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Het doel van de Steunstichting is het ondersteunen van de in Amsterdam gevestigde Banning 

Vereniging. Het gaat primair om financiële steun, in de orde van grootte van 50.000 euro per jaar.  

 

Daarnaast kan de steunstichting bepaalde projecten van de vereniging steunen. Zo’n project loopt 

nu in verband met het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2019. Bij die gelegenheid komt een 

ook een boek uit over de betekenis van het gedachtegoed van de vereniging in het maatschappelijke 

en politieke klimaat van vandaag. 

 

De vereniging werd in 1919 opgericht door de ‘rode dominee’ Willem Banning onder de naam 

“Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers – vereniging van religieus-socialisten”. In de jaren 

dertig van de vorige eeuw, toen Banning voor zijn vormingswerk onder arbeiders en werklozen een 

groot schenking had gekregen, werd de steunstichting opgericht.  

 

Het beleid van het bestuur is om het vermogen in stand houden en alleen het rendement (na aftrek 

van inflatie) te besteden. Eind 2016 bedroeg het vermogen ruim drie miljoen euro. Het grootste deel 

daarvan ligt vast in een hypotheek op de monumentale gebouwen van De Rode Hoed aan de 

Keizersgracht in Amsterdam.  

 

Van 1966 tot 2015 was de Steunstichting – toen onder de naam Stichting Vrijburg – eigenaar van de 

Rode Hoed. Eind 2015 zijn de gebouwen verkocht aan Amerborgh Monumenten BV. Daarbij werd 

het grootste deel van de verkoopprijs teruggeleend aan Amerborgh met de verkochte gebouwen als 

onderpand (hypotheeklening).  

 

De vereniging heeft in 2017 haar naam veranderd in Banning Vereniging. De stichting Vrijburg 

veranderde daarbij de naam in Steunstichting Banning Vereniging.  

 

De Steunstichting is sinds 2011 een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling). Giften aan de 

stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. De Steunstichting heeft geen winstoogmerk en 

bestuursleden ontvangen geen beloning; alleen aantoonbaar gemaakte kosten kunnen worden 

gedeclareerd. 
 


