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Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling het in brede zin ondersteunen van scoutinggroepen in de regio
Amsterdam met hun huisvestingsaangelegenheden. Dit gebeurt enerzijds door het geven van
adviezen rond contracten, erfpacht, verbouwingen en nieuwbouw, anderzijds door financiële
ondersteuning die varieert van het verstrekken van leningen of schenkingen voor aankoop,
verbouwing en nieuwbouw tot het optreden als coulante verhuurder aan de scoutinggroepen voor
panden (of boten) die de stichting in eigendom of zelf in huur heeft.
Governance
De stichting kan niet door één persoon worden vertegenwoordigd, zij wordt vertegenwoordigd door
het bestuur, of door twee personen met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.
De stichting staat niet op zichzelf, twee leden van het bestuur van de stichting worden aangewezen
door en zijn lid van het bestuur van de te Amsterdam gevestigde Stichting Scouting
Amsterdam/Amstelland. Bij ontbinding van de stichting komt een eventueel batig saldo ook toe aan
de Stichting Scouting Amsterdam/Amstelland.
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Financiën
De laatst vastgestelde jaarrekening is die over 2017, deze is als bijlage opgenomen. De rente en
verhuurinkomsten wegen normaliter niet op tegen de verstrekte financiële ondersteuning aan de
scoutinggroepen. Naar verwachting zal dit de komende jaren eveneens het geval zijn, de reguliere
exploitatie zal de komende jaren niet afwijken van die van het jaar 2017. De stichting heeft de
afgelopen jaren substantieel geïnvesteerd in de huisvesting van de Gijsbrecht van Amstel groep in
Oost en in het bij de Nieuwemeer gelegen Walhalla groepshuis. Verschillende aanvragen voor
ondersteuning liggen thans voor, overigens niet enkel op financieel terrein. Het ligt niet in de rede
dat de stichting in de nabije jaren individuele groepen weer zal ondersteunen met majeure bedragen
in de grootte van enige tonnen euro’s, om de continuïteit te handhaven zullen de bijdragen en
investeringen bescheidener zijn.
De stichting belegt haar middelen conservatief, teneinde risico’s van waardevermindering uit te
sluiten. Alle vrije middelen staan bij banken op rekening‐courant of deposito.
Een enkele maal krijgen wij van andere stichtingen donaties als participatie in door ons gesteunde
projecten.
Bestuur
Voorzitter: Leon Rutten, benoemd 22 september 2003
Penningmeester: Jaap Gelderloos, benoemd 22 juni 1981
Lid: Jos Harm, benoemd 12 mei 1975
Lid: Frits Möller, benoemd 1 januari 1996
Lid: Dirk Aurik, benoemd 1 februari 2011
Lid: Ton Vonk, benoemd 9 juli 2012
De heren Rutten en Aurik zijn benoemd door en lid van Stichting Scouting Amsterdam/Amstellend.
Het bestuur streeft na om in haar midden een mix te hebben van expertise op het gebied van bouw
en onderhoud, huurzaken, financiën en het spel van scouting. Bij mogelijke conflicts of interest
onthouden de betrokken bestuursleden zich van de besluitvorming. Het bestuur is onbezoldigd. Het
bestuur streeft in de komende jaren naar enige verjonging.
Vastgesteld in Amsterdam op 8 oktober 2018
Het Bestuur

Bijlage: Jaarrekening 2017

