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Jaarverslag 2018
Zoals voorgeschreven cfm Richtlijnen Jaarverslaglegging (RJ) 640 mbt bestuursverslag van organisaties zonder winststreven.
Dit jaarverslag is vastgesteld op 18 april 2019, bestuursbesluit 177/02.

1. Algemeen
1.1. Naam, zetel en duur. De stichting is genaamd “Stichting van Houten”, heeft haar zetel in Den
Haag en is in het leven geroepen voor onbepaalde tijd. De stichting is vanaf 1 januari 2008 bij
beschikking van de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
1.2. De doelstelling van de stichting “van Houten” zoals opgenomen in het statuut.
1.2.1.Het verlenen van steun aan leden en oud leden der Koninklijke Marechaussee en hun
gezinsleden weduwen en wezen van leden en oud leden der Koninklijke Marechaussee
die, buiten hun schuld, in financiële moeilijkheden zijn gekomen c.q. dreigen te komen.
1.2.2.Het in stand houden van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee.
1.2.3.Niet het maken van winst.
1.3. De realisatie van bovenstaande doelstelling wordt geheel gefinancierd uit het rendement van
het stamvermogen.
1.4. Het Bestuur van de Stichting Van Houten bestond per 1 januari 2018 uit de navolgende
personen:
Dhr. J.A. de Jong
Voorzitter;
Mr. H.Tj. van der Stoop
lid;
Dhr. J.B. van der Kieft
lid;
Dhr S. Schuitema
lid;
Dhr P. Coomans,
lid;
1.5. Aan het Bestuur waren toegevoegd:
Kolonel b.d. J.M.M. Govaarts, secretaris-administrateur
Majoor b.d. G.W. Schoone, plaatsvervangend secretaris-administrateur.
1.6. Vergaderingen van het Stichtingsbestuur in 2017.
De 174e vergadering van het Stichtingsbestuur op vrijdag 13 maart 2018 te Wassenaar.
De 175e vergadering van het Stichtingsbestuur op woensdag 5 september 2018 te
Zoetermeer.
De 176e vergadering van het Stichtingsbestuur op vrijdag 16 november 2018 te Den Haag.
1.7. Samenwerking en/of lidmaatschap met andere Stichtingen/Fondsen. Gedurende het jaar 2018
zijn uitstekende kontakten onderhouden met het Fonds Sociale Zorg van de
Marechausseevereniging. Sinds 2017 is de stichting lid van de Vereniging van Fondsen in
Nederland: FIN. Voor wat betreft het in stand houden van het erfgoed zijn door tussenkomst
van de Stichting Museum Koninklijke Marechaussee goede contacten onderhouden met de
Koninklijke Stichting Defensiemusea. Gedurende het jaar 2017 is een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd door de KSD naar de mogelijke verplaatsing van het marechausseemuseum naar
Apeldoorn. In 2018 is de Stichting in eigen beheer en zelfstandig een verkennend onderzoek
gestart waarvan de resultaten begin 2019 worden verwacht.
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2. Financiën
2.1. Voor een overzicht van de financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening
met hierin opgenomen de staat van baten en lasten met toelichting. Deze laatste informatie
zal na afloop van het boekjaar binnen zes maanden worden gepubliceerd.
2.2. In 2018 is een gift ontvangen van 10 Euro.
2.3. Na een algemene evaluatie van het vermogensbeheer is geen wijziging gebracht in het
specifiek mandaat.
2.4. Ter voldoening aan het zogenoemde 90% criterium zullen de (nog) niet uitgegeven bedragen
als bestedingsreserve in de financiële boekhouding zichtbaar zijn en worden opgenomen met
als enig doel het instant houden van het erfgoed van de Koninklijke marechaussee.
3. Individuele steunverleningen (artikel 2 lid 1 van het statuut)
3.1. De stichting had op 1 januari van ondergenoemd jaar:
3.1.1.In 2018 een totaal van 94.952 Euro aan vorderingen bij 12 steunverleningen
3.1.2.In 2017 een totaal van 137.247 Euro aan vorderingen bij 11 steunverleningen
3.1.3.In 2016 een totaal van 149.048 Euro aan voorderingen bij 11 steunverleningen
3.1.4.In 2015 een totaal van 130.218 Euro aan vorderingen bij 15 steunverleningen
3.1.5.In 2014 een totaal van 110.066 Euro aan vorderingen bij 12 steunverleningen;
3.2. Op 31 december 2018 waren 13 personen voor steun in de administratie opgenomen.
3.3. In totaal heeft de stichting in 2018 een bedrag van 18.571 Euro aan giften uitgegeven. Een
groot deel van deze giften betreft de steun in natura waarbij de individuele steunverlening
plaats vindt door een financieel coach.
4. Steun voor het in stand houden van het erfgoed der Koninklijke marechaussee (artikel 2 lid 2 van het
statuut).
4.1. Op verzoek van de stichting museum Koninklijke marechaussee heeft het bestuur besloten tot
aanvullende steun voor de publicatie van een wetenschappelijk onderzoek. Op 8 november
2018 heeft de boekpresentatie plaats gevonden in Apeldoorn.
4.2. De stichting heeft bijgedragen aan een verdere professionalisering van de digitalisering.
Daartoe heeft de Stichting Museum KMar de huidige scanner kunnen vervangen.
4.3. De stichting vrienden van het museum der Koninklijke marechaussee publiceert tweemaal per
jaar een brochure over een aspect van de Koninklijke Marechaussee. De schrijvers van deze
brochures zijn vrijwilligers en meestal oudgedienden. De Stichting van Houten heeft ook in
2018 een gift als bijdrage in de kosten gedoneerd aan de stichting vrienden.
4.4. Het bestuur van de Stichting van Houten zal het voortouw nemen om het oude
“voorzittersoverleg” weer in ere te herstellen en dit overleg periodiek en tenminste éénmaal
per jaar bij elkaar te roepen. De administratieve voorbereidingen zijn in 2018 voortgezet.
4.5. Op verzoek van het Graafs museum heeft het bestuur in 2017 een gift gedoneerd voor de
oprichting van een monument te Keent nabij Oss ter ere van wachtmeester Pieter Hoekman,
onderscheiden met het Kruis van Verdienste en met de Bronzen Leeuw. Nadat hij verraden
was is hij door Duitse soldaten doodgeschoten als Engelandvaarder en geheim agent van de
Zendgroep Barbara. Het monument is op 14 april 2018 onthuld.
5. Diversen
5.1. Ten aanzien van de portretten van het echtpaar van Houten hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan. Deze portretten zijn te bezichtigen in de nieuw ingerichte “Van Houten” kamer in
het marechausseemuseum te Buren.
5.2. In 2018 is de administratie van de stichting door Maatschap Remmerswaal in Wassenaar
verzorgd.
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5.3. Marius Cornelius van Houten werd op 10 november 1879 in de vestingstad Gorinchem
geboren. Ter gelegenheid van zijn geboortedag is door het bestuur op 21 november 2018 een
rouwboeket op zijn graf gelegd.
5.4. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de site van de Stichting van Houten.

J.M.M. Govaarts kol b.d.
Secretaris-administrateur
www.stichtingvanhouten.nl
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