
STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS "DORUS RIJKERS"

Onderstaand doen wij verslag van de gang van zaken over het jaar 2018 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

reddingorganisaties, aan behoeftige in Nederland wonende redders van schipbreukelingen,

behoeftige weduwen/weduwnaars 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 ("SMF"). 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 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, weduwnaars of 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 in beginsel in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering. 

Activiteiten

Conform het beleidsplan werd in het verslagjaar wederom een aantal donaties gedaan, respectievelijk

toegezegd aan Nederlandse reddingorganisaties en charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het

algemeen nut beogende instellingen, evenals in het kader van de SMF.

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

ondersteund voor in totaal € 443.787. Andere reddingorganisaties ontvingen een bedrag van € 61.500.

Aan cultuur en maritieme wetenschappen werd een bedrag besteed van € 15.000. In SMF verband

werd ruim € 22.000 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 2018 de volgende samenstelling:

Jaar van eerste Jaar van

benoeming aftreden

J. Snoeks, voorzitter 2014 2020

Mr. J. Willeumier, secretaris 2015 2021

Drs. H.C.A. Gransberg, penningmeester 2006 2019

Mevrouw Mr. V. van der Kuil 2016 2019

D.P. Stolp 2018 2021

Mevrouw V.J. Vree-Mattner 2014 2020

De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium of vacatiegeld.

De leden van het bestuur kunnen op declaratiebasis hun reiskosten declareren.

Jaarlijks kan hiertoe door het bestuur de kilometervergoeding worden vastgesteld.

Beleggingsjaar 2018

Voor de wereldwijde economieën was 2018 het beste jaar sinds de crisis van 2008. Voor beleggers 

was het afgelopen jaar juist het slechtste jaar. Zag het beleggingsjaar er na de zomer nog positief uit, 

in de maanden november en december waren de koersdalingen op de financiële markten dramatisch 

te noemen. Vrijwel alle beleggingscategorieën scoorden over 2018 een negatief resultaat. Europese 

aandelen waren met een 7 tot 10% verlies de koploper. Dankzij een licht gestegen dollar bleef het 

verlies van de S&P 500 beperkt tot 0,2%. Ook de obligatiemarkten vertoonden een divers beeld. Zo 

werd op staatsobligaties in euro’s nog een licht positief resultaat behaald. Obligaties in opkomende 

markten en de risicovollere zgn. high yield obligaties lieten daarentegen een sterk negatief resultaat 

zien (-7 tot -4,7%).

De groei van de wereldhandel vertraagde in de loop van 2018 en de overgang van een opgaande 

conjunctuur met monetaire stimulering naar een afvlakkende conjunctuur zonder dergelijke steun 

heeft geresulteerd in twijfel bij beleggers. De politieke onzekerheden in de wereld maakten het nog 

moeilijker. Een eenduidige economische verklaring voor de grote koersdalingen in het laatste 

kwartaal ontbreekt vooralsnog echter.

Het beleggingsresultaat van de stichting was over 2018 3,1% negatief. Op de zakelijke waarden werd 

een verlies geleden van 5,9%.

Vooruitzichten 2019

In de maanden januari en februari is wereldwijd sprake geweest van een krachtig herstel van de 

aandelenkoersen. De verliezen van 2018 werden in belangrijke mate weggewerkt.

De winstontwikkelingen zijn een proces van vertraging ingegaan als gevolg van de tragere groei 

wereldwijd. Tijdens de laatste marktcorrectie zijn de waarderingen licht gedaald hetgeen 

ruggensteun heeft gegeven aan het koersherstel. De inflatie in Europa blijft beperkt waardoor er 

voor 2019 geen renteverhogingen worden verwacht. De rente op de kapitaalmarkten (10-jaars 

staatsleningen) is begin 2019 gedaald tot nagenoeg nihil. Beleggers zullen voor het lopende 
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kalenderjaar rekening dienen te houden met een bescheiden beleggingsresultaat.  
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Uitkeringen en donaties

Zoals vermeld In de toelichting op de rekening van baten en lasten zijn in 2018 uitkeringen verstrekt

voor een bedrag van € 41.498. In de bijlage van dit verslag is een specificatie gegeven van de 

verstrekte donaties met een totaal van € 542.725.

Haarlem, 15 mei 2019

Het bestuur
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