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Doelstelling van ons beleid  

A. ondersteunen van sociaal-maatschappelijke initiatieven in binnen- en buitenland (Suriname 

en Marokko), met bijzondere aandacht voor jeugd en ouderen. Met voorrang worden 

projecten gesteund die direct voorzien in de behoefte van deze doelgroepen en hen helpen 

uiteindelijk beter voor zichzelf te kunnen zorgen. De doorgaans kleinschalige steun wordt 

verleend aan organisaties en geschiedt op incidentele en tijdelijke basis maar kan, onder 

bepaalde voorwaarden, meerjarig zijn; 

B. deze steun wordt gerealiseerd door middel van financiële subsidies, waar mogelijk in 

samenwerking met andere fondsen, het geven van adviezen, bestuurlijke ondersteuning, of 

door het beschikbaar stellen van accommodatie. In toenemende mate worden de financiële 

subsidies door programmering, van vooraf beschreven te behalen doelstellingen, verstrekt;  

C. in bijzondere gevallen, waar de maatschappelijke nood zulks vraagt: samen met andere 

organisaties mede initiëren van en zo nodig tijdelijk participeren in nieuwe projecten, vooral 

als daarmee een verdergaande en project overstijgende ontwikkeling op gang kan worden 

gebracht.  

 

Middelen  

De activiteiten van het Maagdenhuis worden gefinancierd uit eigen middelen en middelen van 

andere fondsen door cofinanciering. Het Maagdenhuis staat open voor samenwerkingsverbanden. 

Proactieve en programmatische activiteiten kunnen deels met geoormerkte projectsubsidies van 

derden worden bekostigd.  

 

Vermogensbeleid  

Het vermogensbeleid is gericht op in stand houden van een kernvermogen, om daarmee voor de 

lange termijn de verwerving van voldoende beleggingsopbrengsten te garanderen.  

 

Beleggingsbeleid  

Een groot deel van het vermogen is belegd in effecten. Het accent van de beleggingen ligt op 

duurzaamheid. Het beheer hiervan is sinds 2020 in handen gegeven van ABN/AMRO Bank en de ASR 

bank. De assets zijn vastgelegd in een strategische verdeling. Deze strategische verdeling en de 

tactische bandbreedte zijn vastgelegd in beheersovereenkomsten. Voorts is een deel van het 

vermogen belegd in landerijen. Het beheer over dit onroerend goed is opgedragen aan rentmeester 

Verhagen te Haarlem. Een laatste deel van het vermogen is belegd in twintig verhuurde woningen, 

welke in 2018 als donatie zijn overgedragen door de Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren 

(COV). Het beheer van deze woningen is in handen van Stravast Zuid. Het bestuur van het 

Maagdenhuis heeft uit zijn midden een beleggingscommissie benoemd, die de hoofdlijnen van het 

beleggingsbeleid formuleert.  



Uitkering uit vermogen  

Sinds 2020, dus ook in 2022, zal een uitkering worden gedaan van 3% van het vermogen, bestemd 

voor: o bekostiging van de exploitatie;  

o enige historische activiteiten;  

o projecten en programma’s die het Maagdenhuis zelf uitvoert;  

o ondersteuning van projecten van derden.  

Omtrent de verwachte baten en lasten stelt het bestuur jaarlijks een begroting vast.  

 

Giftenbeleid en uitvoering  

Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het inhoudelijk beleid vast. De precisering van dit beleid en de 

uitvoering ervan werd de afgelopen jaren gedelegeerd aan de giftencommissie, de diverse 

landenteams en het bureau van het Maagdenhuis.  

Halverwege 2021 is de giftencommissie opgeheven en er wordt gedacht om in 2022 een Raad van 

Advies in te stellen die gevraagd en ongevraagd advies zal geven aan het bestuur over het te volgen 

beleid. Per januari 2022 zijn het landenteam Nederland en de landenteams voor Marokko en 

Suriname actief.  

In lijn met het beleid van de afgelopen jaren worden de reguliere aanvragen op het bureau 

behandeld. In tegenstelling tot eerdere jaren wordt het mandaat van het bureau verhoogd om 

donaties te verstrekken tot en met € 10.000 per project. Daarnaast is het bureau bevoegd aanvragen 

af te wijzen. Aanvragen met bedragen vanaf €10.000 tot en met €25.000 worden behandeld in het 

landenteam Nederland. Aanvragen boven €25.000 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het 

bestuur van Het Maagdenhuis.  

Sinds 2016 zijn de aanvragen op twee manieren behandeld: regulier/re-actief (de brievenbus functie) 

en programmatisch/pro-actief. Deze ronde van programmatisch werken, is nagenoeg afgerond. 

Met ingang van januari 2022 wordt de Commissie Ouderen ingesteld. Maagdenhuis en Brentano 

zullen beiden een inhoudelijke en financiële bijdrage leveren aan deze commissie. Aanvragen 

ouderen regulier, met bedragen tussen €10.000 en €25.000, worden, met advies vanuit het bureau, 

voorgelegd aan de Commissie Oudren. De programmatisch georiënteerde aanvragen ouderen 

worden volledig door de Commissie Ouderen behandeld. Aanvragen boven €25.000 zullen ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de besturen van Het Maagdenhuis en van Brentano.  

In 2021 is het Maagdenhuis begonnen met de afbouw van de activiteiten in Suriname. Met een 

budget van €40.000 in 2022 zal deze afbouw worden voortgezet. De intentie is dat op 1 januari 2024 

alle activiteiten in Suriname zijn afgerond. Het Maagdenhuis is dan 15 jaar actief geweest in 

Suriname. 

Jaarlijks stelt het bestuur een giftenbudget beschikbaar met een verdeling naar geografisch 

werkgebied. Deze (deel-)budgetten zijn niet herroepbaar: verschillen tussen budget en bestedingen, 

en zogenaamde vrijval op gedane giften, blijven altijd ter beschikbaar voor giften in het betreffende 

werkgebied. Het besteedbaar giftenbudget voor 2022 bedraagt € 872.500 uit eigen middelen. 

Tezamen met de middelen uit fondsen op naam en de niet gebruikte middelen uit voorgaande jaren 

zal dit bedrag hoger worden. Deze cijfers zijn momenteel nog niet beschikbaar. 



Thematische verdeling van het giftenbudget in 2022  

In 2022 bestaat het werkgebied uit de volgende landen: Nederland, de (voormalige) Nederlandse 

Antillen en Suriname (tot 2024). De pilot in Marokko wordt gecontinueerd, teneinde te onderzoeken 

of Marokko in de toekomst focusland kan zijn. Hierover valt in 2022/2023 een besluit.  

In de begroting is voor 2022 voor het giftenbudget RCM gereserveerd: 

• voor giften in Nederland € 564.000  

• voor giften in het buitenland €   80.000 

• Cloeting Fonds   €   32.000 

• M.L. Frohn Fonds  €   28.500 

• Theresia Spijker Fonds  €   68.000 

• COV    € 100.000  

 

Kwaliteit en controle  

Toezegging van een projectsubsidie geschiedt op grond van een dossieronderzoek. De intensiteit van 

dit onderzoek hangt af van de complexiteit van de aanvraag en het gevraagde bedrag. Projecten in 

het buitenland worden alleen gesteund na een advies van eigen intermediairs of gekende en 

betrouwbare adviseurs of lokale advieslichamen. In beginsel worden projectsubsidies uitbetaald na 

afronding van het project en een deugdelijke rapportage en financiële verantwoording. Bij 

uitzondering worden voorschotten verleend. De argumentatie hiervoor wordt intern vastgelegd en 

getoetst. Zowel binnen als buiten Nederland wordt een deel van de projecten bezocht tijdens de 

looptijd of na afronding ervan (in het kader van evaluatie of als werkbezoek).  

 

Overig  

1. Noodhulp: vanwege de pandemie worden mogelijk ook in 2022 een aantal corona 

gerelateerde projecten ondersteund.  

2. De leden van het bestuur en de giftencommissies verrichten hun werkzaamheden om niet en 

zonder eigenbelang.  

3. De uitspaak door de Hoge Raad aangaande het juridische procedure tegen het Bisdom 

Haarlem – Amsterdam wordt in het voorjaar van 2022  verwacht.  

 

Noch aan bovenstaande opsomming van thema’s en budgetten, noch aan de criteria als genoemd in 

website, jaarverslagen of andere publiciteitsuitingen, kunnen enige rechten worden ontleend. 

Besluiten over donaties worden door de Stichting zonder last of ruggenspraak genomen en zijn 

volledig ter eigener discretie.  

 

 

 

 

Amsterdam, december 2021 


