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Jaarverslag 2019 van het bestuur van Stichting De Hoorn 

 

Vergaderingen 

Het bestuur van De Hoorn is in 2019 vijf keer in vergadering bijeen geweest. 

Vaste agendapunten waren verdeling budget; zoeken en beoordelen van 

passende initiatieven; beoordeling en afhandeling van aanvragen.  

 

De Hoorn richt haar activiteiten op de volgende aandachtsgebieden: 

• Natuur 

• Vrouwen 

• Klimaat 

• Mensenrechten 

• Armoedebestrijding 

• Cultuur  

 

 

De Hoorn geeft de voorkeur aan het zelf vinden van enkele grotere doelen 

waaraan zij zich voor meerdere jaren verbindt met grotere bedragen. Het 

resterend budget wordt besteed aan kleinere doelen die zelf aanvragen doen bij 

De Hoorn. Het laatste betreft veelal culturele activiteiten. 

Binnen het bestuur worden fundamentele discussies gevoerd over met name de 

meerjarige en grotere schenkingen. Gestreefd wordt naar unanieme 

besluitvorming. 

Jaarlijks wordt aandacht besteed aan het voldoen aan de anti-oppot eis. Het 

beleid van de stichting is, geheel in lijn met deze eis, gericht op besteding van 

ontvangen donaties en rendement op vermogen. 

Het bestuur laat zich regelmatig adviseren bij zowel de selectie van doelen als 

bij het vermogensbeheer. Het vermogensbeheer is uitbesteed. 

 

Inkomsten 

De Hoorn heeft in 2019 van drie donateurs gelden ontvangen. Eén van de 

donaties is door de schenker bestemd te worden toegevoegd aan het 

stamvermogen van De Hoorn. De andere schenkingen, voor een totaalbedrag 

van € 600.000, kunnen in het jaar van ontvangst worden besteed.  
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Donaties 

De Hoorn heeft in 2019 voor een bedrag van € 613.000 schenkingen gedaan 

aan de volgende doelen: 

2019 Donaties totaal   

     

februari voordekunst.nl  9765 

februari kamermuziekfestival 750 

februari pisa inloophuis  1000 

februari Dromehof  1000 

maart Tess Unlimited  3330 

maart Landschap NH  500 

maart lezen en schrijven  500 

maart Rode Kruis  25000 

maart Wiek Visser  2173 

maart Artsen zonder Grenzen 10000 

april Leprastichting  5000 

april Landschap NH  500 

april  Onder de Linden  1000 

juni Kaptan June  2549 

juli Troostvol   750 

juli Radio 501   1000 

juli hoornse havenconcerten 500 

juli Landschap NH  55 

februari Sulekha yahudeen  3170 

augustus Happiness  1000 

mei Musicians without borders 1000 

juli Gemeente Tiel  500 

augustus ASVZ   1500 

september  BlijeGift   1000 

september  kunstenaarsvereniging Hoorn 1000 

september  Cordaid   1000 

november vluchtelingenwerk nederland 2500 

november Hivos   5000 

november vogelbescherming  1000 

november natuurmonumenten 1000 

november urgenda   1000 

november milieudefensie  1000 

november natuur en milieu  1000 

november wakker dier  1000 

sept  eye care   250 

sept senioren zeevang  250 

oktober VPRO   500 

oktober Theater Hiaat  500 

oktober De Eenhoorn  500 

oktober Uit ah Marktplein  500 
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november Stichting Vluchteling 5000 

novenber Chilldslife international 5000 

novenmber Liliane Fonds  5000 

november Save the Children  5000 

november Stichting Leergeld  4000 

november eye care   250 

november het vergeten kind  1000 

november she decides/Rutgers 1000 

november women on waves  1000 

november blindegeleidehond  500 

november hortus alkmaar  250 

november worldanimalprotection 1500 

november ouderenopvang Roemenie  1000 

november Metropole  5000 

november Berthafonds  5000 

november  t Schip   500 

november Mooi leven huis  1000 

december Karavaan   5000 

september  mama cash   40.000 

september  Amref-nice house   50.000 

september  AzG    30.000 

november Amnesty    50.000 

november Give Well   50.322 

september  Duik de Noordzee   10.000 

september  Young in prison   20.000 

september  Free a girl   40.000 

september  
terres des 
hommes   40.000 

november Linda Foundation  10.000 

november Panzi    40.000 

september  Sahara Roots   35.000 

september  Plastic soup   20.000 

november hersenstichting   20.000 

november alzheimer ned   20.000 

     

     

Totaal    613864 

 

 

Visie en toekomst 

Aan Het Metropole Orkest, Het Berthafonds en Stichting de Karavaan zijn 

meerjarige schenkingen toegezegd die aldus in 2020 worden voortgezet.. 
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Het bestuur blijft actief zoeken naar passende doelen binnen al haar 

aandachtsgebieden.  

Ook het professionaliseren van de werkwijze bij aanvragen, afhandeling en 

controle krijgt meer aandacht, evenals de effectiviteit van de donaties. 

 

Schardam, juni 2020 


