STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS "DORUS RIJKERS"

Onderstaand doen wij verslag van de gang van zaken over het jaar 2019 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 reddingpersoneel 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 € 408.191. Andere reddingorganisaties ontvingen een bedrag van € 65.000.
Aan cultuur en maritieme wetenschappen werd een bedrag besteed van € 59.000. 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 2019 de volgende samenstelling:

J. Snoeks, voorzitter
Mr. J. Willeumier, secretaris
D.P. Stolp, penningmeester
Mevrouw Mr. V. van der Kuil
Mevrouw V.J. Vree-Mattner

Jaar van eerste
benoeming
2014
2015
2018
2016
2014

Jaar van
aftreden
2020
2021
2021
2022
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 2019
Het jaar 2019 gaat de boeken in als een prachtig beleggingsjaar. Handelsoorlog, Brexit en
magere macro-economische cijfers beheersten de nieuwstijdingen. Desondanks waren de
beurzen niet van hun stuk te brengen. Dankzij de draai van verkrappend naar verruimend
monetair beleid van centrale banken stroomde het geld naar de financiële markten. Toen
richting jaareinde het risico van een harde Brexit, een escalerende handelsoorlog en een
economische recessie afnam, zetten aandelen een eindsprint in. Amerikaanse beursindices
braken records en op het Damrak brak de AEX Index voor het eerst sinds 2001 door de 600
puntengrens. In een jaar waarin spaarrentes het nulpunt bereikten, is beleggen eens te meer
lucratiever gebleken dan het sparen.
De Amerikaanse S&P 500 Index is de absolute koploper onder de aandelenmarkten. De door
president Trump ontketende handelsoorlog raakt de Amerikaanse economie minder hard dan
de opkomende markten en Europa. De Amerikaanse economie is relatief gesloten en draait
grotendeels op de binnenlandse consumptie. Europa en Azië̈ zijn daarentegen veel meer
afhankelijk van de export. Het volume van de wereldhandel is als gevolg van de
handelsoorlog afgenomen. Dit speelt met name landen met een grote exportsector parten,
denk aan Duitsland, Japan en natuurlijk China. Ondernemingen die een groot deel van hun
winst in het buitenland behalen, hadden het in 2019 dan ook moeilijker dan op de
binnenlandse economie georiënteerde bedrijven. De winstgroei van het beursgenoteerde
bedrijfsleven was in 2019 een stuk minder uitbundig dan in 2018. In de opkomende markten
was zelfs sprake van winstkrimp, de Europese winstontwikkeling verdient het stempel
stagnatie en in de Verenigde Staten was sprake van een minieme groei. De verschillen tussen
aandelenrendementen zijn in dit licht bezien verklaarbaar. Met de prachtige koersstijgingen en
de matige winstontwikkelingen in 2019, hoeft er geen rekenmachine aan te pas te komen om
te constateren dat waarderingen fors zijn opgelopen. Wereldwijd zijn aandelenmarkten in
2019 dus duurder geworden. Het beleggingsresultaat op portefeuille bedraagt 13,5 %.
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Vooruitzichten 2020
Op 19 februari bereikte de aandelenwereldindex een top en daalde door de corona crisis
daarna met 33% tot een laagste punt tot nu toe op 23 maart. De economische schade voor de
wereldeconomie in het tweede en daaropvolgende kwartalen is moeilijk in te schatten maar
zal heel groot zijn. De duur van de lock-down en daarna nog te handhaven maatregelen zullen
een grote impact hebben. De overheden en centrale banken hebben snel gereageerd met
grootscheepse maatregelen om de economie te stimuleren. Maar de onzekerheid vertaalt zich
in niet eerder vertoonde volatiliteit op de financiële markten voor aandelen en obligaties.
Daarbij komt dat er negatieve rente gerekend zal worden over het saldo op de bankrekeningen
en hebben veel ondernemingen hun dividendbetalingen tijdelijk gestaakt. Dit zal een
belangrijke invloed hebben op de directe inkomsten van de zakelijke waarden.
De stichting beschikt voor de komende vijf jaar over voldoende liquide middelen om het
huidige beleid te kunnen handhaven.

Uitkeringen en donaties
Zoals vermeld In de toelichting op de rekening van baten en lasten zijn in 2019 uitkeringen verstrekt
voor een bedrag van € 38.535. In de bijlage van dit verslag is een specificatie gegeven van de
verstrekte donaties met een totaal van € 554.869.
Heemskerk, 22 april 2020
Het bestuur
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