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6 februari 2021 

 

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021 

 

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 

Stichting Jan Brouwer Fonds 

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting 

Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds 

 

 

INLEIDING 

 

De begroting 2021 wordt gepresenteerd naast de voorlopige cijfers over 2020. Het jaar 2020 is 

vanaf maart beïnvloed door corona. Er was minder belangstelling voor de Eizenga beurzen (beurzen 

voor MBA of economie studie in de VS). Verder is de jaarvergadering met diner niet doorgegaan. 

Tenslotte zijn de begrote resultaten uit beleggingen niet gerealiseerd. Per saldo wordt 2020 

afgesloten met een negatief bedrag. 

In de begroting 2021 wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de operationele baten en lasten, 

die in verband met de jaarlijks terugkerende prijzen en activiteiten een stabiel verloop kennen 

en anderzijds de jaarlijks nogal wisselende financiële baten en lasten. 

 

OPERATIONELE BATEN EN LASTEN 

 

De begrote baten en lasten voor 2021 liggen in lijn met de begroting 2020.  

 

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 

 

De financiële baten vielen in 2020 tegen. De rente daalde en enkele bedrijven waarin wordt belegd 

verlaagden het dividend. De koersen van aandelen zijn aan het eind van het jaar opgeveerd. Voor 

2021 wordt begroot met lagere directe baten uit beleggingen (rente en dividend) en hetzelfde bedrag 

voor te realiseren koerswinst bij verkoop van effecten als voor 2020 begroot. 

 

SALDO 

 

Per saldo wordt voor 2021 begroot met een negatief resultaat. Gezien het actief van de KHMW van 

ruim € 19 miljoen, de afwezigheid van schulden en de noodzaak om te beleggen om inkomsten te 

genereren kan de maatschappij zich na jaren van grote winsten (zoals 2019) permitteren in 2020 en 

eventueel ook 2021 verlies te maken. 

 

FINANCIËLE COMMISSIE 

 

Vanaf 16 mei 2020 bestaat de financiële commissie uit Mr. R.E. (Roelf) Rogaar, Mr. W. (Wietze) 

Reehoorn en A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer. 
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