JAARVERSLAG 2014 VAN DE SECRETARIS

Inleiding
De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977. De stichting is gevestigd te
Haarlem en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De stichting is bij de Kamer van
Koophandel Haarlem ingeschreven onder nummer 41222191.

Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van
belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein,
onder meer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde
rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen
maatschappelijk belang beogen.

Bestuur
In 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: dr. A.H. van Stegeren (Anda),
voorzitter, mr. E.H. Huisman (Edzo), secretaris, R.F.M. Braakhuis MBA (Raphael),
penningmeester en als leden drs. M.C.C. Kersten (Michiel), drs. M. J. Nouwen
(Mirjam) en drs. H. M. Steenhoff (Hélène).
Michiel Kersten werd per 1-1-2014 benoemd tot bestuurslid en mr. R. J. Kaas
(Roger) trad per die datum af als penningmeester.
Raphael Braakhuis is Roger Kaas per 1 januari 2014 opgevolgd als penningmeester.
Het secretariaat van de stichting wordt sinds 1 januari 2013 gevoerd op het kantoor
van de secretaris in Heemstede. Een medewerker van E.H. Huisman: Adri Zijl, doet
de uitvoerende werkzaamheden voor het secretariaat (postadres: postbus 303, 2100
AH Heemstede).
Het bestuur kwam 6 keer bij elkaar op het kantoor van de secretaris.

Beleid
Het vermogensbeheer werd gevoerd door de ABN AMRO Bank en IBS
Vermogensbeheerders onder regie van de onafhankelijke organisatie Wealth
Management and Partners (WMP) in Amsterdam op basis van het door het bestuur
vastgesteld beleggingsstatuut van de stichting.
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Het vermogen van de stichting is in 2014 licht gestegen. Het stamvermogen is
ruimschoots in stand gebleven.
De stichting heeft ook voor 2014 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status
behouden. In 2014 is het beloningsbeleid en de toepassing van de ANBI regels
opnieuw ter sprake gekomen in het bestuur en is het beloningsbeleid van
bestuursleden herzien op basis van de bestede uren per bestuurslid, met als
ingangsdatum 1 januari 2014.

Aanvragen
In 2014 zijn 186 aanvragen behandeld.
In het totaal is een bedrag van € 518.450 besteed aan giften en garanties.
De verdeling van de gelden over de verscheidene categorieën luidt als volgt:
-

Cultuur € 289.700

-

Godsdienst € 1.500

-

Natuur € 1.000

-

Ontwikkelingshulp € 13.900

-

Sociaal € 152.920

-

Sport € 12.430

-

Wetenschappelijk € 47.000

Opvallend is dat relatief veel financiële steun wordt verleend op cultureel gebied.

Instellingen die door de jaren heen regelmatig worden gesubsidieerd zijn:
- Bevrijdingspop
- Haarlemmer Hout Festival
- Beeckestijn Pop Festival
- Internationaal Orgelconcours
- Teylers Museum
- Frans Hals Museum
- Haarlems Historisch Museum.

Bijzondere projecten waren in 2014
- een project voor energie en water in Peru, georganiseerd door de "Creating Water
Foundation" uit Haarlem (www.creatingwater.nl);
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- tentoonstellingen in de expositieruimte "de Gang" van de Doopsgezinde Kerk in
Haarlem (www.vdgh.org);
- ondersteuning van manege de Puntenburg in Lisse voor mensen met een
beperking (www.stichtingpuntenburg.nl);
- concerten door het Nederlands Studentenorkest (www.nso.nl);
- tentoonstellingen op landgoed Beeckestijn (www.buitenplaatsbeeckestijn.nl).

Prijzen
De J.C. Ruigrok Stichting financiert jaarlijks prijzen ter stimulering van jonge
wetenschappers.
De Keetje Hodshon Prijs 2014 werd toegekend aan de heer Dr B. (Boris)
Noordenbos voor zijn proefschrift “Messages from the Black Hole. Post-Soviet
Literature in Search of Russian Identity” en zijn verdere publicaties.
De J.C. Ruigrok Prijs 2014 werd toegekend aan mevrouw Dr A. (Annemarie)
Samuels voor haar proefschrift “After the tsunami: The making of everyday life in
Banda Aceh, Indonesia” en haar verdere publicaties.
De Martinus van Marumprijs 2014 op het gebied van de exacte wetenschappen
werd toegekend aan de heer Dr F. (Fatwa) F. Abdi, voor zijn proefschrift “Towards
highly efficient bias-free solar water splitting” en zijn verdere publicaties.
Anda van Stegeren reikte op 27 juni 2014 de prijzen uit in het gebouw van de
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Hodshon Huis in
Haarlem (www.khmw.nl).
Bijzonder was dat mevrouw Samuels door drukke werkzaamheden niet in staat was
uit Atjeh naar Nederland te komen, maar dat zij familie en vrienden in de gehoorzaal
van het Hodshon Huis toesprak door middel van een filmopname, waarna haar trotse
vader de prijs namens haar in ontvangst nam.

Overige zaken
De website www.jcruigrokstichting.nl wordt goed bekeken.
Het beleidsplan is geactualiseerd.

Haarlem, 27 februari 2015
Edzo Huisman, secretaris
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