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1. BESTUURSVERSLAG
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Activiteitenverslag 2020
Bezoekadres
Churchillplein 5e
2517 JW Den Haag

Postadres
Postbus 16170
2500 BS Den Haag

Stichting Zabawas is opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen, bij leven directeur en later
(gedelegeerd) commissaris van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep dat in
1988 overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV. De stichting, gevestigd te Den
Haag, is een zgn. familiestichting; een niet collecterende stichting die uitkeringen doet uit een
gedoneerd familievermogen.
Stichting Zabawas heeft een fiscale rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De
stichting is lid van de Vereniging van Fondsen In Nederland (FIN) en onderschrijft de FIN Code Goed
Bestuur.
De stichting heeft een beleidsplan, en een beleggingsstatuut.
Stichting Zabawas heeft ten doel
Stichting Zabawas verleent geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang
beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verstrekken van incidenteel (en soms
periodiek) vast te stellen uitkeringen aan personen en/of instellingen behorende tot de hiervoor
genoemde sectoren. Deze personen en instellingen dienen in principe werkzaam en gevestigd te zijn
binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij het de bedoeling is dat verstrekte donaties de
Nederlandse samenleving ten goede komen.
De wijze waarop aanvragen voor donaties worden behandeld is vastgelegd in een procesbeschrijving.
Samenstelling bestuur
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende 7 personen.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

De heer J.P.F.M. Funnekotter
De heer mr P.E. Driessen
De heer drs A.C. van Meer
Mevrouw mr E. Patijn (toegetreden febr. 2020)
De heer drs S.M. Allegro
Mevrouw drs. M.H. Besselink
Mevrouw drs F.M. Hameetman

Directeur bureau St. Zabawas

De heer R.S. van Eijck

Rooster aftreden bestuur
Functie

Datum 1e
benoeming

Jaar laatste
benoeming

Naam
De heer J.P.F.M.
Funnekotter

Voorzitter

23-1-2004

2020

Mevrouw mr E. Patijn

Bestuurslid

17-2-2020

2024

De heer drs S.M. Allegro

Bestuurslid

11-12-2013

2017

x2

Mevrouw M.H. Besselink

Bestuurslid

11-12-2013

2017

x2

De heer mr P.E. Driessen

Secretaris

Mevrouw drs F. Hameetman

Bestuurslid

De heer drs A.C. van Meer

Penningmeester

8-6-2015

2019

2020

2021

2023

2024
x2

X1

x1

2015 x1

x2

12-12-2016

2016

x1

18-4-2016

2016

x1
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2022

X1

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaren met de mogelijkheid van een eenmalige
herbenoeming van 4 jaren.
X1 Aftredend herbenoembaar
X2 aftredend niet meer herbenoembaar
Organisatie
Stichting Zabawas maakt gebruik van een secretariaat dat het bestuur ondersteunt op administratief
en financieel gebied. Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag doorlopend bereikbaar
hetgeen de continuïteit van de behandeling van donatieaanvragen waarborgt. De uitvoering van het
secretariaat wordt sinds eind 2017 verzorgd door Capital Support B.V. te Den Haag, waar de stichting
kantoor houdt. De werkzaamheden van het secretariaat betreffen onder meer het uitvoeren van de
dagelijkse administratieve en secretariële taken en beslissingen zoals vermeld in het beleidsplan en de
procesbeschrijving “behandeling donatieaanvragen”.
Gedurende het jaar 2020 heeft het bestuur van Stichting Zabawas 9 keer vergaderd waarbij tijdens 6
vergaderingen de donatieaanvragen zijn beoordeeld en tijdens de overige vergaderingen
beleidsmatige zaken aan de orde zijn geweest. De besluiten over de donatieaanvragen zijn vastgelegd
in de zogenaamde “donatiebesluitenlijst”. De boekhouding, de opstelling van de jaarrekening en de
behandeling van de fiscale aangelegenheden zijn uitgevoerd door Noordzij Financieel Adviseurs. Het
accountantskantoor Worrell & Jetten heeft ook over het jaar 2020 een controleverklaring afgegeven.
Gedurende 2020 heeft het bestuur van de stichting beslissingen genomen, waarvan de belangrijkste
als volgt kunnen worden samengevat:
- In het kader van de COVID-19-pandemie heeft het bestuur t.a.v. toegekende donaties besloten
een “soepele” houding aan te nemen. Dit betekent dat bij een tussentijds gewijzigd of gestaakt
project de donatie of een deel daarvan kan worden aangewend voor de dekking van de gemaakte
kosten. Bij uitgestelde projecten kon de donatie blijven uitstaan. Op de website van Zabawas is hier
informatie over geplaatst.
- Het dagelijks bestuur heeft met de directeur van het secretariaat veelvuldig overleg gevoerd over de
pandemie situatie in het algemeen en over specifieke aanvragen.
- Zabawas heeft bijgedragen aan het Corona noodfonds Kickstart Cultuurfonds.
- Na onafhankelijk onderzoek door een externe accountant in opdracht van de FIN is aan de stichting
het predicaat “Code Goed Bestuur” toegekend.
- Tijdens enkele beleidsvergaderingen is een herijkte Visie geformuleerd.

“Zabawas is een onafhankelijk, betrokken goede doelen fonds dat, passend bij de nuchtere instelling
van de founders, een positieve bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving op het gebied
van Cultuur, Natuur, Educatie, Sport en Geneeskunde en op een herkenbare wijze steun geeft aan
actieve, ondernemende initiatieven.”
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Als gevolg van de invoering van de AVG op 25 mei 2018 heeft Stichting Zabawas maatregelen
genomen zodat de stichting voldoet aan de wettelijke vereisten. Als gevolg hiervan worden
aanvragers verzocht akkoord te gaan met de Privacy Policy van Stichting Zabawas. De stichting
verklaart overeenkomstig de verordening om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens.
Bovendien heeft de stichting verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partijen die van de
stichting persoonsgegevens ontvangen. Deze overeenkomsten staan in een door de stichting
bijgehouden AVG verwerkingsregister.
Een lid van het bestuur is specifiek belast met toezicht op het voldoen aan de wettelijke eisen die de
AVG stelt. Tevens is een Functionaris Gegevensbescherming (FG)aangesteld die toezicht houdt op de
naleving van de AVG.
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Uitkeringsbeleid 2020
Het jaarlijks voor donaties beschikbare bedrag wordt gevormd door het netto exploitatieresultaat van
het voorgaande boekjaar vermeerderd met 20% van het saldo van de herbeleggingsreserve* per
ultimo van het verslagjaar. Het exploitatieresultaat in 2019 bedroeg -/- € 255.568,- en de toevoeging
uit de herbeleggingsreserve betrof € 1.556.679,- . Dit kon worden aangevuld met het saldo van
onbesteed budget uit eerdere jaren ad. € 300.127,-. Tevens is gedurende het boekjaar door het
bestuur besloten om een aanvullend bedrag van € 100.000,- voor donaties beschikbaar te stellen.
Dit resulteert in een totaal van € 1.701.238,- .

Donatietoekenning 2020
4%

Totaal beschikbaar voor donaties: € 1.701.238,Totaal goedgekeurde aanvragen: 153

6%

6%

Totaal toegekend aan donaties: € 1.649.810,-

11%

73%

Cultuur

Geneeskunde

Educatie

Natuur

Sport

* Herbeleggingsreserve = reserve gevormd door gerealiseerde verkoopresultaten op beleggingen

Beheer vermogen
In 2020 bleef het vermogen belegd conform het Zabawas beleggingsstatuut dat in 2018 was
aangepast.
Het beheer van het belegde vermogen werd in overeenstemming met de verstrekte
beleggingsmandaten uitgevoerd door ABNAMRO MeesPierson en Van Lanschot.
Ieder bestuurslid ontving in 2020 maandelijks een rapportage waarmee de ontwikkeling van het
vermogen goed was te volgen.
De Financiële commissie heeft op basis van een meer uitgebreide geconsolideerde kwartaalrapportage
4 keer overleg gevoerd met de vermogensbeheerders, daarbij ondersteund door een deskundige en
onafhankelijke vermogensregisseur.
De volgende onderwerpen waren vaste aandachtspunten in het kwartaaloverleg met de
vermogensbeheerders:
- behaalde resultaten t.o.v. de benchmark;
- toetsing risicoprofiel en conformiteit aan de verstrekte belegginsmandaten;
- beleid komende periode;
- optimalisering (direct) rendement;
- kostenbeheersing.
Teneinde op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen worden bijeenkomsten van de FIN
bijgewoond en workshops van gerenommeerde vermogensbeheerders gevolgd.
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Beleggingsresultaat 2020
Met het op prudente wijze in effecten belegde vermogen van Stichting ZABAWAS werd in 2020 op
basis van een gematigd risico profiel een positief beleggingsresultaat van 1,02 % is behaald, hetgeen
nagenoeg gelijk is aan de vergelijkbare benchmark.
Naast het in effecten belegde vermogen heeft de stichting enkele, uit vererving verkregen, percelen
(bos- en weide)grond in de Gemeente Wolfheze.
Interne controle
Gecontroleerd wordt of het donatieproces wordt uitgevoerd conform het daarover afgesproken en
vastgelegde beleid. De toegekende donaties en de uitbetalingen worden per kwartaal vergeleken met
de boekhoudkundige vastlegging. In de jaarrekening worden de ontstane verplichtingen uit hoofde
van goedgekeurde aanvragen verantwoord. Voorts worden baten en lasten vergeleken met de
daarvoor gebudgetteerde bedragen. Deze interne controles worden periodiek getoetst door de
externe accountant.
Tot slot
Het beschikbare budget per jaar wordt in principe volledig toegekend. Budgetoverschotten worden
beschikbaar gesteld voor het eerstvolgende jaar en als eerste in dat jaar toegekend.
Iedere aanvraag wordt getoetst aan de statutair vastgestelde bestedingsdoelen, het algemeen nut en
de toegankelijkheid voor een breed publiek. Bovendien wordt de relevantie en financiële noodzaak
beoordeeld. Daarnaast wordt de continuïteitsverwachting van de donatieaanvrager getoetst.
Naar de mening van het bestuur voldoet de Stichting Zabawas hiermee aan de door de fiscus gestelde
eisen in het kader van de ANBI regeling. De stichting heeft de gedragscode SBF m.b.t. integriteit,
kwaliteit en transparantie onderschreven.
COVID-19-pandemie
De verwachting is dat veel van onze partners de financiële consequenties van de COVID-19-pandemie
zullen merken. Met de middelen die Zabawas beschikbaar heeft, blijft een soepele houding bij
aanvragen gehandhaafd. Evenwel is de verwachting dat de stichting niet in staat zal zijn om aan de
toenemende vraag naar donaties te kunnen blijven voldoen.
Het is de verwachting dat vele projecten die Zabawas ondersteunt (opnieuw) worden afgelast,
uitgesteld of in een andere vorm zullen worden aangeboden.
Wij hopen in 2021 meer projecten te kunnen bezoeken, waaraan de stichting heeft gedoneerd.
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2. VERKORTE JAARREKENING
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Stichting ZABAWAS te Den Haag
2.1 Staat van baten en lasten 2020
2020
€

Begroting
2020
€

2019
€

Baten ABN-AMRO fondsen
Baten Van Lanschot fondsen
Baten bos- en cultuurgronden
Dividendbelastingen
Baten

536.768
93.937
21.758
62.762
715.225

547.716
173.902
10.000
64.766
796.384

401.218
190.725
10.168
59.033
661.144

Kosten ABN-AMRO fondsen
Kosten Van Lanschot fondsen
Kosten bos- en cultuurgronden
Vermogensregie
Secretariaat en Bestedingscontrole
Activiteitenlasten

144.748
79.496
5.323
58.070
247.907
535.544

160.043
92.353
3.880
48.400
240.918
545.594

151.149
87.204
2.894
48.173
226.493
515.913

Bruto exploitatieresultaat

179.681

250.790

145.231

Bestuurskosten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
IT infrastructuur- en
dienstverleningskosten
Representatiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Procedurekosten
Beheerslasten

35.994
18.265
7.233
12.522

39.180
35.000
4.500
18.936

42.114
26.178
4.976
49.699

93.839
3.082
7.872
46.065
12.850
237.722

82.738
500
15.000
59.880
255.734

108.129
62.728
15.177
52.413
39.385
400.799

Resultaat

-58.041

-4.944

-255.568
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Stichting ZABAWAS te Den Haag
2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

Begroting
2020
€

2019
€

Baten fondsen

652.463

602.111

Overige baten

62.762

59.033

De inkomsten bestaan voornamelijk uit inkomsten van effecten in beheer van
financiëleinstellingen(banken). Stichting Zabawas heeft geen donaties of nalatenschappen van derden
ontvangen.
Kosten fondsen
282.314
286.526
Deze kosten hebben betrekking op het beheer van effecten door financiële instellingen(banken).
Overige kosten

5.323

2.894

De overige kosten hebben betrekking op de beheerkosten met betrekking tot de overige baten.
Secretariaat en bestedingscontrole
Secretariaat kosten
Bestedingscontrole en overige

247.345
562
247.907

233.557
2.500
240.918

225.550
943
226.493

De kosten bestaan voornamelijk uit secretariaatkosten, Stichting Zabawas heeft zijn uitvoerende taken
uitbesteed. Deze uitbestede taken zijn opgenomen in het beleidsplan, welke is gepubliceerd op de site van
Stichting Zabawas. De overige kosten hebben betrekking op onderzoek aanvraag, uitgevoerd door een
derde en kosten inspectie donaties.
35.994

Bestuurskosten

42.114

Deze kosten bestaan uit vacatiegelden. Acht keer per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de
voorbereidingen het bij wonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een nietbovenmatige
vacatievergoeding. Deze vergoeding wordt jaarlijks getoetst aan de vergoeding die is opgenomen in het
Besluitvergoeding en adviescolleges en commissies. De samenstelling van het bestuur is op genomen op de
site van Stichting Zabawas.
Stichting zabawas heeft geen personeel in dienst.
Bestedingsbeleid
Een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop (bestedingscriterium)is
gepubliceerd op de site van Stichting Zabawas
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