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STICHTING SINT NICOLAI BROEDERSCHAP 
JAARVERSLAG 2019 (Uittreksel) 

 
 

 
 

 
1. Algemeen. 

 
De Stichting Sint Nicolai Broederschap is feitelijk en statutair gevestigd te Arnhem, 
Koningstraat 86 en zij houdt kantoor aan de Jansbinnensingel 22 te 6811 AK Arnhem. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41047044. 

 
Krachtens de bepalingen in de statuten heeft de stichting ten doel “bevordering van 
stoffelijke welstand en van maatschappelijk welzijn, steun aan ingezetenen van het 
werkgebied ter voorkoming van armoede of ter bevordering van elementaire 
maatschappelijke ontplooiing”, alsmede “hulpbetoon in bijzondere gevallen”. Het 
werkgebied omvat de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Westervoort en de voormalige gemeente Huissen (tegenwoordig deel uitmakend van 
de gemeente Lingewaard). Met behulp van de opbrengst van het daartoe bestemd 
vermogen wordt zowel eenmalige steun verleend aan personen en instellingen als 
structurele financiële steun aan personen in de vorm van preuven. 
 
De te Arnhem gevestigde Jacoba van Verschuerstichting vormt sinds 2011 een 
personele unie met de Stichting Sint Nicolai Broederschap (zie hierna in het verslag 
onder 5. g.). 
 
Het bestuur heeft in februari 2019 een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2019 tot 
en met 2021. Dit plan geldt als leidraad bij de besluitvorming.  

 
2. Begroting 2019/ Realisatie doelstellingen. 

 
Voor het jaar 2019 werd voor een totaal bedrag van € 683.000,- aan sociale uitgaven 
begroot, en wel als volgt: 
- Preuven: € 23.000,- 
- Instellingen en organisaties: € 200.000,- 
- Particulieren: € 390.000,- 
- Ouderenbeleid: € 70.000,-. 

 
Er werd in het verslagjaar daadwerkelijk voor een totaal van € 662.259,- aan giften 
verleend (in 2018: € 808.597,-). Deze giften zijn als volgt onder te verdelen: 
- Preuven: €  21.425,- 
- Instellingen en organisaties: €  206.040,- 
- Particulieren: € 372.197,- 
- Ouderenbeleid: € 62.597,- 
- Geschonken rente Voedselbank € 10.000,- 
- Maaltijden € 68,- 
 
Specificering van de verschillende rubrieken: 
 
a. Eenmalige bijdragen (aan personen en instellingen). 
   In totaal zijn 313 aanvragen voor een bijdrage in behandeling genomen. In het jaar 

2018 was dit aantal 340. Het aantal aanvragen voor personen in 2019 bedroeg 244 
(85%) en voor instellingen 48 (15%). Ten opzichte van 2018 is procentueel gezien 
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het aantal aanvragen voor personen en het aantal aanvragen voor instellingen gelijk 
gebleven. 

 
Opgesplitst per soort aanvraag geeft dit het volgende beeld in 2019: 

 
Tabel eenmalige toekenningen/afwijzingen  
opgesplitst naar personen en instellingen. 

 
Personen Instellingen 

Toekenning Afwijzing Toekenning Afwijzing 
244 (92%) 21 (8%) 36 (75%) 12 (25%) 

 
 
 De toegekende bijdragen beliepen in totaal € 578.237,-- (in 2018 € 732.107,--). 

Hiervan is € 370.788,-- (64%) toegekend aan personen en € 206.039,- (36%) aan 
instellingen. Instellingen die ondersteund werden zijn onder andere Voedselbank 
Arnhem, Stichting Leergeld, Stichting het Kruispunt, Stichting Urgente Noden 
Rheden en Ons Raadhuis in Velp. 

 
 Aan het begin van het verslagjaar is –in samenwerking met de hierna onder 4. 

genoemde stichtingen- de verhoogde inzet op aanvragen van vluchtelingen voor een 
fiets en/of laptop afgebouwd.  

  
  b. Structurele bijdragen (preuven). 

Per 31 december 2019 bedroeg het aantal personen dat in aanmerking kwam voor 
een preuve 17 (in 2018: 17). In totaal is € 21.425,--  (incl. loonbelasting) aan 
personen uitgekeerd. De hoogte van de preuve gerelateerd aan het aantal personen 
was op 31 december 2019 als volgt: € 1.800,-- (1), € 1.300,-- (1), € 1.200,-- (8), 
€ 1.100,-- (1), € 1.000,-- (1), € 900,-- (3), € 600,-- (2).  
 
Het aantal preuven daalt de laatste jaren, onder meer als gevolg van overlijden van 
preuveniers, doordat na de evaluatieperiode blijkt dat de noodzaak voor deze extra 
inkomsten niet meer aanwezig blijkt te zijn en doordat nieuwe preuven vanwege 
het grote aantal bewindvoeringen en schuldsaneringen nog maar bij uitzondering 
worden toegekend. Bovendien zijn de preuves fiscaal belast waarbij overigens de 
Nicolai Broederschap deze belasting voor haar rekening neemt. 
 

 c. Sint Nicolaasgiften.  
 In het verslagjaar is aan 7.461 leerlingen van 31 scholen en aan 8 particulieren een 

Sint Nicolaasgift verstrekt. De totale bijdrage bedroeg € 37.818,--. 
Dit bedrag is begrepen in het totaal bedrag dat aan instellingen is toegekend.  

        
 d. Giften in het kader van het Ouderenbeleid. 

In het verslagjaar 2019 is door middel van 128 aanvragen (in 2018 waren het 118 
aanvragen) een bijdrage verleend van € 125.195,-- ( in 2018 was dat € 114.480,--).  
De helft van de toegekende bijdragen (zijnde € 62.597,--) kwam voor rekening van 
de Stichting Sint Nicolai Broederschap, de andere helft voor rekening van de 
Dullertsstichting waarmee in dit project wordt samengewerkt.  

  
 e.  Geschonken rente Voedselbank. 
      Aan de Voedselbank Arnhem is in 2009 een renteloze lening verstrekt t.b.v.  
     de financiering van haar bedrijfspand. De rente die niet betaald hoeft te worden 

valt te duiden als een materiële gift. 
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3. Agrarisch eigendom. 
 
In het verslagjaar is, geheel in overeenstemming met het beleid om het grondbezit 
geleidelijk uit te breiden, de volgende landbouwgrond aangekocht: 

- In Afferden (nabij Druten, Gelderland) is ongeveer 4,5 ha grond gekocht t.b.v. een 
biologisch legkuiken opfokbedrijf . Deze grond is vervolgens voor 26 jaar in 
erfpacht uitgegeven.  

- In Elst (Gelderland) is ongeveer 3,3 ha boomgaard gekocht en in liberale pacht 
uitgegeven voor 6 jaar. 

- In Duiven is ongeveer 3,7 ha bouwland gekocht en in liberale pacht uitgegeven 
voor 6 jaar. 

- In Zoelen en Maurik is als gevolg van een vrijwillige kavelruil grond ingebracht 
en verkregen, waardoor het bezit per saldo met 9,3 ha is toegenomen. De extra 
verkregen grond (grasland) is voor 6 jaar in liberale pacht uitgegeven. 

- In Huissen (Kampstuk) werd voor ongeveer 0,4 ha grond (tuingrond) verkocht.   
Daarmee bedraagt de gronduitbreiding per saldo voor de Broederschap bijna 21 
ha.  
 
Per 31 december 2019 bedroeg het grondbezit in totaal 423,9 hectare (in 2018: 403 
hectare). Hiervan wordt ongeveer 14,7 hectare gevormd door lanen en bosjes (in 
Ophemert), bos (in Rozendaal) en natuur (Huissen). Het overige grondbezit is in 
agrarisch gebruik bij pachters, verdeeld over in totaal 22 verschillende pachters. 
Het agrarisch bezit is gelegen in het Rivierengebied (in en rond de Betuwe), Oost 
Gelderland (De Liemers), Ommen en Afferden (zowel in Limburg als in 
Gelderland). 
 
In het kader van bevordering van duurzaamheid, is –op kosten van de stichting- 
aan pachters een cursus Duurzaam bodembeheer aangeboden. Een aantal pachters 
hebben hier enthousiast gebruik van gemaakt. 
 
 

4. Samenwerking stichting Sint Nicolai Broederschap (SNB) met de 
Dullertsstichting (DS) en de stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis (BNW). 
 
Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen werkt SNB nauw samen met 
de DS en de BNW. Het door de drie stichtingen gezamenlijk in stand gehouden 
uitvoerend bureau stemt de activiteiten van de drie stichtingen op elkaar af. 
Op 2 maart 1999 is een convenant gesloten inzake deze samenwerking. In 2003 is, 
naar aanleiding van dit convenant, afgesproken dat periodiek de samenwerking 
wordt geëvalueerd zowel op het punt van de kostenverdeling als de toegevoegde 
waarde.  
In de laatst vastgestelde kostenverdeling, te weten BNW 20%, SNB 35% en DS 
45%, is geen verandering gekomen.  De verdeelsleutel van de (loon)kosten 
rentmeester is eveneens gelijk gebleven (iedere stichting 33,3%).  
 
Op 2 april en 31 oktober vond het voorzittersoverleg plaats; het jaarlijks overleg 
tussen de drie voorzitters en de rentmeester. Aan de orde kwamen een aantal 
onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals het bureau, grondbeheer, het 
FIN, het ouderenbeleid en diverse gemeenschappelijke projecten zoals 
Voedselbank en Stichting Leergeld. 
 
In de loop van het verslagjaar zijn de Richtlijnen Sociaal beleid (toekenningsbeleid 
voor giften) incidenteel  in een bestuursvergadering ter sprake gekomen en heeft 
het bureau gezorgd voor afstemming van dit beleid met de DS en BNW. 
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5. Bestuur. 

 
a. Bestuur 

 
Het bestuur kwam in 2019 viermaal in vergadering bijeen. 
 

 Per 31 december 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:  
 Broeders  Jhr. drs. D. Laman Trip (huismeester), Jhr. E.W. van Valkenburg, arts, 

(secretaris), dr. J.C. Bierens de  Haan , F.J.A. Baron van Verschuer, mr D.J. van 
Dijk, Jhr. drs. E.W.A. Alberda van Ekenstein, R.M. van Hasselt, arts,  en Jhr. drs. 
F.W.A. Hooft Graafland. 

  
Op de Petri-vergadering van 19 februari vond de bestuurswisseling plaats en ging 
het huismeesterschap over van broeder Van Dijk naar broeder Laman Trip. 

 
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 
 
Het bestuur heeft vorig verslagjaar in het kader van de FIN Normen Goed Bestuur 
voor het eerst een vorm van zelfevaluatie toegepast. Dit bleek een waardevol 
instrument voor het functioneren van het bestuur. Besloten is dat de evaluatie in 
2020 opnieuw wordt toegepast. 
 
In het verslagjaar is door met name de broeders Laman Trip en Alberda van 
Ekenstein, tesamen met de rentmeester en de heer Jolmer Schukken van Triple P-
partners bijzondere aandacht besteedt aan het in kaart brengen van de mogelijke 
gevolgen van lang laag blijvende rente. (scenario-planning). Dit proces was aan 
het einde van het verslagjaar nog niet afgerond. 
  

b. Sociale Commissie 
 De Sociale Commissie was dit bestuursjaar samengesteld uit de broeders Van 

Valkenburg (voorzitter), Bierens de Haan, Alberda van Ekenstein en Van Hasselt. 
 Tot 31 december 2019 is de Sociale Commissie acht maal bijeengeweest waarvan 

één vergadering in de samenstelling van het vorige bestuursjaar.  
 

c. Financiële Commissie.      
De Financiële Commissie bestond dit bestuursjaar uit de broeders Alberda van 
Ekenstein (voorzitter), Van Dijk, Van Hasselt en Hooft Graafland. Broeder 
Alberda van Ekenstein vervulde tevens de functie van penningmeester. 

 
 De accountant KroeseWevers heeft voor de jaarrekening 2018 bij brief verklaard 
dat de rekening en verantwoording een getrouw beeld geeft van de grootte en 
samenstelling van het vermogen per 31 december 2018. In de bestuursvergadering 
van 28 mei 2019 heeft het bestuur de jaarrekening 2018 vastgesteld. Daarnaast is 
in een aantal besprekingen met de ABN AMRO de samenstelling van de 
beleggingsportefeuille besproken, terwijl aspecten uit het beleggingsbeleid ook in 
vergaderingen van het voltallige bestuur aan de orde zijn geweest.  
Voor het beleggingsbeleid voor aandelen en effecten is het profiel “matig offensief 
vastgesteld. De belegging in aandelen geschiedt vanuit oogpunt van 
risicospreiding sinds eind 2015 vooral door middel van trackers en 
beleggingsfondsen.   
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 d.  Agrarische commissie. 
  De agrarische commissie was samengesteld uit de broeders Van Verschuer 
  (voorzitter), Bierens de Haan en Van Dijk. Commissieoverleg vond ad hoc plaats. 
  

e.  Boerderijentocht. 
  Op vrijdag 27 september 2019 vond de jaarlijkse boerderijentocht plaats 

. Er werd eerst een uitgebreid bezoek gebracht aan het Odensehuis in Doorwerth 
(inloop- en ontmoetingshuis voor mensen met dementie). Vervolgens werd een 
bezoek gebracht aan het eigen Nicolai bosje in Rozendaal, alwaar een rondleiding 
werd gegeven door de heer Sipkens, oud bosbouwkundige. 

 
f.   … 

. 
 g. Jacoba van Verschuerstichting 
   
  In het jaarverslag 2011 staat het volgende geschreven: 
   
  De Jacoba van Verschuerstichting te Arnhem heeft als doelstelling de  

hulpbevordering aan personen die in sociaalpsychiatrisch opzicht of anderszins in 
hun maatschappelijke mogelijkheden beperkt zijn. Het belangrijkste bezit van deze 
stichting bestaat uit het pand “De Doelen” in de Doelenstraat/Ruiterstraat te 
Arnhem. Uit continuiteitsoverwegingen heeft het bestuur van deze stichting 
gevraagd of de Nicolai Broederschap het bestuur wil overnemen, hetgeen in 
oktober 2011 is geëffectueerd (personele unie).  

 
Hetgeen hiervoor sub a. vermeld is over de samenstelling van het bestuur van de 
Sint Nicolai Broederschap, geldt ingevolge de personele unie derhalve eveneens 
voor de Jacoba van Verschuerstichting. 
 
In de vergadering van 28 mei 2019 werd de jaarrekening 2018 van de Jacoba van 
Verschuerstichting door het bestuur vastgesteld. In de Jacoba van Verschuer- 
stichting waren er in het verslagjaar 2019 geen bijzondere gebeurtenissen of 
ontwikkelingen.  
 
Het pand  De Doelen, formeel verhuurd aan Stichting Volkshuisvesting, biedt op 
dit moment met name huisvesting aan Stichting Het Droombankje, die 20 
(tijdelijke) woonplaatsen biedt voor dak- en thuislozen zonder 
verslavingsproblematiek  

   
   

6. Personele bezetting uitvoerend bureau. 
 
Door het stabiel hoge aantal aanvragen voor de drie samenwerkende stichtingen 
gezamenlijk, was in het verslagjaar de druk op de medewerkers van het bureau 
onverminderd hoog. Mevrouw Van der Veen heeft wederom het gehele jaar 
gefungeerd als primus inter pares voor Stichting Sint Nicolai Broederschap. 
 
Per 31 december 2019 waren op het uitvoerend bureau werkzaam voor de afhandeling 
van de sociale aanvragen mevrouw S.I. van der Veen (32 uur), mevrouw N. Petiet (30 
uur), de heer H.J. Beltman (36 uur) en mevrouw J. van Gestel (32 uur). De (financiële) 
administratie werd gevoerd door mevrouw L. Heinst-van Til (36 uur) en mevrouw M. 
Megchelenbrink (32 uur). Mevrouw N.J.M. Groot (36 uur) verzorgde de algemene 
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administratieve ondersteuning.   Op basis van een 40-urige werkweek is dat een totaal 
van 5,85 fte (vorig jaar eveneens 5,85 fte). 
 
 
Het bureau wordt aangestuurd door de rentmeester-directeur, mr M. Schellingerhout, 
die werkzaam is voor 0,9 fte.  
 
De arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van het bureau zijn afgesloten met de 
Dullertsstichting en Stichting Sint Nicolai Broederschap gezamenlijk. De kosten van 
hun dienstverband worden betrokken in de hiervoor sub 4 genoemde kostenverdeling. 
Bij de beloning van de medewerkers worden de schaalindelingen en tabellen voor 
gemeenteambtenaren als richtsnoer genomen. 
De kosten van de rentmeester-directeur worden, ieder voor een/derde gedeelte, 
gedragen door de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting 
Het Burger en Nieuwe Weeshuis. Met de rentmeester-directeur is een specifieke 
beloningsregeling afgesproken. Het bestuur acht het bepaalde in artikel 2: 383 lid 1 
laatste zin Burgerlijk wetboek van overeenkomstige toepassing, voorzover er, 
bijvoorbeeld uit hoofde van governance, een publicatievoorschrift- of aanbeveling zou 
bestaan. 
 
 

7. Fiscale Status en FIN lidmaatschap. 
 
De stichting is gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De 
stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en niet BTW-plichtig. 
Het fiscale nummer van de stichting is 0029.87.569. 
 
De stichting is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), de 
belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Het FIN hanteert een 
gedragscode. Het bestuur onderschrijft deze code en leeft deze na. 
De rentmeester maakt deel uit van de fiscale commissie van het  FIN. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2020,  
 
  

De huismeester,      De secretaris, 
 
 
 
 
 

Jhr. E.W. van Valkenburg    Jhr. F.W.A. Hooft Graafland 
       


