Steunstichting

Bestuursverslag 2017
Vastgesteld door het bestuur op 20 april 2018

De Steunstichting Banning Vereniging (voorheen Stichting Vrijburg) heeft als doel de Banning
Vereniging (www.banningvereniging.nl) (voorheen Vereniging AG) financieel te ondersteunen.
De Banning Vereniging werd als ‘Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers’ in 2019 opgericht
door de ‘rode dominee’ en latere hoogleraar Willem Banning. De vereniging bestaat in 2019 dus
honderd jaar. Er komt dan een boek uit over de betekenis van het gedachtegoed van de vereniging in
het maatschappelijke en politieke klimaat van vandaag. De Steunstichting staat garant voor een deel
van de kosten van het boek, geraamd op bijna 30.000 euro.
Van 1996 tot eind 2015 ondersteunde de stichting – toen onder de naam Stichting Vrijburg – ook
Stichting De Rode Hoed. Stichting Vrijburg was eigenaar van de monumentale gebouwen van de
Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam. Deze zijn in 2015 verkocht aan Amerborgh
Monumenten BV. Daarbij werd het grootste deel van de verkoopprijs teruggeleend aan Amerborgh
met de verkochte gebouwen als onderpand (hypotheeklening à 3,5% rente).
Op 22 mei 2017 veranderde Stichting Vrijburg haar naam in Steunstichting Banning Vereniging. De
naam van de vereniging veranderde van Vereniging AG in Banning Vereniging.
Voor ondersteuning van de lopende uitgaven van de vereniging heeft de Steunstichting rond 50.000
euro per jaar nodig. Aan rente en aflossing van de hypotheek komt per jaar echter veel meer
beschikbaar. Wat overblijft wordt belegd.
Het bestuur wil het vermogen in stand houden en alleen het rendement verbruiken na aftrek van
inflatie. Alleen voor bijzondere situaties kan extra worden uitgegeven.
Eind 2016 bedroeg het vermogen van de stichting bijna 3,2 miljoen euro, waarvan bijna 2,2 miljoen
in de vorm van de hypotheek.
Het bestuur van de Steunstichting hield op 23 juni 2017 de jaarvergadering waarin de Jaarrekening
en het Bestuursverslag 2016 werden vastgesteld.
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.
Op 8 juni 2017 is Jochen Geraedts (Utrecht) toegetreden tot het bestuur.
Eind 2017 bestond het bestuur uit:
Geert van Rumund (Wageningen, voorzitter)
Johan van Workum (Leidschendam, secretaris)
Carla de Jong (Amsterdam, penningmeester).
Jochen Geraedts (Utrecht, lid).
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