
Bestuursverslag 2020 Stichting  Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann  
 
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 09135315;het 
RSIN/fiscaalnummer is 815691002. De Stichting heeft de ANBI- status. 
 
Doelstelling 
 
De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van een leefklimaat, waardoor het leven van 
de bewoners verblijvende in zorgcentrum Insula Dei en Huize Kohlmann zinvoller en 
aangenamer wordt gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft hun ontspanning, 
recreatie, psychosociale en religieuze zorg. 
 
 
Samenstelling van het bestuur  
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Mw. mr. C.N. Dijkstra, voorzitter 
Mw. mr. P. Fluri, secretaris 
Dhr. mr. M.J.M. W. Vuylsteke, penningmeester 
 
In het bijzondere verslagjaar 2020, wat grotendeels in het teken stond van de pandemie, 
waarbij fysiek contact beperkt werd en de lockdown ook vergaande consequenties had 
voor het sociale leven van onder andere de bewoners, heeft het bestuur beperkt fysiek 
vergaderd en heeft vooral online vergaderd.  Het bestuur is vijf maal in vergadering 
bijeen geweest, te weten op 12 februari, 7 september, 29 oktober, 2 december en 17 
december. Een tweetal van deze bijeenkomsten stond in het teken van contact met de 
vermogensbeheerder van de Stichting en het bestuur van Huize Insula Dei en Huize 
Kohlmann.  
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en de Stichting heeft geen personeel in 
dienst. 
 
Beleid 
 
Ook in 2020 heeft de in 2017 opgestelde beleggingsstatuut als richtlijn gegolden en is 
het statuut nog actueel en passend bij de keuze voor het verantwoord laten uitvoeren 
van de beleggingsportefeuille.  
Het beheer van het vermogen vindt plaats op advies van en in overleg met Van Lanschot 
Bankiers: minimaal tweemaal per jaar vindt een persoonlijk gesprek plaats met het 
bestuur. 
 
 
De Stichting wil een structurele geldstroom waarborgen, van waaruit schenkingen 
kunnen worden gedaan,  door enerzijds het aan haar toevertrouwde vermogen zodanig 
te beheren dat deze doelstelling voor de lange termijn kan worden behaald en 
anderzijds door intern een goede naamsbekendheid te blijven  bevorderen.  
Het bestuur besloot in 2020 tot de toekenning van de volgende schenkingen: 
leasetermijnen van de bus voor de bewoners, aankoop groot letterboeken, inhuren 
optreden Ronnie Tober, aankoop Boca kaarsen voor de kapel, financiering van duo fiets, 



en de financiering van narrow casting: intern informatie televisiesysteem voor de 
bewoners.  
In het verslagjaar 2020 werd aan giften en uit nalatenschappen een bedrag van  
EUR 1.450,- ontvangen.  Ten gunste van de bewoners is een bedrag van EUR 39.207,-
geschonken.  
 
 
Financiële informatie 
 
Ten aanzien van de financiële risico’s voert de Stichting een behoudend beleggingsbeleid 
om aan haar beleggingsdoel te voldoen, zijnde enerzijds het in stand houden van het 
vermogen en anderzijds zodanig rendement te genereren dat daaruit schenkingen aan 
de bewoners kunnen worden gedaan.  
 De Stichting heeft ook dit jaar voldoende liquiditeiten aangehouden om te allen tijde 
aan haar verplichtingen ten aanzien van eventuele wensen van de bewoners,  te kunnen 
voldoen.  Hierbij hoeft de beleggingsportefeuille niet gedwongen te worden 
aangesproken. De nadruk blijft liggen op behoud van het vermogen en stabiele groei op 
de lange termijn, met een beleggingshorizon langer dan 15 jaar. De Stichting belegt, na 
vaststellen van risicoprofiel op basis van scenario-analyse, in een neutraal profiel in een 
Duurzaam+ portefeuille. Hierbij wordt verantwoord belegd waarin de volgende 
uitsluitingen zijn opgenomen : 
Uitsluiting conventionele wapens, controversiële wapens, uitsluiting tabak en indien 
mogelijk uitsluiting alcohol, bio-industrie etc. .  
Positieve selectie, fondsen van de meest duurzame bedrijven hebben de voorkeur.  
 
Het behaalde rendement is op jaarbasis beschikbaar voor besteding overeenkomstig de 
doelstelling van de Stichting. Daarnaast is er vermogen beschikbaar voor bijzondere 
aanvragen, passend binnen de doelstelling van de Stichting. 
 
 
Activiteiten 
 
Het bestuur heeft gesproken met de bestuurder van de Raad van Bestuur mw Y.M. 
Yolanda de Jong-van Oosten, over de intentie stichting Insula Dei Huize Kohlmann IDHK 
aan te laten sluiten bij de stichting DrieGasthuizenGroep DGG en wat voor eventuele 
consequenties dit zou kunnen hebben voor de doelstelling van onze stichting. Nader 
onderzoek geeft aan dat de stichting vrienden Insula Dei Huize Kohlmann een eigen 
entiteit blijft.  
Verder heeft het bestuur in overleg met Yolanda gesproken over hoe het bestuur zich 
meer kan profileren en zal zij zich presenteren in het Carillon.  
 


