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Inleiding

Geschiedenis

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2019 van Stichting Roomsch Catholijk
Burger Oudemannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’ (hierna: de Stichting en/of
Brentano’s Steun des Ouderdoms). Wij zijn opgericht in 1821 en zijn een algemeen nut
beogende instelling (hierna: ANBI). Ons beleid is transparant en dat komt tot uitdrukking in
dit jaarverslag. Aan de orde zullen komen wie wij zijn, welke activiteiten wij ondernemen
en een verantwoording over het door ons gevoerde financiële beleid.

‘Op den Zeven en Twintigsten Februari de ’s Jaars Achttienhonderdelf, compareerde
voor mij Mr. Johan Reinier van der Gronden openbaar Keizerlijk Notaris te Amsterdam
Departement van de Zuiderzee. De Weledele Heer Josephus Augustinus Brentano,
wonende binnen deze stad op de Heerengracht bij de Reguliersgracht, mij notaris
bekend, gezond van Lichaam Zijn Verstand geheugen en uitspraak wel hebbende en
gebruikende. Dewelke verklaarde uit overweging van de onzekere Uren des Doods te
hebben overwogen wegens zijn Nalatenschap te disponeren en ten einde zijn Testament
en Uiterste Wil te maken als volgt.’

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is
8048.83.191.

Met deze woorden begint het testament van Josephus Augustinus Brentano
(Amsterdam, 28 augustus 1753 - aldaar, 16 april 1821), de man aan wie wij ons bestaan
te danken hebben.
Josephus Brentano bepaalde bij testament dat:
•

zijn vermogen moest worden aangewend tot ‘den aanleg en stigting mitsgaders
gedurig onderhoud van een gebouw, ’t welk zal moeten dienen tot alimentatie en
onderhoud van enige oude manspersonen van de ‘Roomsch Catholijke Religie’,
welke daarin van huisvesting, kost, drank, oppassing en ziekte, en andere levensbehoeften, zullen moeten worden voorzien.’

en
•

dat de naam van het huis diende te zijn: ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’.

Hij bepaalde eveneens dat het schilderij met de titel ‘J.A. Brentano met krulhond’ in het
huis diende te worden opgehangen. Om aan deze bepaling te voldoen, hebben wij dit
schilderij duurzaam in bruikleen gegeven aan de Stichting Brentano Amstelveen.
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Op 3 mei 1825 openden wij ons eerste oudemannenhuis aan de Herengracht te Amsterdam.
Aanvankelijk bood het oudemannenhuis plaats aan twaalf ‘gealimenteerden’. Dit
aantal groeide in de loop der jaren tot vijfenzeventig bewoners. In 1926 verhuisde het
oudemannenhuis naar de Keizersgracht 615-631.

Voor een optimaal rendement op ons vermogen hebben wij ons stichtingsvermogen
ondergebracht bij twee verschillende (discretionaire) vermogensbeheerders. Met het
rendement ondersteunen wij talloze projecten ten behoeve van ‘al hetgeen de
ouderenzorg betreft’.

Na 1945 veranderde de Nederlandse samenleving ingrijpend op sociaal en economisch
vlak. Veel nieuwe initiatieven op het gebied van ouderenzorg kwamen tot stand.
Deze ontwikkelingen brachten ons ertoe in 1974 de Keizersgracht te verlaten en in
Amstelveen aan de Klaasje Zevensterstraat een geheel nieuw verzorgingstehuis met
drieëndertig aanleunwoningen te openen. In 1984 werd het complex uitgebreid met de
bouw van 72 aanleunwoningen op het belendende perceel in de Camera Obscuralaan.
Eveneens in 1974 besloten wij onze activiteiten onder te brengen in twee afzonderlijke
entiteiten. Het verzorgingstehuis en de exploitatie daarvan werd ondergebracht in een
nieuwe stichting, thans geheten: Stichting Brentano Amstelveen. Het economisch
eigendom van de 105 aanleunwoningen bleef behoren tot het vermogen van de reeds
bestaande Stichting.

Ten behoeve van het welzijn van ouderen en verbetering van de onderlinge samenwerking ondertekenden in 2007 enerzijds RCM en de Stichting en anderzijds Stichting
Het Nationaal Ouderenfonds (hierna: het NOF) een convenant. In 2017 trok het NOF
zich terug uit het convenant en daarmee is de samenwerking tussen de drie stichtingen
tot een einde gekomen. De terugtrekking van het NOF heeft niet tot een materiële
impact op de samenwerking tussen RCM en de Stichting geleid. Sterker nog, in 2018
hebben beide stichtingen hun samenwerking bekrachtigd door de samenwerkingsovereenkomst te verlengen.

In de beginjaren van 2000 beoogden wij een betere doelmatigheid van de door ons te
besteden middelen. Dat werd mogelijk gemaakt door een langdurige samenwerking
aan te gaan met Stichting Het R.C. Maagdenhuis (hierna: RCM). Ter bestendiging van
de samenwerking hebben wij per 2002 een samenwerkingsovereenkomst met RCM.
De overeenkomst bepaalt onder andere, dat de goede doelen worden gesteund via het
bestuursbureau en de giftencommissies van RCM en tegen welke geldelijke vergoeding
deze dienstverlening plaatsvindt. Periodiek herzien wij de samenwerkingsovereenkomst,
laatstelijk in 2018.
Ingrijpende wijzigingen in de wet- en regelgeving inzake de ouderenzorg en de ouderdom van het verzorgingstehuis en de aanleunwoningen noopten tot nieuwbouw van
Klaasje Zevenster. Met dat doel verkochten wij in 2013 alle 105 aanleunwoningen aan
Stichting Brentano Amstelveen. Sindsdien ontvangen wij geen huurpenningen meer;
onze inkomsten bestaan enkel uit directe en indirecte resultaten op beleggingen in
zakelijke waarden en vastrentende waarden. De volatiliteit van de inkomsten is
daardoor groter dan in de voorgaande jaren.
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Naast onze reguliere activiteiten startten wij in 2019 met het programma ‘Brentano
Brengt Muziek’, waarvoor wij een budget ad EUR 100.000 ter beschikking stelden.
Dit programma was erop gericht live amusement (podiumkunsten in aanwezigheid van
publiek) voor ouderen te bevorderen. Het succes van dit project was zo groot, dat dit
voor ons aanleiding was kritisch na te denken over wie wij zijn, waar wij voor staan en
op welke wijze wij in de toekomst onze doelstelling willen realiseren. Wij houden
daarbij in gedachten twee pijlers: Brentano brengt Muziek en Brentano brengt Beweging.
Op welke wijze wij daaraan invulling zullen geven is voorwerp van onderzoek in 2020 e.v.
Participaties
De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en neemt deel
aan het halfjaarlijkse (informele) Beukenhofoverleg.

7

Jaarverslag 2019

Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2019 bestond het bestuur van de Stichting uit:
Anneline A. Smit, lid sinds november 2004
functie: voorzitter
Susanne Th.E. Plusquin, lid sinds december 2013
functie: secretaris
Tjarco P. Wassink, lid sinds december 2013
functie: penningmeester
Albert B.M. Oomen, lid sinds augustus 2018
functie: lid algemeen
Roy Rempe, lid sinds augustus 2019
functie: lid algemeen

Tjarco P. Wassink
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis, lid Giftencommissie Buitenland;
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting R.C. Burger Oudemannenhuis
‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’, lid gezamenlijke Beleggingscommissie van beide
stichtingen voornoemd;
Albert B.M. Oomen
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis, lid programmacommissie Ouderen.

Bezoldiging
De leden van het bestuur ontvangen voor in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden
geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Overige
We worden ondersteund door Jellie S.M. Damsma, onze ambtelijk secretaris.

Commissies, lidmaatschappen en vertegenwoordigingen
Anneline A. Smit
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis, lid Giftencommissie Nederland;
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis, lid Programmacommissie Ouderen;
• Neemt namens de Stichting deel aan het Beukenhof Fondsenoverleg.
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Doelstelling
Wij zijn in 1821 opgericht, ongeveer tien jaar na de opstelling van het testament van
J.A. Brentano. Tot 2008 luidde onze doelstelling als volgt:

Voor Brentano brengt Muziek bedroeg het budget € 100.000. De totale uitgave
bedroegen € 103.521, een lichte overschrijding van het budget met € 3.521.
Ook in 2019 konden onze bestuursleden een gift op persoonlijke titel doen. Hiermee
was in totaal € 10.000 gemoeid.

•

‘Het (doen) bouwen en beheren van een oudemannenhuis, met huisvesting, kost,
drank, oppassing en voorzieningen bij ziekte.’

Vanwege regelgeving inzake de ANBI-status van de Stichting hebben wij in 2008 onze
statuten gewijzigd, waarbij wij onze doelstelling verbreedden:
•

Bevordering van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de
breedste zin van het woord.’

Onze doelstelling biedt ons voldoende ruimte de wensen van de erflater te kunnen
realiseren en tegelijkertijd te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen.
Wij hebben geen winstoogmerk. Wij trachten onze doelstelling te verwezenlijken door
ons vermogen te belenen, te beleggen en te vervreemden, door financiële middelen
te genereren uit beleggingen, het aantrekken van effectenkredieten, het aangaan van
zekerheden en het ter lening verstrekken van gelden.
Giften
Ons budget aan giften bedroeg € 450.000. De som van de toegezegde giften
bedraagt € 521.953. Hierop zijn de gedurende het boekjaar vrijgevallen bedragen uit
toekenningen van 2019 en eerder, € 77.765, in mindering gebracht. Aldus resteert een
last 2019 van € 444.188.
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Giftenbeleid
Verzoeken tot een gift komen binnen op het bureau van RCM. De beleidsmedewerker
beoordeelt het verzoek, verzamelt zo nodig verdere informatie, maakt een samenvatting
en doet een voorstel aan de giftencommissie voor een bijdrage (of afwijzing). Het aantal
aanvragen dat binnenkomt is groter dan het aantal dat wordt gehonoreerd. Reden is, dat de
meerderheid van de verzoeken buiten de doelstelling blijkt te vallen.
In de giftencommissie wordt de aanvraag besproken, waarbij ook wordt beoordeeld of de
aanvraag mogelijk mede door andere fondsen zou moeten worden ondersteund en bij welk
fonds het verzoek in dat geval het beste kan worden ondergebracht. De aanvrager ontvangt
schriftelijk bericht van het genomen besluit. De toekenning geschiedt in de vorm van een
garantie; de betaling vindt in principe achteraf plaats op basis van de werkelijk gemaakte
kos¬ten. Als blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten lager uitvallen dan was begroot, vallen
deze bedragen ‘vrij’. De giftencommissies vergaderen in principe eens per twee maanden.
In het jaar 2019 kenden zij uit onze naam toe:
• Nederland
66 projecten met een totaalbedrag van € 346.208,
plus € 103.521 voor 88 gehonoreerde aanvragen Brentano brengt Muziek
• Buiten Nederland
20 projecten in Afrika en Suriname met een totaalbedrag van € 175.745
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Financiën in 2019
Postbus 235
3840 AE Harderwijk

Onderstaand treft u een verkort overzicht van 2019.

0341 438 100
harderwijk@lentinkdejonge.nl

bedragen x € 1.000
realisatie
2019

realisatie
2018

€

€

BATEN
Directe beleggingsresultaten

313,5

365,4

LASTEN
Giften

547,8

468,6

Overige lasten

123,7

117,1

Totaal lasten

671,4

585,6

Operationeel resultaat

- 357,9

- 220,2

Indirecte beleggingsresultaten

2.960,7

984,4

Resultaat

2.602,8

-1.204,7

Resultaatverdeling:
•

Eigen vermogen

Totaal

2.602,8
2.602,8

-1.204,7
-1.204,7

Verklaring van de onafhankelijke accountant

Aan:

het bestuur van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis
“Brentano’s Steun des Ouderdoms”

Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Roomsch
Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms” te Amsterdam is ontleend aan de
gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s
Steun des Ouderdoms”.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude
Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms” op basis van de grondslagen zoals in toelichting
beschreven.
Samengevatte jaarrekening
Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte staat van baten en lasten over
2019 zoals opgenomen op pagina 12, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting
Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms” te Amsterdam over
2019.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Het kennisnemen van de samengevatte
jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s
Steun des Ouderdoms” en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de
gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
sinds de datum van onze controleverklaring van 4 juni 2020.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting
Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms” in onze
controleverklaring van 4 juni 2020.
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de
grondslagen zoals in de toelichting beschreven.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Harderwijk, 7 juli 2020

Het resultaat is hoger dan in 2018, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een
forse stijging van het indirecte beleggingsresultaat.
Indien u vragen hebt over de samenstelling en/of de ontwikkeling van het
vermogen van de Stichting, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester
door een e-mail te sturen naar penningmeester@brentanosteun.nl.
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Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs
J.J. Zoeteman RA
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs hanteert de algemene voorwaarden van brancheorganisatie SRA-Accountantskantoren waar Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs lid van is. Deze
algemene voorwaarden van de SRA-Accountantskantoren, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen, zijn op een ieder van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496, en zijn tevens te raadplegen op www.lentinkdejonge.nl. Als opdrachtnemer geldt uitsluitend de maatschap Lentink De Jonge
Accountants & Adviseurs voornoemd. Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs is een onafhankelijk lid van Kreston, een internationaal netwerk van accountantskantoren.

lentinkdejonge.nl
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Bijlage: Overzicht giften 2019
Nederland

Palet Welzijn BV, Gouda
organiseren rolstoelvierdaagse in Zoetermeer

€

750,00

2019/126S

Stichting Hart voor de Zorg Walcheren, Middelburg

€

2.500,00

Stichting Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel
en omstreken, Sint-Michielsgestel
Realisatie Hospice Parunashia

€

5.000,00

2018/352S
		

Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen, Nuenen
Inrichting Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’

€ 10.000,00

2018/355S
		

Stichting Present Haarlem, Haarlem
Samenredzaamheid in de buurt

€

3.000,00

2019/127S
		
		

Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort
Oldstars Migranten 2019

€ 15.000,00

2019/131S
		

Stichting Samen in Beeld TV, Uithuizen
€
Vloggen met ouderen, een nieuw netwerk onder de radar

5.000,00

2018/375S
		

2019/145S
		

Stichting Odense Thuis, Amsterdam
Oprichting Odense Thuis

€

5.000,00

2019/148N
		
		

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA),
Amsterdam
Noden Amsterdammers 2019

€ 12.500,00

2019/159S
		
		

Stichting Sociaal-cultureel Centrum De Schalm,
€ 10.000,00
Nieuw-Amsterdam
Inrichting nieuw multifunctioneel centrum in Oldersheem

2018/400S
Stichting Here & Now,
€ 5.000,00
		
Interdisciplinary Instant Composition, Amsterdam					
		
Het Huis van Lied & Geluid
				
2018/408S
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam
€ 12.500,00
		
Oud Geleerd Jong Gedaan 2019-2020		
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2019/112S
		

2018/409S
		

Stichting Binding, Wijk bij Duurstede
Verbonden in de buurt

€

5.000,00

2018/410S
		

Stichting Present West-Betuwe, Culemborg
Tien projecten achter de voordeur

€

5.000,00

2019/163S
		

Speeltuinvereniging De Regenboog, Zoutkamp
Valpreventie parcours voor ouderen in Zoutkamp

€

2019/001S
		
		

Stichting Somaliërs Heerlemmermeer Hoofddorp
Eenzaamheid en isolement bij Afrikaanse ouderen
in Haarlemmermeer

€

1.500,00

2019/165S
		

Stichting Brentano Amstelveen, Amstelveen
Sociaal-culturele activiteiten 2019

€ 19.000,00

€

2.500,00

Stichting Drugspastoraat Amsterdam, Amsterdam
Werkplan 2019

1.500,00

Stichting DeDansVisie, Leeuwarden
De kunst van het ouder worden

2019/169N
		

€

2019/010S
		

€

6.000,00

Stichting Diligence Almere, Almere
Vervanging twee diligence-busjes

5.000,00

Stichting Burennetwerk Amsterdam, Amsterdam
Versterken van burenhulp en sociaal contact
in Amsterdam

2019/177S
		

€

2019/013S
		
		

2019/183S
		

Stichting Flik-Flak, ‘s-Hertogenbosch
Gezond Den Bosch 2.0

€

5.000,00

2019/197PO Stichting 55+ Slotervaart, Amsterdam
		
Start stichting en begeleiding

€

2.635,60

2019/198PO Stichting 55+ Slotervaart, Amsterdam
		
Startkosten (notaris en activiteitenbudget)

€

614,50

2019/222PO Nieuw Burezina, Utrecht
		
Keukenapparatuur

€

725,00

2019/274PO Chinese vrouwenvereniging Ho-Yin, Amstelveen
		
Viering 30-jarig jubileum

€

731,00

2019/014PO Vereniging De Modestraat, Amsterdam
		
Vervolg Sweet 70 Community

€

2019/018PO Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (Incluzio),
		
Utrecht
		
Start klussendienst door Vereniging De Bouwsteiger

€ 12.250,00

2019/040S
		
		

Stichting IBCE, Leidschendam-Voorburg
Culinaire maaltijden statushouders en Nederlandse
leeftijdgenoten in wijkcentra

€

2.500,00

2019/074S
		
		

Stichting Nijerf, Groesbeek
Bevordering gezondheid en sociale cohesie
middels beweegpark Nijerf

€

4.000,00

1.500,00

2.500,00
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2019/286S
		
		

Stichting MuzeRijk, Uden
Voorkomen van eenzaamheid, bevordering sociale
participatie en werkgelegenheid

€

2019/301S
		

Stichting Fit-ART, Gelselaar
Kwiek-Zilver

2019/304S
		

Stichting Present Ridderkerk, Ridderkerk
Tien projecten voor kwetsbare ouderen

2019/311S
		
		

7.500,00

019/372PO
		
		

Stichting Samen Sterk Vrouwen West, Amsterdam
Verzoek bijdragen activiteiten 2019
Programma Ouderen)

€

3.260,00

€ 10.000,00

2019/376S
		

Stichting Saxenburgh Groep, Hardenberg
Vervanging rolstoelbussen ouderenzorg

€

5.000,00

€

5.000,00

2019/409S
		

Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort
Organiseren kerstdiners 2019

€

1.250,00

Stichting Inloophuis Koudekerk aan den Rijn en €
Omgeving, Koudekerk aan den Rijn
Inloophuis voor ouderen

€

7.500,00

2019/421PO Stichting DrieGeneratieCentrum, Utrecht
		
Vervolg rondbrengen soep en fruit in naastgelegen flat

€

3.175,00

2019/316S
		
		

Stichting Senior & Student, Amsterdam
Stichting Senior & Student: naar
een circulaire community

€

5.000,00

2019/318S

Stichting Peer Group, Donderen
Niemand is hier eenzaam

€

2019/321N
		

Stichting Amstelring Groep, Amsterdam
Dag van de Mantelzorg 2019

2019/328S
		

2019/435S
		
		

Centrum voor Leven met kanker, Zaanstreek,
€ 5.000,00 		
Anna’s Huis, Zaandam 				
uitbreiding met naastgelegen pand en inrichting ervan

2019/436S
		

Stichting Zeeuws Weerzien, Veere
Zeeuws Weerzien

€

5.000,00

2.000,00

Stichting Saam Welzijn, Nieuwleusen
Dag!enDoen! In de Gemeente Dalfsen

2.500,00

1.000,00

2019/444S
		

€

€

€

2.000,00

2019/451PO Welzijnsvereniging Bangsa Jawa Amsterdam, Amsterdam €
		
Aanvulling meer bewegen

600,00

WijzOud, Mariaparochie
Almelo Vitaal ontmoet elkaar

2019/333S
		

Stichting Odensehuis Doorwerth, Doorwerth
Bijdrage activiteiten en training vrijwilligers

€

7.500,00

2019/458S
		

2019/341S
		

Stichting Stadsonderneming Zutphen, Zutphen
De Ontmoetingsvereniging

€

7.500,00

2019/343PO Stichting De Schoor, Almere
		
Wellicht deelname aan Welzijn op Recept Plus
		
met ELAA

€

6.000,00

2019/344PO
		
		
		

€

GGD Amsterdam, afd. Epidemiologie,
Gez. Bevord. en Zorginnovatie, Amsterdam
Cursus ‘Veerkrachtig’ voor vijf groepen ouderen
in Amsterdam, i.s.m. WoonSaem

Stichting Present Woerden, Woerden
Verzoek bijdrage projecten voor ouderen

€

3.500,00

2019/462PO P2P Wijs naar Huis, Amsterdam
		
Bijdrage voor bijeenkomsten

€

2.500,00

2019/469PO Stichting Sant’Egidio Nederland, Amsterdam
		
Kwetsbare ouderen bij de Franciscustafel

€

1.425,00

2019/479S
		

Stichting Feest van Herkenning, Veere
Feest van Muziek 2021

€

5.000,00

2019/483S
		
		

Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk (SGO),
‘s-Gravendeel
Wielewaal

€

5.000,00

3.617,00

9.075,00

2019/345PO GGD Amsterdam, afd. Epidemiologie,
		
Gez. Bevord. en Zorginnovatie, Amsterdam
		
Effectmeting cursus ‘Veerkrachtig’ i.s.m. WoonSaem

€

6.850,00

2019/487S
		
		

Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum
Nieuw Den Helder, Den Helder
Samen eten in het wijkhuis

€

2019/354S
		

€

5.000,00

2019/498S
		

Stichting Odensehuis Den Helder, Julianadorp
Startfase Odensehuis Den Helder

€ 10.000,00

Stichting Diversiteitsland, Amsterdam
Vitaal ouder worden als levenskunst
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Jaarverslag 2019

2019/502S
		

Stichting Dorpshuis De Klink, Nieuw-Dordrecht
Verbeteren functionaliteit dorpshuis t.b.v. ouderen

€

7.500,00

Boekje Afscheid Senegal & Togo

€

5.000,00

Anavie, Togo
Steun aan ouderen

€

3.000,00

3.750,00

2019/008D
		
2019/044D
		

2019/512S
		

Stichting Amsterdam Cares, Amsterdam
Eenzaamheid in de stad

€

2019/514S
		
		

CNCPA, Lomé, Togo €
Consulting voor ouderen

5.000,00

€ 10.000,00

2019/045D
		

€

Stichting Participatie met Dementie, Heemstede
Participatiekoren: zangers met en zonder dementie
zingen de Mattheüs Passion

2019/046D
		

CNCPA, Lomé, Togo
Atelier de validation (netwerk kwetsbare ouderen)

€

5.000,00		

2019/526S
		

Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort
BoodschappenPlusBus Wormer

€ 10.000,00
2019/047D
		

ADPAD Soeur Aurelie, Togo €
Foire

€

1.325,00

2019/556S
		

Stichting Ouderenwerk Hoogeveen, Hoogeveen
Ouderencentrum Het Knooppunt

€

2019/048D
		

ADID, Togo
Begeleiding 1e jaar

€

1.500,00

2019/562S
		

Stichting Naobuur, Vledder
De Naobuurbus

€

Reveil des Femmes (Maotre), Lomé, Togo €
Steun productie kariténoten

€

5.000,00

2019
		

Brentano Brengt Muziek:
88 gehonoreerde aanvragen, door heel Nederland

2019/049D
		
€ 103.521,00
2019/029D
		

Stichting Sari, Nieuw Nickerie, Suriname €
Seniorendag 2019 & Pilot senioren dagactiviteiten

€

6.800,00

2019/075D
		

Stichting Het Moederhart, Nickerie, Suriname
Seniorendag 2019

€

1.500,00

5.000,00
5.000,00

Persoonlijke giften bestuursleden Brentano:
2019/551N
		

Stichting Living Memories

Totaal Nederland

€

2.000,00
Persoonlijke giften bestuursleden Brentano:

€ 449.729,10

Buiten Nederland
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2010/010D
		

OCDI Ouderenproject, Lomé, Togo
Multifunctionele ruimte

€ 17.500,00

2013/059D
		

OCDI Ouderenproject, Lomé, Togo
Seniorenproject, Togo

€ 21.541,00

2015/017D

FAP Futur au présent, Ziguinchor, Senegal
Seniorenproject

€ 22.500,00

2016/085D
		
2016/105D
		
		
2018/056D
		

ADID, Togo

€

ADPAD Soeur Aurelie, Togo
Ouderenproject

€ 12.000,00

FAP Futur au présent, Ziguinchor, Senegal
Seniorenproject

€ 59.079,00

1.000,00

2019/052D

Mali

€

1.800,00

2019/076D

Mali

€

2.000,00

2019/090D

MOTG, vluchtelingen Lesbos, Griekenland

€

200,00

2019/108D

Mali

€

2.000,00

2019/117D

Mali

€

2.000,00

€

Totaal buiten Nederland

€ 175.745,00

Totaal 2019		

€ 625.474,10
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www.brentanosteun.nl

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms
Herengracht 220

1016 BT Amsterdam

T 020 624 39 03

E info@brentanosteun.nl

www.brentanosteun.nl
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