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Stichting Huizen Grootenboom van Os 

1. Contactgegevens 

Naam: Stichting Huizen Grootenboom van Os 

Adres: Van Goghlaan 2 

Postcode en vestigingsplaats: 3055 PM Rotterdam 

Telefoonnummer: 010-4220329 

RSIN nummer: 0027.68.586 

KvK-nummer: 41126416 

Website: www.stichting-huizen-grootenboom-van-os.nl 

 

Brieven aan het bestuur kunnen aan bovenvermeld adres worden gestuurd t.a.v. de secretaris of u 

kunt een e-mail sturen aan bestuurhgvos@gmail.com. 

 

2. Doelstelling 

Het doel van de stichting is om aan on- en minvermogende ouderen met een christelijke achtergrond 

woonruimte ‘om niet’ ter beschikking te stellen. Deze doelstelling dient te worden bezien vanuit het 

gedachtengoed van de initiatiefnemers van de stichting, de heer Jan Hendrik Grootenboom van Os 

en mevrouw Cornelia Aletta Petronella Grootenboom van Os - Drost. 

3. Beleidsplan 

Aan de doelstelling wordt conform de statuten van Stichting Huizen Grootenboom van Os uitvoering 

gegeven. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting zijn: 

1. Het pand van de stichting, gelegen aan de Van Goghlaan te Rotterdam, waarin woonruimten 

zijn gesitueerd, in een zo goed mogelijke staat te houden, alles opdat inhoud aan de 

doelstelling van de stichting gegeven kan worden. Leidraad hierbij is het 

meerjarenonderhoudsplan. 

2. Het selecteren van kandidaat bewoners die behoren tot de doelgroep en die voldoen aan 

uitgangspunten van de stichting. 

3. Het feitelijk ter beschikking stellen van de woonruimten aan geselecteerde kandidaat-

bewoners, alles met inachtneming van de doelstelling van de stichting en het gedachtengoed 

van haar oprichter.  

4. Een financieel beleid voeren gericht op continuïteit van de stichting; dat wil zeggen: het 

zoveel mogelijk in stand houden van het vermogen en het uit de vruchten van dat vermogen 

voldoen van de uitgaven voor het in stand houden van het pand en de stichting. De stichting 

heeft geen winstoogmerk. 

5. Het voldoen aan ANBI wetgeving. 

De doelgroep zijn ouderen met een christelijke achtergrond met een beperkt inkomen en vermogen. 

Echter ook andere sociale factoren kunnen een rol spelen bij de toewijzing van een woning. 

Kandidaten voor woonruimte worden door leden van het bestuur bezocht en er wordt een afweging 

gemaakt van de bijzondere of individuele noden.  



Publicatiestukken 2020 HGvO juni 2021 2 

 

Alhoewel van oorsprong het huis bedoeld was voor lidmaten van de Nederlandse Hervormde Kerk 

komt het in de praktijk voor dat daarvan wordt  afgeweken.  

Van bewoners  wordt verwacht, dat men zich zal gedragen zoals in een woongemeenschap gewenst 

en in de huisregels bepaald is.  

De stichting is niet actief als fondsenwervende instelling. Giften of legaten zijn uiteraard welkom.  

4. Bestuur 

Het bestuur is als volgt samengesteld:   
Voorzitter :   De heer Ir. R.J.W. Klei RC/EMFC 
Secretaris :   Mevrouw Drs. J.E. de Lint 
Penningmeester :   De heer L. de Roos 
Algemeen lid :   Mevrouw C.N.E. de Roos-van Heel 
Algemeen lid :   De heer Ir. H.L. Leijdesdorff 
Algemeen lid :   Mr. A.W. Hagdorn (vanaf 6 april 2021) 
 
Extern wordt de stichting overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door twee bestuursleden 

gezamenlijk. De bestuurstaken worden in onderling overleg door de verschillende bestuursleden 

uitgevoerd. 

5. Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de stichting zijn allen vrijwilligers en doen de werkzaamheden onbezoldigd. 

Gemaakte onkosten worden desgewenst vergoed. 

Voor de huismeester geldt een individueel arbeidscontract waarbij voor de beloning de CAO VVT 

wordt gevolgd. 

6. Activiteiten 

Het jaar 2020 werd natuurlijk in grote mate beïnvloed door de corona pandemie. Het bestuur heeft 

zich erg bekommerd om de gezondheid van de bewoners maar ook om het gevaar van eenzaamheid 

van de bewoners. Allereerst werden er maatregelen getroffen om corona buiten de deur te houden. 

De bewoners werden op het hart gedrukt zich aan alle regels te houden. Binnen het huis werd o.m. 

afgesproken dat het zaaltje werd gesloten en dat men de wasruimte slechts met één persoon 

tegelijkertijd mocht worden betreden. 

Ook heeft het bestuur aandacht besteed aan de individuele bewoners. Ze werden gebeld; er is een 

draaiorgel in de tuin komen spelen, er werden briefkaartjes gestuurd en in plaats van het traditionele 

kerstdiner is een kerstpakketje bezorgd bij de bewoners. 

Vastgesteld kan worden dat de bewoners redelijk goed door de crisis heen blijken te zijn gekomen. 

De reguliere werkzaamheden van het bestuur behelzen onder meer het in stand houden van de 

stichting en het beheer en onderhouden van het gebouw zodanig dat de doelstelling van de stichting 

wordt gerealiseerd en kan worden gecontinueerd. 

De huismeester, die samen met zijn echtgenote in het pand woont, verricht een aantal taken welke 

verband houden met beheer, de dagelijkse gang van zaken en onderhoud. Verder ondersteunt hij 
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voor zover mogelijk bewoners met eenvoudige onderhoudsklusjes en fungeert als eerste 

aanspreekpunt in het huis. Aan het eind van het jaar heeft de huismeester besloten om zijn 

dienstverband in de loop van 2021 te beëindigen.  

Het bestuur onderhoudt contacten met de bewoners en kandidaat bewoners, overlegt geregeld met 

de huismeester en instrueert onderhoudsbedrijven over uit te voeren werken. Ook onderhoudt het 

bestuur de externe contacten met diverse, voor de stichting, relevante partijen. 

Periodiek worden er bestuursvergaderingen gehouden waarin onder meer aan de orde komen: de 

gang van zaken in het huis, de wachtlijst, het onderhoud van het huis en financiële aangelegenheden. 

Daarnaast is er geregeld informeel contact tussen de bestuursleden onderling naar aanleiding van 

zaken die de stichting aangaan.  

In 2020 is er een aantal keer formeel vergaderd, aanvankelijk fysiek en later steeds virtueel. Voorts  

zijn er diverse informele contacten geweest tussen de bestuursleden over uiteenlopende 

onderwerpen. Eén van de onderwerpen die hoog op de agenda staat is verduurzaming van het pand. 

Er is advies gevraagd aan externe deskundigen. Het bestuur beraad zich over de uitgebrachte 

adviezen en realiseert zich dat de stichting op dit gebied voor grote uitdagingen staat. 

De veertig woningen waren in 2020 vrijwel doorlopend bezet; de drie leeg gekomen woningen waren 

weer snel bewoond.  

Het bestuur was vertegenwoordigd bij de vergaderingen van het Landelijk Hofjesberaad. 

7. Financiën 

Het financiële beleid van de stichting is erop gericht om jaarlijks voldoende middelen te genereren 

om, conform de doelstelling van de stichting, aan on- en minvermogende ouderen huisvesting te 

kunnen blijven aanbieden. Voor grotere uitgaven ter instandhouding van het gebouw (groot 

onderhoud) kan het vermogen aangesproken worden. Op langere termijn wordt ernaar gestreefd om 

het vermogen op peil te houden met inachtneming van de inflatie. De middelen worden zo effectief 

mogelijk besteed. 

Het vermogen wordt belegd, bij twee vooraanstaande Nederlandse bankinstellingen, in aandelen, 

obligaties en spaarproducten met als uitgangspunt om, in relatie tot de doelstelling van de stichting 

en het beleggingsrisico, een redelijk rendement te behalen. Er wordt periodiek overleg gevoerd met 

de banken omtrent het beleggingsbeleid. 

De financiële administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor. De jaarrekening wordt 

opgesteld door een accountantskantoor. 

Hieronder is een overzicht weergegeven van baten en lasten over 2020 alsmede de begroting 2021. 

De vermelde cijfers over 2020 zijn ontleend aan het accountantsrapport dat is voorzien van een 

samenstellingsverklaring van een onafhankelijke registeraccountant. Voor wat betreft de indeling is 

die uit het accountantsrapport gevolgd.  
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Staat van baten en lasten: Gerealiseerd  Begroting 

 2020  2021 

 € €  € € 

Baten      

Baten uit woningen 111.307   110.000  

Financiële baten 68.096   81.500  

  

Totaal baten  179.403   191.500 

      

Lasten      

Huisvestingskosten 158.781   156.000  

Afschrijvingen 9.784   4.000  

Bankkosten 18.299   21.000  

Personeelskosten 52.163   54.000  

Overige lasten 14.797   16.200  

Totaal lasten  253.824   251.200 

      

Saldo baten en lasten  -74.421   -59.700 

  

 

Toelichting: 

In 2020 waren de financiële baten aanzienlijk lager dan begroot wat het gevolg is geweest van lagere 

dividendinkomsten en negatieve koersresultaten. De kosten waren redelijk in lijn met de begroting. 

Voor 2021 wordt rekening gehouden met enig herstel van de financiële baten en lasten die naar 

verwachting in totaliteit weinig zullen afwijken van het afgelopen jaar. 

Vastgesteld kan worden dat vooral de huisvestingskosten te zwaar drukken op de exploitatie. Dit feit 

heeft de volle aandacht van het bestuur. 


