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1. Geschiedenis en naamgeving 
 
Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms” (hierna: 
de Stichting en/of Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms), opgericht in oktober 1821, dankt haar 
bestaan aan de Amsterdamse koopman Josephus Augustinus Brentano (Amsterdam 1753 – aldaar 
1821). Brentano bepaalde bij testament dat zijn vermogen diende voor “de aanleg en Stighting 
mitsgadere gedurig onderhoud van een Gebouw, ’t welke zal moeten dienen tot alimentatie en 
onderhoud van eenige oude Manspersoonen van de Roomsch Catholijke Religie, welke daarin van 
huisvesting, kost, drank, oppassing in Ziekten en andere levensbehoeftenis zullen moeten worden 
voorsien, als het zelve Huis of Stichting en de voorschrevene oude Manspersoonen, welke daarin 
zullen moeten gealimenteerd worden, in die geene, die daarin successievelijk zullen worden 
geplaatst, tot deszelfs Erfgenaam of erfgenamen instituerende …”. Testamentair-executeur was P.A. 
Nicolai, tevens de eerste regent van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis 
“Brentano’s Steun des Ouderdoms”. Testament-executeur en eerste regent was de heer P.A. Nicolai.  
 
Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms” houdt 
haar domicilie te Amsterdam op de Herengracht 220 (1016 BT). 
 
2. Statuten  
 
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 21 februari 2008. Sindsdien voldoet de Stichting aan de 
regelgeving inzake algemeen nut beogende instellingen en heeft daarmee de ABNI-status. 
 
3. Samenstelling van het bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2020 als volgt: 
 

 Anneline Smit, voorzitter 
 Suzanne Plusquin, secretaris  
 Tjarco Wassink, penningmeester  
 Albert Oomen, lid  
 Roy Rempe, lid 

 
Het bestuur is collectief verantwoordelijk en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Het bestuur 
wordt in haar werkzaamheden ondersteund door zijn ambtelijke secretaris. 
 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang.  
 
4. Doelstelling 
 
Ingevolge artikel 1 lid 1 van de statuten luidt de doelstelling van de Stichting ‘de bevordering van het 
welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord’. De 
Stichting geeft invulling aan dit doel door het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten 
ten behoeve van ouderen door het verstrekken van giften, het verstrekken van leningen of het geven 
van advies. De Stichting werkt regelmatig samen met andere instellingen. 
 
Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft geen winstoogmerk; de (liquide) rendementen op 
het vermogen komen geheel ten goede aan haar doelstelling. 
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6. Samenwerkingsovereenkomst 
 
Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms werkt sinds 16 september 2002 samen met Stichting Het 
R.C. Maagdenhuis (hierna ‘RCM’). De samenwerking betreft de volgende onderwerpen: 
  

 Beleidsvorming en de uitvoering van het beleid; 
 De toekenning van giften en de administratie daarvan; 
 Het vermogensbeheer.  

 
De wijze waarop de Stichting en RCM invulling geven aan hun samenwerking is vastgelegd in de zgn. 
samenwerkingsovereenkomst, voor het laatst gewijzigd in 2018. De overeenkomst is in principe voor 
onbepaalde tijd, doch zij bevat ook expliciet enkele bepalingen die, afhankelijk van de 
omstandigheden, een eenzijdige opzegging van de samenwerkingsovereenkomst regelen.  
 
7. Lidmaatschappen / deelnames 
 
De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), heeft zitting in de werkgroep 
Totaal Rendement op Vermogen (TROV). Daarnaast neemt zij deel aan het Beukenhof-overleg en het 
overleg Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. 
 
8. Giften  
 
8a. Nieuwe toekomstvisie en beleid 
 
Het bestuur herziet jaarlijks het beleid. Het houdt daarbij rekening met het beleid van RCM. De 
beleidsherziening van december 2019 heeft geresulteerd in een nieuwe toekomstvisie. Het thema 
luidt: ‘Brentano verbindt door muziek en beweging’. Het beleid richt zich voortaan op (I) de 
preventie van ouderen die in een kwetsbare positie kunnen komen en (II) indien zij zich reeds in een 
kwetsbare positie bevinden, hen uit die positie te helpen. Omdat verbinding door muziek en 
beweging een direct en positief effect heeft op het welzijn van ouderen, ligt de nadruk op activiteiten 
die zich hierop richten. De activiteiten kunnen zowel een structureel, lange termijn als een 
incidenteel karakter hebben. In lijn met de nieuwe toekomstvisie continueert de Stichting ‘Brentano 
Brengt Muziek’. Brentano Brengt Muziek is een pilot uit 2019 waarin instellingen op eenvoudige wijze 
een subsidie kunnen aanvragen voor muziekactiviteiten. De nieuwe toekomstvisie betekent ook dat 
de Stichting haar buitenlandse activiteiten staakt (uiterlijk eind 2021) en zich volledig richt op 
Nederland.  
 
Naar het oordeel van het bestuur sluit de nieuwe toekomstvisie beter aan bij de omvang en de 
financiële draagkracht van de Stichting. Eveneens beoogt het bestuur de efficiëntie van de te 
besteden middelen te vergroten. De Stichting zal vanwege de nauwe samenwerking met RCM, haar 
nauw betrokken houden bij alle wijzigingen. De implementatie van de nieuwe toekomstvisie zal naar 
verwachting in de loop van 2021 zijn afgerond. 
 
8b. Uitvoering  
 
Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft de uitvoering van het giftenbeleid gedelegeerd aan 
de giftencommissie, de drie landenteams en de vier programmacommissies van RCM. Uitsluitend 
projecten ten behoeve van ouderen komen in aanmerking voor uitkeringen ten laste van het 
giftenbudget van de Stichting. Een (gezamenlijke) gift hoger dan EUR 25.000 wordt voorgelegd aan 
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het bestuur van RCM. Bij een gift waarbij het aandeel van Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms 
hoger dan EUR 25.000 bedraagt, is een tweede fiat vereist van haar bestuur. Giften die in latere jaren 
vrijvallen, evenals ongebruikte delen van het giftenbudget, vloeien terug in het vermogen van de 
Stichting.  
 
Ten blijke van waardering voor de getoonde inzet, kan ieder bestuurslid jaarlijks EUR 2.000 besteden 
aan een project van zijn of haar voorkeur. Dit project is discretionair, het behoeft niet te voldoen aan 
de statutaire doelstelling van de Stichting.  
 
Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms publiceert op haar website www.brentanosteun.nl een 
lijst met gesteunde projecten. 
 
9. Beschrijving interne controle financiële en rechtshandelingen  
 
9a. Middelen  
 
De middelen van de Stichting worden gevormd uit de beleggingsopbrengsten van het vermogen, 
belegd in effecten en liquide middelen. Het financiële (jaar)verslag en de verantwoording van de 
middelen worden jaarlijks gepubliceerd op de website www.brentanosteun.nl. 
 
9b. Vermogensbeleid  
 
Het vermogensbeleid is primair gericht op de instandhouding van het kernvermogen. Zodoende 
beoogt de Stichting de realisatie van haar doelstelling voor de langere termijn te waarborgen.   
 
9c. Beleggingsbeleid  
 
De beleggingsdoelstelling is gericht op het in stand houden van het voor inflatie gecorrigeerde 
vermogen. Jaarlijks wordt bij bestuursbesluit de maximale onttrekking vastgesteld. De 
beleggingshorizon is >20 jaar. Daarbij staat voorop dat in ieder geval het stamvermogen in stand 
wordt gehouden. Naast het stamvermogen beschikt de Stichting over de noodzakelijke reserves. 
Onttrekkingen kunnen in principe alleen plaatsvinden voor zover deze passen binnen de statutaire 
doelstelling en voor zover deze niet hoger zijn dan het verschil tussen het totaal belegd vermogen en 
het stamvermogen. Indien de waarde van het belegd vermogen lager is dan het stamvermogen 
kunnen onttrekkingen ten behoeve van de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen 
plaatsvinden voor de duur van maximaal drie jaren. De looptijd van deze drie jaren gaat in op het 
moment waarop het belegd vermogen kleiner dan het stamvermogen is. Na het verstrijken van de 
drie jaren dienen de onttrekkingen ten behoeve van de verwezenlijking van de statutaire doelstelling 
te zijn aangepast aan de nieuwe vermogenspositie.  
 
Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut, opgesteld door de gezamenlijke 
beleggingscommissie van RCM en de Stichting. De beleggingscommissie heeft een adviserende rol 
over het beleggingsbeleid jegens de respectievelijke besturen. In ieder geval heeft de 
penningmeester zitting in de beleggingscommissie. Het beleggingsstatuut, inbegrepen het 
risicoprofiel van de beleggingen, wordt eenmaal per jaar getoetst aan de opvattingen van het 
bestuur en zodoende formeel opnieuw vastgesteld. In het beleggingsstatuut staan de richtlijnen en 
afspraken met betrekking tot de samenstelling van de portefeuilles, zoals over het beleggen in 
beleggingsfondsen, hedgefunds en derivaten. Uitgesloten van beleggingen zijn ondernemingen 
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waarvan de productie is gericht op wapens, clustermunitie, landmijnen en porno en/of die zich 
inlaten met (kinder)slavernij. Verduurzaming van de beleggingsportefeuille is een voortdurend 
aandachtspunt.  

10. Kwaliteit en controle 
 
RCM houdt toezicht op de kwaliteit van de activiteiten die de Stichting subsidieert ten laste van aan 
RCM ter beschikking gestelde middelen. RCM houdt toezicht door een deugdelijke toetsing van de 
subsidieaanvraag en houdt toezicht door toetsing van de verantwoording van de activiteit. RCM 
houdt periodieke impactmetingen, voert een onderzoek uit en/of bezoekt de activiteit. 
 
 
 
 
Amsterdam, augustus 2020 


