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Beleidsplan van de Dullertsstichting 2020 t/m 2024                              

  
 
 
         
 

Aard van de Stichting 

De Dullertsstichting, gevestigd te Arnhem, werd in 1882 opgericht krachtens testament van Mr. W.H. 

Dullert, een weldoener. De statutaire doelstelling van de Stichting is sedertdien (afgezien van 

aanpassingen aan de veranderde tijdgeest) inhoudelijk niet veel veranderd. De laatste 

statutenwijziging is tot stand gekomen krachtens de Beschikking van de Rechtbank Gelderland d.d. 23 

december 2020 (onder voorwaarde dat deze in kracht van gewijsde gaat op 23 maart 2021). De 

statutaire doelstelling luidt sindsdien:  

1. De Stichting heeft ten doel om giften te doen aan personen die daartoe een verzoek hebben 

ingediend en die voldoen aan de navolgende voorwaarden: 

a. dat zij ingezetenen zijn van Arnhem en omstreken;  

b. dat zij, naar het oordeel van het bestuur, van goed zedelijk gedrag zijn en op grond 

van hun bijzondere omstandigheden, met name financiële- en/of maatschappelijke-, 

voor begunstiging in aanmerking komen. 

Onder “Arnhem en omstreken” worden in deze statuten verstaan de gemeenten Arnhem, 

Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal en Westervoort  alsmede het gebied van de 

voormalige gemeente Huissen. 

2. De Stichting heeft mede ten doel om giften te verstrekken aan derden die zich inzetten voor 

personen bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 

3.  De Stichting heeft tenslotte ten doel om –ten laste van het door vererving of schenking 

verkregen vermogen (en de revenuen daarvan), dat onder de noemer van “Heij Konijn 

Fonds” wordt geadministreerd-, jonge (aankomende) beeldende en uitvoerende 

kunstenaars en musici te ondersteunen door toekenning van een beurs, zulks ter 

bevordering van hun artistieke ontwikkeling en loopbaan.  

4. De Stichting is een vermogensfonds en beoogt niet het maken van winst. 

 

Het werkgebied omvat dus de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal en 

Westervoort  alsmede het gebied van de voormalige gemeente Huissen. 

De Stichting beoogt geen winst te maken en is werkzaam ten algemene nutte. 

 

De Stichting voert sedert 1997 krachtens een erfstelling tevens een Fonds op Naam, het Heij Konijn 

Fonds, met als doel ondersteuning van jonge  kunstenaars door middel van beurzen en stipendia ten 

behoeve van hun verdere ontwikkeling. Op 1 januari 2006 werd het vermogen van het Artibus Sacrum 

Fonds aan het vermogen van het Heij-Konijn Fonds toegevoegd en in 2016 het vermogen van 

Stichting Accelerando (bestemd voor lokale jonge musici). Sinds die tijd administreert de Stichting de 

vermogens van beide stichtingen tesamen met het oorspronkelijke Heij Konijn vermogen als één fonds 

in haar jaarrekening. 
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Het Bestuur bestaat uit 5 personen, die hun werkzaamheden vrijwillig en belangeloos verrichten. De 

jaarlijkse, statutaire vergoeding bedroeg in 1882 honderd gulden en bedraagt thans € 45.- per jaar. 

Voor wat betreft de Heij-Konijn en Artibus Sacrum Fondsen wordt het Bestuur bijgestaan door 3 

onafhankelijke adviseurs, die hun taak eveneens belangeloos verrichten. 

 

Het Bureau 

De Stichting heeft in haar stichtingshuis aan de Jansbinnensingel 22 te Arnhem een 

kantoorcombinatie met Stichting Sint Nicolaï Broederschap en Stichting Het Burger en Nieuwe 

Weeshuis. Het aldaar gevestigde Bureau staat onder leiding van een rentmeester/directeur. Naast de 

rentmeester/directeur zijn er zijn  7 medewerkers in dienst werkzaam, allen in deeltijd. Het Bureau is 

gedurende 5 dagen per week geopend.  

 

Werkwijze 

Met de aanvragers (personen en instellingen) vindt vrijwel altijd een gesprek plaats, waarbij de 

personen altijd thuis worden bezocht ( de zgn. huisbezoeken) door de daarmee belaste medewerkers 

van het Bureau. 

Hiervan wordt verslag opgemaakt ten behoeve van het Bestuur. Over de honorering van de 

aanvragen wordt in de bestuursvergaderingen beslist met dien verstande dat tussentijds in gevallen 

van spoed alvast een  voorlopige beslissing kan worden  genomen, welke in de 

bestuursvergaderingen wordt geformaliseerd. 

Deze werkwijze is arbeidsintensief, doch het bestuur wenst deze werkwijze te continueren omdat 

aldus op een zorgvuldige en professionele  manier op een hulpaanvraag kan worden besloten. 

Het bestuur beoogt aldus een vangnet te vormen voor inwoners uit het werkgebied die aangewezen 

zijn of blijven op hulp. 

 

Financieel beheer 

Het dagelijkse beheer van de geldmiddelen van de Stichting geschiedt onder verantwoordelijkheid van 

de rentmeester/directeur. Uit het Bestuur vormen twee leden tesamen met de rentmeester/directeur 

de beleggingscommissie, die belast is met de beleggingen.  De Stichting wordt geadviseerd door een 

vermogensbeheerder. Het Bestuur heeft een Beleggingsstatuut dat in november 2017 voor het laatst 

is vastgesteld.  

Er is een interne financiële boekhouding onder toezicht van de rentmeester/directeur. Jaarlijks vindt 

een accountantscontrole plaats door een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant.  

Jaarlijks wordt in het najaar t.b.v. het volgende kalenderjaar een begroting gemaakt van inkomsten en 

van kosten en van uitgaven die in het kader van de  doelstelling worden beoogd. Per vergadering 

wordt d.m.v. een zogenaamde “uitputting” bijgehouden in hoeverre het bestuur gevorderd is in de 

besteding van het begrote giftenbudget. 
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De statuten van de Stichting bepaalden, dat de jaarrekening in een gezamenlijke vergadering in het 

stichtingshuis jaarlijks voor gezien getekend moet worden door Burgemeester en Wethouders en de 

Gemeentesecretaris van Arnhem. In overleg met Burgemeester en Wethouders en de 

Gemeentesecretaris is besloten aan deze traditie een einde te maken. De laatste jaarrekening, die als 

zodanig door Burgemeester, Wethouders en Gemeentesecretaris voor gezien getekend is, is de 

jaarrekening over het jaar 2008. De statuten zijn overeenkomstig gewijzigd, na verkregen 

toestemming van de rechtbank Arnhem. 

 

Het dagelijks beheer over de landerijen van de Stichting berust bij de rentmeester/directeur. Hij legt 

daarover verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur ziet de landerijen als zeer duurzaam 

beleggingsobject welke wordt aangehouden om enerzijds een inkomstenstroom (d.m.v. 

pachtopbrengsten) te genereren en om anderzijds inflatie en geldontwaarding op lange termijn te 

beteugelen. Landbouwgrond wordt daarom in beginsel niet verkocht. In verband hiermee is in 2017 

gekozen voor een waarderingsgrondslag op basis van rentabiliteit. 

Het bestuur streeft naar een hoeveelheid landbouwgrond die –op middellange termijn beschouwd- 

ongeveer 1/3e gedeelte uitmaakt van het vermogen van de Stichting. 

 

 

De inkomsten 

Deze worden nagenoeg uitsluitend gegenereerd uit vermogen bestaande uit effecten (aandelen en 

obligaties), spaartegoeden, enkele (sociale) uitleningen en landerijen. De Stichting ontvangt zo nu en 

dan ook schenkingen, al of niet met een voorgeschreven doelstelling. Fondsenwerving vindt niet 

plaats. 

 

De bestedingen 

In de bestuursvergaderingen wordt er acht op geslagen dat de uitkeringen uitsluitend worden besteed 

in overeenstemming met het statutaire sociale en maatschappelijke doel.  

 

De doelstelling van het bestuur is om het vermogen van de Stichting waardevast in stand te houden. 

Het bestuur beoogt om alle zuivere inkomsten in de komende jaren aan de doelstelling te besteden, 

daarbij enerzijds gelet op de positieve waardeontwikkeling van het vermogen in de afgelopen jaren 

waardoor een groter inkomstenpotentieel is ontstaan en daarbij anderzijds gelet op de huidige 

extreem lage rentestand waardoor steeds lagere rente- en obligatie-inkomsten worden ontvangen. 

 

 

Het beleid in 2020 tot en met 2024 

1.   Instandhouding van het vermogen op lange termijn, rekening houdend met inflatie, door middel 

van beleggingen in effecten en landelijk vastgoed, overeenkomstig de bepalingen van het 

beleggingsstatuut. 
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    In het vorige beleidsplan stond: Het bestuur wil –mede gezien de ontwikkelingen op het gebied 

van de anbi wetgeving- de financiële verslaggeving m.b.t. het eigen vermogen onderzoeken en 

zonodig aanpassen. Dit onderzoek is nog gaande en de bedoeling is dat dit in het lopende jaar 

wordt afgerond. 

 

2.   Stabilisering van het aantal uitkeringen en de omvang daarvan. Het uitbreken van de Corona-crisis 

in maart 2020 brengt een ongewisse economisch periode mee voor de komende jaren, waardoor 

zowel de inkomsten uit vermogen als de vermogensvorming zelf (verder) onder druk komen. 

Nagestreefd wordt om het niveau van de jaren 2017 t/m 2019 te handhaven. 

Omdat uit de aard van haar doelstelling voortvloeit dat de Stichting aanvullend werkt op 

overheidsuitkeringen en  –voorzieningen en omdat de overheid voortdurend moet bezuinigen op 

haar sociale taken, is een extra inspanning geboden om de doelgroep te bereiken. Dit blijft hoge 

prioriteit behouden.  

Het bestuur heeft al een aantal jaren meer nadruk gelegd op de giftenbesteding in de instellingen 

sfeer en in het bijzonder aan instellingen die rechtstreeks hulp verlenen aan individuele 

hulpbehoevende personen (zoals Voedselbank, Stichting Leergeld en Stichting Urgente Noden 

Rheden).   

Voortzetting van het beleid om zo nu en dan externe project-adviseurs in te schakelen om een 

project te ontwikkelen en/of te begeleiden. 

Voortzetting van het beleid dat  besloten kan worden tot een langere en duurzamere vorm van 

projectfinanciering, bijvoorbeeld door (renteloze) leningen te verstrekken aan organisaties die ten 

behoeve van de doelgroep werkzaam zijn of door organisaties voor langere tijd te ondersteunen 

(“financieel adopteren”) omdat ze zonder die steun anders niet of in geringere mate zouden 

functioneren. 

 

3. Voortzetting van het ouderenbeleid. Het ouderenbeleid van de Stichting wordt uitgevoerd samen    

met de Stichting Sint Nicolaï Broederschap en neemt een belangrijke plaats in. Als voorbeeld 

moge dienen, dat in financiële problemen geraakte ouderen (zonder arbeidsinkomen en met geen 

of een gering  pensioen of uitkering), worden ondersteund zonder dat zij voor het gevraagde een 

lening bij de Stadsbank of leenbijstand behoeven aan te vragen. 

 

4.  Handhaving van de  nadruk op financiële ondersteuning van instellingen. De Stichting heeft in 

overleg met haar zuster stichtingen enkele jaren geleden één van haar medewerkers daarvoor 

vrijgesteld. De aard en complexiteit van deze aanvragen maakte dit noodzakelijk.  

Dit is goed uit de verf gekomen: in de jaren 2015 t/m 2019 is er gemiddeld ongeveer 65% van het    

giftenbudget besteed in de instellingen sfeer. Het beleid is om dit op dit niveau te continueren. 

 

5.   Meer nadruk op de verlening van financiële ondersteuning van programma’s en menskracht, die 

zich concentreren op de preventie van armoede en bevordering van maatschappelijke participatie 

en maatschappelijk welzijn van met name sociaal en/of financieel zwakkeren. 
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6. Verdere samenwerking met de gemeentes in het werkgebied van de Stichting. Deze 

samenwerking zal steeds op projectbasis plaatsvinden.  

 

7. Verkenning- en benutten van de mogelijkheid om te verhelpen dat cliënten van de Stichting in een 

vicieuze cirkel blijven hangen, zulks mede op basis van een gedragsgerichte benadering van het 

armoedevraagstuk. De sociaal adviseurs van de Stichting komen bij cliënten thuis en vormen zich 

in het kader van het onderzoek over de aanvraag een beeld van de sociale en financiële situatie 

waarin cliënt verkeert. Dit onderzoek kan worden benut en verder uitgebreid naar een verkenning 

van mogelijkheden om daarvoor in aanmerking komende cliënten te stimuleren tot aanmelding 

voor toeleiding naar meer maatschappelijke participatie (participatieladder S. Arnstein, 1969). 

Aldus kan eenzaamheid worden verminderd en sociale en financiële zelfredzaamheid worden 

bevorderd.  

 

Toekomstige ontwikkelingen armoede in Nederland 

 

Het bestuur heeft enkele jaren geleden een aantal denkbare toekomstige scenario’s ontwikkeld m.b.t 

de armoede in Nederland. Deze gaan ervan uit, dat de armoede in Nederland zal stijgen en dat het 

professionele hulp-apparaat moeite zal hebben om daarmee gelijke tred te houden. Dit blijkt uit te 

komen. Mede gezien de terugtrekkende bewegingen van de overheid als verantwoordelijke partij voor 

de bestrijding van armoede en de ontwikkeling naar een participatiemaatschappij, zal een leemte in de 

armoedebestrijding ontstaan. Wij verwachten, dat de private sector hierdoor een prominentere rol zal 

moeten (blijven) spelen.  

 

 

 

 

 

 

Besloten en vastgelegd  in de bestuursvergaderingen van 2 september 2020 en 20 januari 2021. 

 

Mr. W.W. Korteweg,      Mr. M. Schellingerhout, 

 

Bestuursvoorzitter                               Rentmeester/Directeur   

        

 

  

 

  

 


