
Bestuursverslag 2018 van de Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting 
gevestigd Kennermerplein 13-C te Haarlem  

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 
Amsterdam onder nummer 41223283. Het fiscaal nummer is 003686334. De 
Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

Doelstelling 

Het doel van de stichting is, zoals ook verwoord in de statuten: 
“verdienstelijke jonge lieden van beiderlei kunne, die door minder gunstige 
omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zouden zijn in staat te stellen hunne 
studiën op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen of voort te zetten.” 

Werkzaamheden 

De stichting beschikt over een vermogen dat hoofdzakelijk is voortgekomen uit de 
nalatenschap van mevrouw Gerdessen-van Outeren, de weduwe van de heer H.F. 
Schuurman Schimmel. De stichting zet zich niet actief in om inkomsten uit giften en 
subsidies of op andere wijze te verwerven. Aan studenten die in het verleden door een 
financiële bijdrage van de stichting zijn gesteund en hun studie hebben afgerond wordt 
echter wel verzocht om het werk van de stichting te steunen door middel van financiële 
bijdragen. Het bestuur streeft naar de instandhouding van het reële vermogen op lange 
termijn en houdt daarbij onder meer rekening met de inflatie. Met betrekking tot het 
beheer van het vermogen heeft de stichting een overeenkomst gesloten met een externe 
vermogensbeheerder. Het bestuur wordt bij de uitvoering van dit onderdeel van zijn taak 
geadviseerd door gerenommeerde financiële adviseurs die lid zijn van de door het 
bestuur ingestelde financiële commissie. 

De stichting stelt financiële middelen beschikbaar in de vorm van beurzen ten behoeve 
van studies in Nederland, stages en bij hoge uitzondering studies in het buitenland. Door 
middel van de invulling van een vragenformulier kan een beurs worden aangevraagd. 
Naast persoonlijke informatie dient informatie over het studieverloop, de financiële 
situatie en verklaringen van de betreffende hoogleraren/docenten en de studentendecaan 
te worden overgelegd.  
Na een eerste selectie van de ontvangen aanvragen door de adjunct-secretaris worden 
de voorbereide aanvragen ter beslissing voorgelegd aan de leden van het bestuur. De 
bestuursleden komen hiervoor circa tien maal per jaar bijeen. 

Overige werkzaamheden 

De stichting behandelt sinds 2008 ook de aanvragen voor de toekenning van beurzen 
voor de Stichting De Korinthiërs. Hiertoe wordt op kwartaal basis een bedrag ter 
beschikking gesteld.     
Hiernaast selecteert de stichting op verzoek van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen, universitaire studenten die een aanvraag hebben ingediend voor 
financiële ondersteuning voor een studie of stage in het buitenland. Aan enkele van deze 
studenten wordt een beurs toegekend uit de aan de Maatschappij toegevallen 
nalatenschap van de heer dr. W. J. E. Voet.  



Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen. 

Mr. T. W. van Grafhorst                               voorzitter  
Mw. Drs. M. M. G.Pubben                 secretaris 
Prof. Dr. B. Compaijen    lid 
Mr. J.A van den Berg                                        lid 
Prof. Dr. R. Benner     lid 
Drs. M. ter Braak     lid 
Prof. Dr. E. A. de Jong    lid 
Prof. F. C. de Ruiter                                          lid 
Mw. Prof. Dr. C. G. Santing    lid 
Prof. Dr. R.C.J. Zwinkels    lid 
   

Medewerkers 

Mw. Drs. B. E. M. Elders    adjunct-secretaris  
Mw. K. Boeser     secretaresse 

Verslag van de activiteiten 

Over het jaar 2018 heeft de stichting een negatief resultaat bereikt over het vermogen 
van € 925.981,-. Het bestuur heeft in het najaar van 2017 voorgesteld, uitgaande van 
een verwacht jaarlijkse rendement van circa 4 %, een verwacht inflatie van 0,5 % en een 
vermogen van rond de € 14 miljoen, € 350.000,- zijnde 2,5 %, uit het vermogen te 
onttrekken ten behoeve van beschikbare studiebeurzen en kantoorkosten. 

Vermeerderd met de vergoeding van € 3.00,- per jaar die de stichting ontvangt voor de 
uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting De Korinthiërs en de 
vergoeding van €1.350,- voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van het 
Voetstipendium alsmede de oud bursalen in de periode september 2016 tot september 
2017 ontvangen bijdragen van €5.645,- werd voor het jaar 2018 een budget begroot van 
€ 359.995,- rekening houdend met de begrote bureaukosten resteert dan ten behoeve 
van de studiebeurzen een bedrag van € 256.995,-. 

In het jaar 2018 zijn 300 aanvragen voor ondersteuning binnengekomen. Aan 114 
studenten is een studiebeurs toegekend waarmee een bedrag van € 252.110,- was 
gemoeid. Van dit bedrag is voor € 37.500,- aan 16 studenten een lening verstrekt. Een 
bedrag van € 143.270,- is besteed aan de financiële ondersteuning van 64 studenten die een 
universitaire opleiding volgen, terwijl een bedrag van € 108.840,- is uitgekeerd aan 50 HBO kunsten 
studenten. Aan buitenlandse stages is een bedrag van € 16.450,- besteed en met een bedrag van         
€ 14.500,- zijn in het buitenland gevolgde studies ondersteund. In het jaar 2018 zijn in de 
bestuursvergadering 85 aanvragen afgewezen nadat door het secretariaat al was besloten om 101 
aanvragen niet ter beoordeling voor te leggen omdat niet wed voldaan aan de door de stichting 
gestelde criteria.



Vermogen 

De statuten schrijven niet voor dat bepaalde reserves met beperkte 
bestedingsmogelijkheid worden gevormd. Bij de onttrekking aan het vermogen ten 
behoeve van de verstrekking van beurzen en organisatiekosten houdt het bestuur 
rekening met het verwachte rendement en de verwachte inflatie. Het streven van het 
bestuur is gericht op behoud van het reële vermogen op lange termijn om zo veel als 
mogelijk verzekerd te zijn van de continuïteit van de organisatie. 

Het vermogen is belegd in aandelen en obligaties. Hierbij wordt een defensief profiel 
waardoor het risico beperkt is. 

Haarlem, oktober 2019 

Namens het bestuur


