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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. Op dit moment wordt 
het project om te komen tot een boek waarin de geschiedenis van de in 1919 als 
Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers opgerichte Banning Vereniging én de actualiteit van haar 
traditie wordt verkend. November aanstaande verschijnt bij uitgeverij Verloren in de Passage Reeks 
van het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije 
Universiteit Amsterdam het boek Geloven in het ideaal. Geschiedenis en actualiteit van de 
Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. Dit project werd door de steunstichting mogelijk gemaakt.  
 
Ook steunt de steunstichting een project waarin de betekenis van het begrip verantwoordelijkheid in 
politieke en maatschappelijke debatten anno nu wordt verkend. Dit project wordt door de vereniging 
ter gelegenheid van haar jubileumjaar uitgevoerd en loopt tot en met januari 2020. 
 
Het vermogen van de vereniging bedroeg eind 2018 ruim drie miljoen euro. Het grootste deel daarvan,  
2 miljoen euro, kent de vorm van een hypotheek op de monumentale panden van De Rode Hoed aan 
de Keizersgracht te Amsterdam. Deze waren enige tijd eigendom van de Steunstichting en haar 
rechtsvoorganger Stichting Vrijburg. Op deze hypotheek wordt door de huidige eigenaar per kwartaal 
afgelost. Vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de beleggingsportefeuille van de stichting.  
 
Hiertoe heeft het bestuur een beleggingsstatuut opgesteld en komend jaar zullen met inachtneming 
van de in dit statuut vastgelegde kaders stappen gezet worden om de beleggingsportefeuille van de 
stichting onder goed beheer te brengen. Het beleid van het bestuur is erop gericht om het vermogen 
in stand houden en alleen het rendement (na aftrek van inflatie) te besteden. 
 
Daarenboven wil het in januari 2019 aangetreden bestuur werk maken van het verder versterken van 
de Governance en sturingsinstrumenten bij vermogensbeheer van de stichting en het gesprek met de 
Banning Vereniging voortzetten over de rol en positie van de vereniging. Over de verhouding tussen 
stichting en vereniging wordt verder doorgesproken. Bestuur van de stichting kan en wil ook als 
sparringpartner opereren van de 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. Alle bij 
wet verplichtte documenten worden na vaststelling van het stichtingsbestuur gepubliceerd op haar 
webpagina www.banningvereniging.nl/over-de-vereniging/steunstichting-banning-vereniging.  
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