
STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS DORUS RIJKERS

Onderstaand doen wij verslag van de gang van zaken over het jaar 2017 bij Stichting Helden der 

Zee-Fonds "Dorus Rijkers", statutair gevestigd te 's Gravenhage, kantoorhoudende te 

Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 41149211.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde maritieme

reddings-organisaties, aan behoeftige in Nederland wonende redders van schipbreukelingen,

behoeftige weduwen van redders en behoeftige nagelaten betrekkingen van redders die zijn

omgekomen bij de redding van schipbreukelingen.

Ter bereiking van deze doelstellingen worden geldelijke uitkeringen gedaan en worden er donaties 

verstrekt. Voorts worden aan oud-redders kerstpakketten uitgereikt.

Daarnaast worden donaties verricht aan in Nederland gevestigde charitatieve, culturele,

wetenschappelijke, educatieve of het algemeen nut beogende instellingen met een maritieme

achtergrond en subsidies verstrekt ten behoeve van de instandhouding van Nederlands maritiem erfgoed.

De stichting neemt voorts actief deel aan een samenwerkingsverband tussen een zestal maritiem

gerichte organisaties, bekend als de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Deze samenwerking 

is gericht op het behoud van maritiem erfgoed en het gezamenlijk ondersteunen van grotere 

maritieme projecten.

In 2010 heeft de stichting het uitkeringsbeleid aangepast aan de huidige maatschappelijke

realiteit. Dankzij de in Nederland geldende sociale voorzieningen is de mate van 

behoeftigheid onder oud-redders hoe langer hoe meer afgenomen. Het vroegere reddingspersoneel

was in dienst van één van de reddingmaatschappijen. Tegenwoordig bestaat het overgrote deel van

de redders uit vrijwilligers. Deze mensen hebben een baan, bouwen pensioenrechten op en zijn 

derhalve in maatschappelijke zin niet meer als behoeftig aan te merken.

Wanneer oud-redders, weduwen en nagelaten betrekkingen echter over een jaarinkomen 

beschikken, dat minder is dan 1,5 maal de AOW-uitkering, dan worden zij alsnog geacht behoeftig

te zijn en komen zij daarbij in beginsel in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering. 

Activiteiten

In het verslagjaar werd wederom een aantal donaties gedaan, respectievelijk toegezegd in het

kader van charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen, 

evenals in het kader van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.

Ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) werden projecten

ondersteund voor in totaal € 319.979. Andere reddingorganisaties ontvingen een bedrag van € 98.180.

Aan cultuur en wetenschappen werd een bedrag besteed van € 10.000.

Via de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) werd ruim € 92.000 gedoneerd.

Voor een compleet overzicht van de donaties wordt verwezen naar de toelichting op de rekening van

baten en lasten in de jaarrekening.
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Samenstelling bestuur

Het bestuur had op 31 december 2017 de volgende samenstelling:

Jaar van eerste Jaar van

benoeming aftreden

J. Snoeks, voorzitter 2014 2020

Mr. J. Willeumier, secretaris 2015 2018

Drs. H.C.A. Gransberg, penningmeester 2006 2018

Mevrouw Mr. V. van der Kuil 2016 2019

Mevrouw V.J. Vree-Mattner 2014 2020

Financiën

Beleggingsjaar 2017

Het jaar 2017 is een uitzonderlijk goed beleggingsjaar geweest. De wereldeconomie  boekte het 

sterkste groeimomentum in vijf jaar. Hierbij daalde de werkloosheid in de G-10 naar het laagste 

niveau sinds 2008. Het vertrouwen van huishoudens en ondernemers bereikte recordniveaus en de 

industrie liet in de VS, Europa en in China een krachtig herstel zien. Met name de economische groei 

in de Europese landen verrasten positief, hetgeen bijdroeg aan een flinke appreciatie van de euro 

ten opzichte van internationale valuta. 

Op politiek terrein leek het er op dat in 2017 sprake zou zijn van populistische overwinningen in

Nederland en in Frankrijk. Dit voor de effectenbeurzen verontrustende scenario is niet uitgekomen.

De EU bleef bijeen en ook de wispelturige Trump kon de aandelenmarkten niet van hun stuk brengen.

Het uitblijven van grote handelsconflicten, solide macrocijfers, aanhoudend lage inflatie, sterk 

aantrekkende winstcijfers en het voortdurende ruime monetaire beleid zorgden voor een positieve 

toon op de financiële markten. De aandelenkoersen stegen wereldwijd  19,8%. Door de sterkere euro 

bleef de stijging van de MSCI AC wereldindex beperkt tot 8,9%.

Het rendement op veilig geachte staatsobligaties was negatief, maar het verlies bleef beperkt 

vanwege de aanhoudende lage inflatie en de obligatie opkoopprogramma’s. De high yield sector 

behaalde positieve beleggingsresultaten. 

Dankzij de gunstige beleggingsomstandigheden werd op de totale beleggingsportefeuille van de

stichting inclusief de liquide middelen een rendement behaald van 5,5%. Op de zakelijke waarden 

werd een rendement behaald van 9,6%. Op de vastrentende waarden inclusief banksaldi was dit 

0,3%.  

Vooruitzichten 2018

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie in 2018 blijft doorgroeien met een 3,7%. De macrocijfers 

in Europa zijn sterk, de kracht van de Japanse economie neemt toe en in de VS kan worden 

geprofiteerd van de aangekondigde belastingverlagingen. Over de Chinese economie zijn nog de 

grootste twijfels. De Chinese overheid wil de onstuimige kredietgroei uit het recente verleden 

beperken, hetgeen de groei kan doen afnemen.

Het zal lastig worden om het beursjaar 2017 te evenaren. De aandelenkoersen staan inmiddels hoog 

en er is sprake van een toegenomen risico van hogere kapitaalmarktrentes. Liquiditeiten geven 

nagenoeg geen rendement. Op grond hiervan wordt voor 2018 een matig rendement op de totale

beleggingen verwacht.
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Uitkeringen en donaties

In de toelichting op de rekening van baten en lasten is een overzicht gegeven van de in

2017 verstrekte uitkeringen voor een bedrag van € 43.172 en giften voor een bedrag 

van € 520.402.

Kasstroomoverzicht

Saldo baten en lasten 2017 472.213

Aankoop effecten -1.354.576

Verkoop effecten 1.687.315

Waardewijziging effecten -760.965

Toename vordering dividendbelasting -30.430

Toename te vorderen interest obligaties -236

Afname te vorderen interest liquide middelen 6.375

Afname toegezegde donaties -72.770

Toename overige schulden 26.491

Toename liquide middelen -26.583

Liquide middelen per 31 december 2017 4.961.910

Liquide middelen per 31 december 2016 4.988.493

Per saldo een mutatie van -26.583

Rotterdam, 18 april 2018

Het bestuur
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