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Inleiding 
 
Dit document bevat het beleidsplan van de stichting Aerarium Sanctius (de stichting) over de periode 
2020 – 2025 zoals vastgesteld door haar bestuur. Het beleidsplan bevat een algemene beschrijving van 
de doelstelling, de organisatie en inrichting van de stichting. Daarnaast zijn een beschrijving van de 
activiteiten en het beleid van de stichting, alsmede van haar financiën opgenomen. Het beleidsplan geldt 
voor een periode van vijf jaar, maar wordt steeds tussentijds door het bestuur geëvalueerd, en waar nodig 
bijgesteld. 
 
Algemeen  
 
De stichting is opgericht op 29 april 1922 krachtens testament van de heer Leon Jacobson en heeft als 
doelstelling: (i) het ondersteunen en in stand houden van de Stichting Kamermuziekvereeniging te 
Rotterdam; (ii) het verlenen van geldelijke steun aan verenigingen of instellingen, welke het kunstleven in 
Rotterdam trachten te bevorderen, zowel op muzikaal als dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op 
het gebied der beeldende kunst, maar in het bijzonder de kamermuziek; en (iii) het beheren, beleggen en 
zoveel mogelijk in stand houden van het vermogen van de stichting, hetgeen dient te geschieden in de 
geest van de heer Leon Jacobson. 
 
Blijkens artikel 3 lid 3 van haar statuten beoogt de stichting niet het maken van winst. 
 
De stichting heeft haar statutaire zetel te Rotterdam en is gevestigd aan de Schiekade 77, 3033 BE 
Rotterdam. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41126836 en heeft 
als RSIN 808780529. De Belastingdienst heeft aan de stichting de status van (culturele) ANBI toegekend. 
 
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 
 

Mevrouw M.H. Fockema Andreae - de Jongh, voorzitter 
De heer P. van ‘t Hof, penningmeester 
De heer J.A. Terstegge, secretaris 

 
Tevens kent de stichting ingevolge artikel 10 van haar statuten een raad van toezicht. De raad van toezicht 
is als volgt samengesteld: 
 
 De heer J.T. Bernard 
 
De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het is wel 
mogelijk dat bestuursleden een vergoeding ontvangen voor de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten. 
 
Activiteiten en beleid 
 
De stichting kent in overeenstemming met haar doelstelling subsidies toe op basis van de bij haar 
binnengekomen aanvragen. De procedure voor het aanvragen van een subsidie is te vinden op de 
website van de stichting: <http://www.aerariumsanctius.nl>. 
 
Het beleid is om jaarlijks een bedrag van tussen de € 10.000 en € 12.000 beschikbaar te maken voor 
uitkering, zonder dat het bestuur overigens gehouden is dit bedrag in enig jaar volledig uit te keren 
(bijvoorbeeld bij gebrek aan geschikte projecten). Voor zover de voor uitkering beschikbare reserve dit 
toelaat kan het bestuur evenwel ook besluiten om in enig jaar een hoger bedrag uit te keren. 
 
Ingevolge de doelstelling van de stichting is de Stichting Kamermuziekvereeniging te Rotterdam haar 
voornaamste begunstigde. 
 
Het beleid van de stichting (naast de jaarlijkse donatie aan de Stichting Kamermuziekvereeniging te 
Rotterdam) is voornamelijk reactief, in die zin dat subsidies worden toegekend op basis van ingediende 
aanvragen. 
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Bij de toetsing van een subsidieaanvraag hanteert het bestuur onder meer de navolgende criteria: 

(i) past het project of evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd binnen de doelstelling 
van de stichting?; 

(ii) hoe verhoudt het bedrag van de aangevraagde subsidie zich met de begrote kosten en 
opbrengsten van het project of evenement?; en 

(iii) is er sprake van een gezonde en transparante begroting (in het bijzonder voor wat betreft de 
opgevoerde kosten)? 

Jaarlijks komen er (naast de aanvraag van de Stichting Kamermuziekvereeniging te Rotterdam) ongeveer 
4 tot 5 subsidieaanvragen binnen. 
 
Financiën 
 
De stichting doet niet aan actieve fondsenwerving, maar beperkt zich tot het laten beheren van haar 
stamvermogen en het doen van uitkeringen. Conform artikel 3 van haar statuten wordt jaarlijks minimaal 
1/20 deel van het rendement (dividenden, renten en waardestijgingen) op het vermogen van de stichting 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Voorts is het uitkeren van subsidies door de stichting slechts 
mogelijk ten laste van het rendement op het vermogen van de stichting, en nadat de in de statuten 
gespecificeerde kosten van de stichting zijn voldaan. 
 
De effectenportefeuille van de stichting wordt beheerd door de vermogensbeheerder B.A. van Doorn & 
Comp en heeft een neutraal beleggingsprofiel. De depotbank is ABN Amro Bank. Jaarrekeningen van de 
stichting worden niet gecontroleerd door een accountant gezien de eenvoud van de verantwoording. 
 
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. 
Ingevolge artikel 14 lid 3 van de statuten wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting 
heeft. 


