Activiteitenverslag 2019 Stichting Retera – van het Hof.

Activiteiten van de stichting.
Overeenkomstig haar doelstelling heeft de stichting in 2019 zich gericht op:
a.

Organisaties met projecten c.q. initiatieven die zich richten op het (doen) opvoeden, het verschaffen van
onderwijs en levensonderhoud, het (doen) opvangen van kinderen alsmede het geven van enigerlei andere
ondersteuning aan kinderen, waarvan de ouders/verzorgers onvoldoende draagkrachtig zijn naar oordeel van het
bestuur van de stichting.

en
b.

het (financieel) ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen.

In 2019 zijn 33 bijdragen toegekend met een totaal belang van € 406.200. Van de 33 toegekende aanvragen zijn er een 4-tal
ontvangen via de goede-doel stichting Wilde Ganzen/IKON met wie de stichting een samenwerking heeft middels een
Fonds op Naam. In 2020 wordt deze samenwerking geïntensiveerd.

Wijze van werving van gelden
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het vermogen verkregen uit de nalatenschap van mevrouw M.G. Retera.
b. de gelden afkomstig van de exploitatie/belegging van dat vermogen.
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken middels het vermogen en de gelden afkomstig van het vorenstaande.
Er worden geen (sponsor)acties ontplooid ter verkrijging donateurs en/of giften.

Het beheer van het vermogen
Het bestuur is belast met het beheer van het vermogen. Het vermogen wordt deels in liquiditeiten en deels middels een
effectenportefeuille worden aangehouden. De mix daarvan wordt jaarlijks afgestemd op te ramen uitkeringen in het kader
van de realisatie van de doelstelling van de stichting.
Het beheer van de effectenportefeuille is uitbesteed aan de afdeling Private Banking van de Rabobank op basis van het
doelrisicoprofiel “neutraal”. Per kwartaal wordt een rapportage ontvangen. Tenminste een keer per jaar wordt het
resultaat en de samenstelling van de portefeuille met hen besproken. Daarnaast vindt afstemming plaats over het al dan
niet liquide maken van (een deel) van de portefeuille ten einde de stichting in staat te stellen uitkeringen te doen
overeenkomstig haar doelstelling.

Bestuur.
In 2019 hebben er 5 bestuursvergaderingen plaats gevonden. Daarnaast heeft er overleg en besluitvorming plaats
gevonden buiten de vergaderingen om middels telefonisch en/of digitaal overleg.
Verder heeft het bestuur overleg gevoerd met de afdeling Private Banking van de Rabobank en met de manager van de
afdeling Fondsverwerving van de stichting Wilde Ganzen/Ikon.

