wel.

Dit zijn mensen die tussen de wal en
het schip dreigen te vallen. Het is
heel goed mogelijk dat ze nooit werk
vinden. Hier zijn ze toch met de Nederlandse taal bezig en doen ze
nieuwe contacten op. Dat je niet zo
goed in taal bent, wil niet zeggen dat
je een slecht mens bent. Je bent hier
iemand. Zo blijkt Bassam een niet
onverdienstelijke kunstschilder te
zijn. Dus heeft een vrijwilliger hier
een expositie geregeld. Door die
persoonlijke aandacht bloeit hij
enorm op. Het is belangrijk dat je gezien wordt, dat je geen anonieme
persoon in de statistiek blijft.”

Succesverhalen

Natuurlijk zijn ze er wel, de succesverhalen. Zes mensen hebben een
diploma of deelcertificaat behaald
binnen de gegeven vakken (lassen
en metaalbewerking, houtbewer-

king, elektrotechniek, computergebruik en naaien). De 41-jarige
Samer Khero is alweer vier jaar
geleden vanuit Syrië gevlucht en
is sinds een aantal maanden vader van een dochter, in Maastricht geboren. In zijn land was
hij servicemonteur voor witgoed, helaas ongediplomeerd. De
inburgering „was een beetje
moeilijk”, vond hij. Na drie maanden bij Wereldwijd gaat zijn Nederlands zo vooruit, dat hij klaar
is voor een examen in de elektrotechniek. En hij heeft al werk:
sinds kort is hij voor twee dagen
aan de slag bij een grote bouwmarkt in Gronsveld. Daar wordt
zijn Nederlands op de proef gesteld. „Ik moet veel onthouden.
Maar ik ben blij, want voor mij is
het heel belangrijk om zelf geld te
verdienen.”

WereldTools zet vluchtelingen
op eigen benen in eigen land
Met WereldTools verwierf
stichting Wereldwijd - die dit
jaar 35 jaar bestaat - wereldfaam. Het project om
vluchtelingen, die geen
verblijfsstatus krijgen of
vrijwillig de keus maken om
terug te keren naar het land
van herkomst, een vak te
leren alvorens ze teruggaan,
behaalde in 2015 internationale erkenning. Gek genoeg
heeft het tot dusver geen
navolging gehad van andere
landen, aldus coördinator Ed
Peters. Elke repatriant krijgt
een houten kist mee met
praktische hulpmiddelen om

een eigen bedrijfje op te
zetten. „Het is meer dan een
microkrediet. Je geeft de
mensen perspectief, zodat ze
met rechte rug terug naar
huis kunnen keren en aldaar
een nieuwe start kunnen
maken.” In totaal zijn sinds
het begin van het project in
2006 550 vluchtelingen
vanuit heel Nederland via
WereldTools teruggekeerd
naar het moederland en 80
tot 85 procent is geslaagd in
het ondernemingsplan.
„Laatst hebben we een kist
verscheept voor het 58ste
land.”

DOOR ROB COBBEN

https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=b84c140d-7cd3-4439-9a61-b1042cd05d35
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22.

23.

Werkvelden
van de giftendomeinen
Aan het onderhouden van

Natuur
& landschap

Sociaal
maatschappelijk

relaties binnen de drie
giftendomeinen is in 2019
ruimschoots aandacht
besteed. Daarbij is het niet
alleen van belang om te
weten ‘wat er speelt’,
maar is - binnen alle 3
de giftendomeinen - in een
toenemend aantal gevallen
samengewerkt met derden
om projecten tot stand
te kunnen brengen.
Hierbij houden wij rekening
met onze rol (met name
faciliterend) en is onze

Kunst
& cultuur

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds

integriteit geborgd
(onafhankelijke opstelling).

www.elisabethstrouvenfonds.nl

24.

Vermogensbeheer

25.

Vermogensbeheer
Besluiten op het gebied van het vermogensbeheer (inclusief onroerend goed) vallen
onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur, bijgestaan door het ‘college van
adviseurs op het gebied van het vermogensbeheer’.
Voor de uitvoering van operationele besluiten
die betrekking hebben op de aan- en verkoop
van onroerend goed, minnelijke of gerechtelijke onteigening van gronden en opstallen en
verhuur in combinatie met een bestemmingswijziging, verbouwing, renovatie, et cetera,
werd het bestuur ondersteund door
rentmeester de heer Ruby Kreuwels
van Kreuwels Vastgoed.

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds
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26.

27.

Na een dynamische periode

Het nieuwe statuut werd

in 2019 (diverse grondaan-

eind 2019 vastgesteld.

kopen, investeringen in

Gedurende het jaar werd

vastgoed, verduurzaming

bepaald dat de beoogde

Het in 2017 opgestelde beleid met betrekking tot de

beleggingsportefeuille,

heroverweging van de

samenstelling van het vermogen, met name ten aanzien van

wijziging beleggingsstatuut)

positie van de vermogens-

investeren in vastgoed, kreeg in 2019 verdere uitvoering.

zal 2020 meer in het teken

beheerder niet goed

Belangrijk waren de investeringen in de renovaties van

staan van (I) het monitoren

‘combineerde’ met

het Martinushuis in Maastricht en het Warblingshuis in

van de uitvoering van de in

bovengeschetste verduur-

Doenrade. Beide monumentale panden zijn fraai

2019 genomen besluiten en

zamingsexercitie. Besloten

gerestaureerd. In de toekomst dienen ze te gaan renderen.

(II) uitvoering geven aan

Met het College van

werd de heroverweging

de restpunten van het in

Adviseurs Vermogens-

uit te stellen tot 2021.

Het aan Bouwinvest gecommitteerde bedrag ad 5 miljoen

2017 geformuleerde beleid

beheer, enkele leden van het

euro werd niet zoals verwacht in het derde kwartaal van

met betrekking tot de

College van Adviseurs met

Fondsen op naam

2019 afgeroepen. Bouwinvest verwacht dat in de eerst helft

samenstelling van het

betrekking tot de giften en

‘onder de vleugels’ van het

van 2020. Als professionele belangenbehartiger werd

vermogen. Het betreft de

medewerkers van het fonds

fonds hebben gedurende

Sweco gecontracteerd.

volgende punten:

vonden twee sessies plaats

het hele jaar aandacht

over een meer duurzamere

gehad. De beoogde

invulling van de beleggings-

oprichting van twee nieuwe

portefeuille. In gesprek met

fondsen (een talentenfonds

ABN AMRO, de vermogens-

en een fonds voor natuur en

beheerder van het fonds,

landschap) haalden 2019

leidde dit tot concrete

net niet. De verwachting is

wijzigingen in de portefeuil-

dat dit in 2020 wel

le. Het beleggingsstatuut

gaat lukken.

Vermogensbeheer 2019,
beleggingen en onroerend goed

		

Met bovengenoemde investeringen

		

en de investering in landbouwgrond

		

is een groot deel van het in 2017 toe-

		

gewezen bedrag ingezet. Alleen voor

		

missie-gerelateerdvastgoed is nog

		

ruimte.

I

Met betrekking tot de laatste aankopen landbouw
grond is er nog een budget van 850.000 euro.

II

De afroep van het aan Bouwinvest toegewezen
bedrag ad 5 miljoen euro.

III

Met betrekking tot investeren in vastgoed blijft nog
een budget over van 2,5 miljoen euro voor
missie-gerelateerde vastgoedaankopen.

moest naar aanleiding
daarvan worden aangepast.

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds
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28.

29.

Uitgangspunten giftenbeleid

Giften

Het bestuur is bevoegd maximaal 10 procent te besteden

Bij een bijdrage tot maximaal 2.500 euro kan na afloop

aan giften zonder gebonden te zijn aan de doelstelling zoals

worden volstaan met een schriftelijke melding dat het

die in de statuten is omschreven. Een deel van die 10

initiatief heeft plaatsgevonden. Er hoeft geen inhoudelijke

procent bestaat uit giften aan internationale hulporgani-

en/of financiële verantwoording worden overgelegd.

saties. Ook in 2019 is samengewerkt met de landelijke
organisatie Wilde Ganzen. Eind 2018 is deze samenwerking

Bij een bijdrage van 2.501 euro tot 5.000 euro dient de ont-

geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot een voortzetting.

vanger binnen drie maanden na afronding van het initiatief
een inhoudelijke en financiële verantwoording in te leveren.

Daarnaast worden giften verstrekt aan initiatieven die komen
uit de buurgemeenten van Maastricht, namelijk Eijsden-

Bij een bijdrage van 5.001 euro of meer worden verzwaarde

Margraten, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. Tenslotte is

eisen gesteld aan de financiële verantwoording, waarbij er

de 10%-regeling gebruikt voor kortdurende scholings-

tevens sprake kan zijn van een verklaring omtrent getrouw-

programma’s en scholarships die tot stand kwamen in

heid en rechtmatigheid.

samenwerking met de Maastricht School of Management
en de Universiteit Maastricht.
Het bestuur is gemachtigd besluiten te nemen over giften

Ontwikkeling van de uitvoering
van het giftenbeleid

tot maximaal 50.000 euro. Over giften van meer dan 50.000
euro is vooraf goedkeuring van de raad van toezicht vereist.

Ook in 2019 werd met veel initiatiefnemers overleg gevoerd
over hun project of aanvraag. Dat past binnen de strategie

Wij streven naar een efficiënte afhandeling van verzoeken

van ons fonds. We zijn proactief en naar buiten toe gericht.

om financiële steun. Een verzoek kan uitsluitend digitaal

Dit beleid wordt ook wel ‘funding-plus’ genoemd.

(via de website) worden ingediend. Bij de toekenning en
afwijzing van verzoeken wordt altijd een toelichting
gegeven.

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds

www.elisabethstrouvenfonds.nl

30.

31.

Giftendomein
sociaal-maatschappelijk
De aangepaste subsidiekaders en toetsingscriteria zijn in

In 2019 zijn twee deelnemers aan het pijlerprogramma

sociaal-maatschappelijk fonds kan oprichten. In 2020 zal

het tweede kwartaal van 2019 vastgesteld en werden in het

toegevoegd. Het themaprogramma Droommoeders loopt

dit opnieuw worden onderzocht. Een hybride fonds

vierde kwartaal 2019 uitgevoerd (in het backoffice systeem)

een jaar langer door (tot eind 2021). Deze vertraging is te

behoort tot de mogelijkheden.

en extern gecommuniceerd. De zichtbare opstelling van ons

wijten aan de diverse (organisatorische) problemen waar de

fonds in de verschillende wijken van Maastricht is verder

uitvoerende partijen bij de eerste groep moeders tegenaan

De verschillende aanvullende rollen van het fonds,

uitgewerkt en uitgevoerd. Zo is in Maastricht West in samen-

zijn gelopen. Daardoor is de tweede groep moeders een jaar

zoals initiator, stimulator en verbinder zijn in 2019 verder

werking met de buurtnetwerken en andere ambassadeurs

later gestart.

uitgebouwd. Door het vergroten van het sociale netwerk

van het fonds een eerste buurtspreekuur georganiseerd.

in de verschillende wijken worden er meer aanvragen

Het doel hiervan is dat kennismaking met de medewerkers

Ook voor het tweede themaprogramma Wiekentschool geldt

voor buurtinitiatieven ingediend en weten partijen ons

van het fonds op termijn leidt tot mooie buurtinitiatieven

dat het project een jaar langer doorloopt. Dat komt omdat

beter te vinden en te benaderen. Tevens is gestart met

die wij eventueel financieel kunnen ondersteunen.

door de diverse (organisatorische) ontwikkelingen binnen

het opbouwen van een stabiele netwerkrelatie met de

Ook hebben we voor de eerste keer deelgenomen aan

het project de gerealiseerde begroting beduidend lager

(beleids)ambtenaren van de gemeente Maastricht.

de Maatschappelijke Beursvloer in Maastricht.

uitkomt. Met deze ‘extra’ financiële middelen kan een vierde
jaar aan het programma worden toegevoegd.

617.000

Bestedingen voor het reguliere giftenprogramma
(directe aanvragen) zijn in 2019 begroot op 375.000 euro.

De oriëntatie voor de start van een nieuw themaprogramma

Daarvan is 617.000 euro gerealiseerd. Een groot aantal

in 2022 zal in 2020/2021 plaatsvinden.

projecten is financieel ondersteund, waarbij ook kunst en

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds

cultuur worden ingezet om een hoger doel te bereiken in

De mogelijkheden voor de oprichting van een sociaal-maat-

het sociaal maatschappelijke domein. In de praktijk blijkt het

schappelijk fonds zijn in 2019 beperkt onderzocht. Op basis

lastig om sociaal maatschappelijke projecten te onder-

van de kennis van en ervaringen met de bestaande partijen

steunen die een concrete verbinding hebben met het

in het sociale domein kan worden geconcludeerd dat er op

giftendomein natuur en landschap.

dit moment geen partij is met wie het fonds een

www.elisabethstrouvenfonds.nl
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32.

Giftendomein
kunst & cultuur
Aangepaste subsidiekaders en toetsingscriteria zijn in het

Hiermee blijft er nog ruimte over voor een nieuwe deel-

De oprichting van een onderhoudsfonds voor belang-

tweede kwartaal vastgesteld en in het vierde kwartaal 2019

nemer aan het programma van 10.000 euro, die in 2019

wekkende monumenten in Maastricht (zoals de basilieken) is

uitgevoerd.

nog niet is ingevuld.

afhankelijk van de behoefte van de beherende instanties.
Dat is in 2019 gebleken. De doelstelling om voor beide

In 2019 is extra aandacht besteed aan jongeren en

Het voornemen om een breed op de kunsten gericht

basilieken een fonds op te richten wordt daarom niet

studenten. Zo zijn studenten betrokken bij de organisatie

Maastrichts talentenfonds (als fonds op naam) op te

afgevoerd. Het staat nu op de agenda van 2020.

van Stadsgoud 2019 en is het nieuwe themaprogramma

richten, is in 2019 niet gehaald. Dat wil niet zeggen dat

geheel gericht op jongeren.

er geen beweging is, integendeel. Er is met de gemeente
Maastricht - als mede-initiatiefnemer van het beoogde fonds -

Bestedingen voor het reguliere giftenprogramma

in goed overleg een kwartiermaker aangesteld om tot een

(directe aanvragen) zijn in 2019 begroot op 375.000 euro.

bestuurlijke inrichting van dit fonds te komen. Alhoewel wij

Hiervan is 145.000 euro gerealiseerd.

ook ten behoeve van dit nieuwe fonds hoofdzakelijk een
faciliterende rol willen spelen, waren wij in 2019 nauw

Het themaprogramma Tout Maastricht kende een uitloop van

betrokken bij de voorbereidingen. De oprichting van

activiteiten in 2019. In september 2019 is volgens plan een

het fonds wordt verwacht in 2020.

nieuw themaprogramma popmuziek voor jongeren uit

145.000

verschillende culturen en sociale klassen van start gegaan.
Het programma met de naam M-PX is gemaakt en wordt
uitgevoerd door de Muziekgieterij. Hiermee is tegemoetgekomen aan een van de wensen van het fonds om meer te
doen voor de jeugd en studenten in de stad. Het pijlerprogramma is uitgebreid met een nieuw programmaonderdeel van 10.000 euro.
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35.

Giftendomein
natuur & landschap
In de herijking van de bijdragekaders zijn voor het giften-

Het Elisabeth Strouven Fonds is nauw betrokken bij het

Dat de realisatie van de doelen op het gebied van natuur en

domein natuur en landschap wat meer algemene criteria

oprichten van een fonds voor natuur en landschap.

landschap wat achterbleef bij de intenties heeft onder meer

geformuleerd. De lancering vond in november 2019 plaats.

Belangrijk was dat dit fonds een plek kreeg in het rond de

te maken met het feit dat wij pas laat in het jaar erin slaag-

Naar aanleiding van de ervaringen met eerste aanvragen

zomer van 2019 gevormde provinciale collegeakkoord.

den een vaste projectadviseur voor het giftendomein natuur

zullen meer verfijnde criteria worden geformuleerd.

Ontwikkelingen zouden kunnen leiden tot een opstartjaar

en landschap te werven. Inmiddels is de vacature ingevuld.

Een pijlerprogramma is nog niet onderzocht.

in 2020.

In 2019 werd desalniettemin 314.000 euro aan reguliere

In 2019 hebben wij veel landbouwgronden aangekocht.

giften verstrekt.

Bijna het volledige investeringsbudget is daaraan besteed.
We bezitten inmiddels bijna 400 hectare. Deze gronden

Een teleurstelling was het niet doorgaan van het experiment

kunnen in de toekomst deels worden ingezet om onze

natuurinclusieve landbouw bij Hoeve Nekum. In samen-

ambities op het terrein van natuur en landschap te

spraak met onder meer stichting IKL en stichting Natuurrijk

realiseren. Voor een paar terreinen werden inrichtingsplan-

Limburg werd gezocht naar een nieuwe kandidaat.

nen gemaakt, waarvan enkele nog in het jaar 2019 en
andere in de overgang 2019/2020 gerealiseerd kunnen
worden. Aansprekende voorbeelden zijn het Bokkeböschje
bij Vaals en de Berghofweide bij Wijlre.
Vanuit onze wens om de natuurwaarden op de eigen gronden te verhogen, werd eind 2019 de nota ‘Meer ruimte voor

314.000

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds

de natuur’ vastgesteld. Hierin staan de instrumenten en de
budgetten die het fonds de komende jaren wil inzetten.
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37.

M-PX &
Muziekgieterij

Overzicht van activiteiten
en bijdragen

236.000

Aan de deelnemers van het pijlerprogramma werd in 2019
204.000 euro uitgekeerd (exclusief stichting De Gouwe).
Dat is een afname van 40.000 euro ten opzichte van 2018
toen 244.000 euro werd toegekend.

Programma ‘directe aanvragen’ en ‘10% regeling’:

2.500
> 2.501
> 10.000

In 2019 heeft het bestuur 191 directe verzoeken om
financiële ondersteuning in behandeling genomen. Van deze
verzoeken werden 87 afgewezen en 104 gehonoreerd.
In totaal betekende dit een toename van 5 directe verzoeken

Een driejarig nieuw thematische programma op het gebied
van kunst en cultuur onder de naam ‘M-PX’ werd in samenwerking met de Muziekgieterij halverwege 2019 opgestart.
Ons fonds kende in 2019 een eerste bijdrage van 236.000
euro aan het programma toe.

ten opzichte van 2018. In 2018 werden namelijk 186

204.000

directe verzoeken in behandeling genomen. Van deze

Van de gehonoreerde giften in 2019 betroffen 58 giften

In de tweede helft van 2017 is het thematisch programma op

186 verzoeken werden 85 verzoeken afgewezen en

een bedrag van 2.500 euro of minder. In 47 gevallen werd

sociaal-maatschappelijk gebied, bestaande uit de onder-

101 verzoeken gehonoreerd.

een bijdrage toegekend van 2.501 euro of meer. In 28 geval-

delen ‘Droommoeders’ en ‘Wiekentschool’, in uitvoering

len werd een bijdrage toegekend van 10.000 euro of meer.

genomen. Aan de Wiekentschool is in het verslagjaar

In 2015 zijn ongeveer 120 gezinnen voorzien van voedsel-

40.000

25.000 euro uitgekeerd. Het onderdeel Droommoeders

pakketten voor de komende 3 tot 5 jaar. Daarvoor hebben

Van de gehonoreerde giften in 2018 betroffen 50 giften

wordt uitgevoerd door een samenwerking van 4

wij in 2019 205.000 euro ter beschikking gesteld aan

een bedrag van 2.500 euro of minder. In 51 gevallen werd

organisaties (Trajekt, Bureau Jeugdzorg, Kredietbank en

stichting De Gouwe. In 2017 was dit 199.000 euro en

een bijdrage toegekend van 2.501 euro of meer. In 26

MIK-kinderopvang). Aan deze samenwerking is in het

in 2018 202.000 euro.

gevallen werd een bijdrage toegekend van 10.000 euro

verslagjaar 257.000 euro toegekend.

of meer.
In totaal werd met betrekking tot de directe aanvragen in
2019 1.067.000 euro (2018: 797.000 euro) aan culturele,

1.067.000
270.000

sociaal maatschappelijke en natuurprojecten overgemaakt.
Ten opzichte van 2018 is dat een toename van
270.000 euro.

282.000

205.000

Wiekentschool
25.000 euro
Droommoeders
257.000 euro

3.000
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38.

In vervolg op de ondersteunde projecten in het kader van de

Elisabeth Strouven
Monumentenfonds

Pater Denis Regeling is de samenwerking met Wilde Ganzen
-waarbij de kwaliteitstoets van ontwikkelingsprojecten
geïnitieerd in Zuid-Limburg volledig door Wilde Ganzen
wordt uitgevoerd - na een wat moeizame start voor beide

Als onderdeel van het giftendomein kunst & cultuur

partijen succesvol gebleken. In 2018 droegen wij 89.000

ondersteunen wij het behoud en herstel van het cultureel

euro bij. In 2019 heeft het fonds 61.000 euro bijgedragen.

erfgoed. Eigenaren van (rijks)monumenten die

Daarnaast hebben we in 2019 nog 85.000 euro bijgedragen

gerestaureerd moeten worden, kunnen vanuit het Elisabeth

aan andere projecten op het gebied van ontwikkelings-

Strouven Monumentenfonds een deel van de restauratie-

samenwerking.

kosten financieren met een (laagrentende) lening.
Het Elisabeth Strouven Monumentenfonds is alleen bedoeld
voor instellingen en organisaties en is een zogenoemd
‘revolving fund’. Dit betekent dat terugbetaalde leningen

Tegemoetkomingen
in de huur

weer ruimte geven om nieuwe leningen te verstrekken.

146.000

Het Elisabeth Strouven Monumentenfonds is ondergebracht

28.000

bij het Nationaal Restauratiefonds, dat ook verantwoordelijk

Ontwikkelingssamenwerking
85.000 euro
Wilde Ganzen
61.000 euro

is voor de technische uitvoering van de regeling.
In 2019 werden geen nieuwe leningen verstrekt uit het
Elisabeth Strouven Monumentenfonds. In 2018 werd een
nieuwe lening van 600.000 euro goedgekeurd. Deze lening

Het totaal aan giften (exclusief tegemoetkomingen in de

is in 2019 nog niet afgeroepen als gevolg van vertraging in

huur en Stadgoud) in 2019 bedraagt 2.147.000 euro.

het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Dit betekent een toename van 323.000 euro ten opzichte
van 2018 met een totaal aan giften van 1.824.000 euro.
Voor 2020 is het totaal aan deze giften begroot op
2.403.000 euro.

2.147.000

Naast de genoemde giften hebben wij in 2019 415.000 euro
bijgedragen in de huur van missie-gerelateerd vastgoed.
Dat is vergelijkbaar met 2018.

Leerstoel Philanthropy
en Sustainable Finance
De kosten van de leerstoel Filantropie en sociale innovatie
zullen worden verantwoord als een gift in de jaren 2020 tot
en met 2023. De activiteiten van de nieuwe leerstoelhouder
gaan pas vanaf 2020 concreet van start.

323.000
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Ontwikkelingssamenwerking

Fondsen op naam

Coronacrisis

De ‘Pater-Denis regeling’ is de afgelopen jaren gebruikt in

Nadat in 2017 een tweetal fondsen op naam als onder-

Het Elisabeth Strouven Fonds werd natuurlijk ook begin

verband met de overname van de ondersteuningsactiviteiten
van het Steunfonds Sint Joseph, opgericht door Pater Denis.
Aangezien deze activiteiten alleen betrekking hebben op

steuningsfondsen zijn opgericht, is ons streven om in de

80.000

ontwikkelingssamenwerking zal met ingang van 2020 deze
term niet meer worden gebruikt en wordt gesproken over

Scholingsprogramma
50.000 euro
Global Health
30.000 euro

ontwikkelingssamenwerking als subcategorie binnen het
sociaal-maatschappelijke domein.
De samenwerking met Wilde Ganzen voorloopt naar
tevredenheid. Van het gereserveerde bedrag van
100.000 euro voor 2019 is 61.000 euro besteed.
De kortdurende scholingsprogramma’s, die door MSM op
verzoek van ons zijn opgericht en uitgevoerd in onder meer

komende jaren nog een drietal nieuwe fondsen op te richten,
waaronder een Maastrichts talentenfonds, een fonds voor
de Maastrichtse basilieken en een fonds ten behoeve van
het natuurdomein. In 2018 zijn de mogelijkheden onderzocht, maar dat heeft (nog) niet geleid tot een oprichting.

Stadsgoud

De oprichting van een Maastrichts talentenfonds is in 2019
verder voorbereid. Verwacht wordt dat dit in 2020 zal

De ‘pitch’ onder de naam ‘Stadsgoud wordt elke twee jaar

worden gerealiseerd. In 2018 werden wij weliswaar nauw

georganiseerd. In 2019 was er weer een succesvolle editie

betrokken bij de oprichting van een fonds op het gebied van

met als sociaal-maatschappelijk thema ‘Buurt en wijk’.

natuur en landschap, maar dat leidde in 2019 nog niet tot

Een onafhankelijke jury heeft uiteindelijk 100.000 euro

een oprichting. In 2019 zijn wel de voorbereidingen gestart

toegekend aan acht aansprekende projecten.

voor een fonds voor de beide basilieken in de stad. In 2020
zal dit fonds hoogstwaarschijnlijk worden opgericht.

Ethiopië, zijn met succes afgerond. De bijdrage in 2019 was
50.000 euro. Daarnaast is de volledige beurs van 30.000

Eind 2019 hadden de bestaande fondsen op naam een

euro voor een master aan het programma ‘Global Health’

vermogen van 451.000 euro. In 2018 was dit 294.000 euro.

van de Universiteit Maastricht voor het academische jaar

Het ‘vullen’ van deze fondsen gaat geleidelijk en is voor

2019-2020 verstrekt aan een studente uit Nigeria.

de lange termijn.

maart 2020 op diverse gebieden geconfronteerd met de
gevolgen van de coronacrisis. In deze maand maakten de
koersen van de aandelen- en obligatieportefeuille een flinke
duik. Daar waar normaal gesproken in een crisisperiode de
obligaties zekerheid bieden, blijkt dat nu niet het geval te
zijn. Dit is onder meer een gevolg van de vele steunprogramma’s die de Europese overheden bieden. Dit zet de waarde
van de obligaties onder druk. Overigens zien ook wij in onze
portefeuille een sterke positieve correctie in de waarde
gedurende de maanden april en mei, waardoor het effect van
de koersdaling eind mei 2020 wordt beperkt tot circa 3%.
De effecten op ons vastgoed zijn beperkt gebleven tot het
deels kwijtschelden van de huur aan ondernemers die
geconfronteerd werden met een gedwongen sluiting.
De giftendomeinen sociaal-maatschappelijk en kunst &
cultuur kregen vooral te maken met de gevolgen van de
coronacrisis. Vanuit ons fonds zijn meerdere initiatieven
ondersteund. Dit heeft in mei 2020 nog niet geleid tot

100.000

hogere giften vanuit deze domeinen. In de loop van
2020 zal duidelijk worden welke gevolgen de crisis
heeft op de giften en giftendomeinen.

157.000

Jaarverslag 2019 Elisabeth Strouven Fonds

451.000
www.elisabethstrouvenfonds.nl

Contact
Abtstraat 3
6211 LS Maastricht
T: +31 43 763 08 99
I: info@elisabethstrouven.nl

www.elisabethstrouvenfonds.nl

