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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2020
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Stichting Jan Brouwer Fonds
Dr. Saal van Zwanenberg Stichting
Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds
INLEIDING
De begroting, gebaseerd op schattingen over 2019 en op aannames voor 2020, wordt op 8 februari
2020 ter goedkeuring aan de directeurenvergadering voorgelegd.
VERMOGENSBEHEER
De belangrijkste inkomsten komen voort uit het belegd vermogen en bestaan uit rente, dividend en
gerealiseerde koersstijgingen. Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan twee onafhankelijke
vermogensbeheerders.
Het beleggingsbeleid is gericht op een goede verhouding tussen risico en rendement.
De gerealiseerde koersresultaten gedurende een jaar (ruim 450.000 euro in 2019) worden in de
rekening van baten en lasten verantwoord. De niet gerealiseerde koersresultaten bedroegen in 2019
ruim 2 mln euro, waardoor het eigen vermogen dienovereenkomstig is toegenomen.
Het exploitatieresultaat is naar verwachting in 2019 positief vooral door hogere opbrengsten uit
beleggingen.
INKOMSTEN
De prijzen die beschikbaar komen uit het vermogen van de KHMW en van de Stichtingen en Fondsen
die worden beheerd door de KHMW worden in 2020 beschikbaar gesteld uit de voorziening prijzen.
UITGAVEN
Voor de prijzen wordt in 2020 een hoger bedrag begroot dan in 2019 gerealiseerd, omdat de Brouwer
Prijs in 2019 niet is uitgekeerd en er naar verwachting in 2020 meer Eizenga beurzen worden verstrekt.
FINANCIËLE COMMISSIE
De financiële commissie bestaat uit Dr. Th. Beels en Mr. R.E. Rogaar. Mr. W. Reehoorn wordt op 8
februari voorgedragen als derde lid van deze commissie.
CONCLUSIE
De inkomsten van de Maatschappij waren door de goede beleggingsresultaten in 2019 ruim voldoende
om de kosten te dekken. De inkomsten zijn ook in 2020 weer afhankelijk van de beleggingsresultaten.
Vallen deze resultaten tegen, dan is de exploitatiereserve voldoende om dit op te vangen.
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