
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Jaarverslag 2019 
 
 

 
 

“Not seldom are we thrilled by deeds of heroism  
where men or women are injured or lose their lives  
in attempting to preserve or rescue their fellows”:  
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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Wij zijn in Nederland niet zo van het heldendom en gebruiken die term daarom maar sporadisch.  
En de mensen om wie het gaat noemen zichzelf zeker geen held. Hun antwoord op de vraag 
waarom zij een redding hebben verricht is veelal: “Ik heb er geen moment over nagedacht, ik deed 
gewoon wat op dat moment nodig was en ik zou het morgen zo weer doen!”. Zij hebben op een 
beslissend moment niet geaarzeld om voor een ander in de bres te springen veelal met gevaar voor 
eigen leven. Het zijn bescheiden mensen die zich niet laten voorstaan op hun redding.  
 
Deze vorm van heldenmoed en dapperheid is een bijzondere uiting van goed burgerschap. Het is om 
die reden dat het bestuur van het Carnegie Heldenfonds het nog steeds belangrijk vindt dat daaraan 
aandacht wordt besteed.  
 
De doelstellingen van de stichting sluiten goed aan bij de overtuiging van het bestuur dat een 
samenleving niet kan en mag bestaan uit louter personen die alleen aan zichzelf denken, maar uit 
personen die zich als “mede-eigenaar” verantwoordelijk weten voor de samenleving als geheel en 
voor het individu. Hierin ligt dé betekenis van het Carnegie Heldenfonds: dit benadrukken en een 
burger eren die vaak in een voor hem/haar gevaarlijke situatie zich hulpvaardig heeft getoond ten 
aanzien van een medeburger in nood. 
 
Het Carnegie Heldenfonds beloont al 109 jaar in ons land heldenmoed en maakt dit zichtbaar door 
het toekennen van onderscheidingen en bijbehorende loffelijk getuigschriften, uitgereikt door 
burgemeesters en autoriteiten van defensie, politie en brandweer, en het organiseren van de 
Nationale Heldendag. Deze dag, een initiatief van ons fonds in 2015, is in 2019 voor de vierde keer 
gehouden. Dit in samenwerking met de partners die aangesloten zijn bij het Platform Helden-
waardering onder het motto “Nederland omarmt zijn helden”. Een geslaagde bijeenkomst in 
aanwezigheid met onder meer Hugo de Jonge, vicepremier en minister van VWS.   
 
Het bestuur heeft in 2019 viermaal vergaderd. Belangrijke aandachtspunten zijn de herkenbaarheid 
van het fonds en de positionering van de Nationale Heldendag. Dit om de doelstelling van het fonds 
op een effectieve wijze het gehele jaar door in onze samenleving uit te kunnen blijven dragen.  
Helden zijn immers van alle tijden en “er schuilt in iedereen een held”! Daarvoor is voortzetting van  
de samenwerking met onze partners en sponsoren een belangrijke voorwaarde.  
 
Afscheid is genomen van vier bestuursleden en is waardering uitgesproken voor hun inzet.     
 
Graag bedankt het bestuur allen die in 2019 met hun inbreng en betrokkenheid, zowel inhoudelijk   
als financieel, de doelstelling van het Carnegie Heldenfonds hebben helpen verwezenlijken. Van 
burgemeesters en sponsoren tot de grafische medewerkers van de provincie Zuid-Holland.  
 
Den Haag, 9 september 2020 
 
 
drs. J. Smit  
commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland 
voorzitter van de Stichting Carnegie Heldenfonds en het Platform Heldenwaardering 
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1. Bestuursverslag 
 
1.1. Bestuurssamenstelling  

 
Erevoorzitter, P. Hoekstra, buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van de Verenigde 
Staten van Amerika in Nederland. 
 
Overige bestuursleden: 
 
• drs. J. Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland (voorzitter). 
 
• B.A.J. Jongejan, directeur Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en EHBO            

“Het Oranje Kruis” (vicevoorzitter; tot 16 december 2019). 
 
• mr. J.C.G.M. Bakker, algemeen econoom van het Bisdom Rotterdam (penningmeester). 
 
• D. Mikkelsen, Marketing Manager North West Europe van Remeha B.V. in Apeldoorn 

(bestuurlijk secretaris; tot 16 december 2019). 
 
• J.V.T.M. Stierhout (tot 16 december 2019).   
 
• Luitenant-Generaal J.F.A.M. van Griensven, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht                     

(tot 28 november 2019). 
 
• Luitenant-Generaal der mariniers F.V. van Sprang, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht      

(met ingang van 16 december 2019). 
 
• mevr. E.E. Lieben, Regionaal commandant brandweer Haaglanden en voorzitter van de 

veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Haaglanden. 
 
• mevr. mr. drs. J.W.E. Spies, burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn en 

voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. 
 
Ambtelijk secretaris: 
J.L. Sneep, beleidsadviseur bij het Kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie 
Zuid-Holland.  
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1.2. Bestuursvergaderingen 

 
Het bestuur is in het verslagjaar vier keer in vergadering bijeen geweest, te weten: 11 maart;        
17 juni, 2 oktober en 16 december.  

Een impressie van hetgeen besproken en besloten is.    

• 11 maart 

Het bestuur stemt van harte in met het voorstel de heer mr. J.C.G.M. (John) Bakker te benoemen tot 
penningmeester van het Carnegie Heldenfonds. Dit in verband met het terugtreden van de heer   
drs. J.L.M. (Jos) van Wesemael wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer 
Bakker is als algemeen econoom werkzaam bij het Bisdom Rotterdam. Hij wordt voor zijn 
penningmeesterschap bijgestaan door de heer A.A.J.J. (Aureel) van Wersch, hoofd financiële zaken 
van het bisdom.  

Het ontbreekt het Carnegie Heldenfonds aan voldoende mogelijkheden om door het jaar heen zijn 
statutaire doelstelling en het belang van de Nationale Heldendag voor de samenleving op de 
gewenste wijze naar buiten toe uit te dragen. Het fonds heeft met de heldendag als aanvulling op de 
lokale uitreikingen van de onderscheidingen een uniek beeldbepalend product in handen. Invulling 
daarvan vraagt om een goede externe setting. Daarvoor is structureel extra budget nodig. Daarmee 
kan op professionele en eigentijdse wijze in marketing en communicatie met de media (lokaal, 
regionaal en nationaal) worden geïnvesteerd en is het aanstellen van een event- en relatiemanager 
mogelijk. Ook wordt gepleit voor het verbinden van overheden en hulpdiensten aan het Carnegie 
Heldenfonds en de Nationale Heldendag.  

De inzet vanuit het heldenfonds zal er op gericht moeten zijn de samenleving ervan te overtuigen 
dat onze boodschap waardevol en van betekenis is voor de samenleving als geheel. Dat zal een 
zodanige extra dimensie (moeten) bewerkstelligen dat sponsoren daarin geloven en bereid zijn 
financieel bij te dragen. Vanuit deze invalshoek kunnen ook ministeries worden benaderd waarvan 
de beleidsvelden de doelstelling van het heldenfonds raken, zoals het ministerie van VWS.   

Ook een moderne en geactualiseerde website is noodzakelijk om het Carnegie Heldenfonds 
structureel voor het juiste voetlicht te brengen. Daarin heeft ook de Nationale Heldendag een 
vanzelfsprekende positie. 

Ingestemd is met het voorstel van één van de bestuursleden om een medewerker een dag per week 
voor de duur van 39 weken bedoelde ondersteunende werkzaamheden te laten verrichten. 
Afgesproken is dat de voorzitter contact opneemt met de minister van VWS met het verzoek de 
organisatie van de Nationale Heldendag financieel te ondersteunen. Het bestuur stelt zelf een 
bedrag van maximaal € 40.000,00 beschikbaar voor de Nationale Heldendag op 7 november. 

• 17 juni 

Naar aanleiding van het bestuursbesluit in de vorige vergadering, is een externe medewerker voor 
circa acht uur per week werkzaam op het gebied van communicatie, marketing en relatiebeheer.        
Met de afdeling communicatie van de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan de totstandkoming 
van een communicatieplan. Dit plan is de basis om het gehele jaar door de maatschappelijke 
betekenis van heldenmoed en dapperheid, als uitingen van goed burgerschap, uit te dragen met als 
“natuurlijk” hoogtepunt de jaarlijkse Nationale Heldendag. 
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Het draaiboek van de voorbereidingscommissie Nationale Heldendag 2019 is besproken. De 
organisatie is opgestart vanuit het Platform Heldenwaardering waarin ook het Carnegie Heldenfonds 
is vertegenwoordigd. Dit houdt in dat de regiefunctie, anders dan voorheen, niet meer (uitsluitend) is 
belegd bij ons fonds. Het bestuur blijft uiteraard verantwoordelijk voor die aspecten van de Nationale 
Heldendag, zowel inhoudelijk als financieel, die ons fonds raken.  

Verslag wordt gedaan van een geslaagd bezoek van een bestuurslid aan de Prinses Margrietschool 
in Utrecht. Met leerlingen en leerkrachten is een project op die school over (super)helden vanuit 
diverse invalshoeken belicht. 

Er is een save the date ontvangen voor de 2019 Carnegie Medal of Philanthropy van 14 tot en met  
16 oktober 2019 in New York. In dit verband wordt het belang benadrukt van het onderhouden van de 
contacten met onze zusterorganisaties in het buitenland (de internationale familiebanden). Onze 
heldendag scoort hoog bij de Carnegiefoundation. Om die reden is deze organisatie bereid gebleken 
ons financieel te ondersteunen in de kosten van de heldendag.      

De jaarrekening 2018 is, met inachtneming van artikel 8, leden 4 en 5, van de statuten van het 
Carnegie Heldenfonds, vastgesteld. De penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde 
financiële beleid. 

Afgesproken wordt op enig moment nader van gedachten te wisselen over het bestuursbeleid met 
betrekking tot de toekenning van onderscheidingen. Als voorbeelden worden onder meer genoemd 
de houdbaarheid van de jeugdigenregeling tot circa 18 jaar, het onderscheid in de bronzen en 
zilveren draagmedaille en het al dan niet toekennen door verschillende organisaties van een 
onderscheiding voor dezelfde heldendaad.  

• 2 oktober 

De heer Van Griensven draagt op 28 november zijn functie van Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht over aan luitenant-generaal der mariniers F.V. van Sprang. Hij is derhalve per die 
datum geen lid meer van het bestuur. Ofschoon uitsluitend het voorzitterschap een ambtshalve  
functie is, is het bestuur van mening dat een functionele inbreng vanuit en een direct contact met 
het ministerie van Defensie voor het fonds wenselijk is.  

Ingestemd is met de begrotingen voor 2019 en 2020. De inkomsten stemmen tot tevredenheid. 
Dank wordt uitgesproken voor de (te verwachten) financiële bijdragen van het ministerie van VWS, 
de Stichting Goede Doelen van Nh 1816 Verzekeringen, het ministerie van Defensie en het 
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.  

Er worden afspraken gemaakt voor een juiste weergave in de financiële stukken van de exploitatie 
van het Carnegie Heldenfonds en de Nationale Heldendag.  

Nogmaals is benadrukt dat het van wezenlijk belang is dat ons fonds zich met zijn doelstelling en 
betekenis het gehele jaar door op gezette tijden op een aansprekende wijze naar buiten toe 
presenteert. Ook de heldendag maakt daarvan deel uit. Deze herhaalde beleidsuitspraak wordt 
vertaald in een public relations- en communicatieplan. Wederom wordt gepleit voor een 
persoonlijke interactie en warme betrokkenheid vanuit het bestuur met de Carnegiefoundation in 
New York. 

Het programma en het communicatieplan voor de Nationale Heldendag op 7 november, die als 
motto “Nederland omarmt zijn helden” kent, worden positief ontvangen.    
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De heer Mikkelsen meldt dat hij vanwege zijn drukke werkzaamheden niet langer op een goede 
wijze invulling kan geven aan zijn bestuurslidmaatschap. Daarom heeft hij besloten met ingang van 
16 december niet in aanmerking te willen komen voor herbenoeming. De heer Stierhout beëindigt 
zijn bestuurslidmaatschap per 16 december in verband met het aanvaarden van een andere 
werkkring. De heer Jongejan treedt eveneens op 16 december terug, omdat hij meer dan twee 
volledige termijnen bestuurder is.  

In de decembervergadering wordt van de vertrekkende bestuursleden afscheid genomen. Dan zal 
ook kennisgemaakt kunnen worden met de heer Van Sprang. De voorzitter geeft aan zich te zullen 
beraden over de invulling van de vacatures.    

• 16 december 

De heer Van Sprang wordt welkom geheten als bestuurslid en maakt kennis met de overige 
bestuursleden.  

Er is uitvoerig teruggeblikt op de in diverse opzichten geslaagde Nationale Heldendag van              
7 november. Ook in financieel opzicht heerst tevredenheid. Men is verrast door de grote media-
aandacht, zoals een uitgebreid item in het NOS-journaal van 20.00 uur en in verscheidene 
radioprogramma’s. Het scherp samengestelde programma kende een prima tempo. Ook zijn 
diverse verbeter- en actiepunten benoemd.    

Unaniem wordt (nogmaals) het belang onderstreept het Carnegie Heldenfonds en het Platform 
Heldenwaardering in communicatief opzicht steviger neer te zetten. Dit met gebruikmaking van 
zoveel mogelijk verschillende communicatie-uitingen en een grondige herziening/vernieuwing van 
de website.  

Benadrukt wordt ook de betekenis van het gezamenlijk optrekken en het bundelen van krachten 
om het product, waaronder de Nationale Heldendag, stevig te positioneren. Dit door op brede 
schaal aandacht te vragen voor het belang van heldenmoed en uitingen van dapperheid als 
bijzondere vormen van goed burgerschap.    

Aandacht is ook gevraagd voor de piek in de personele inzet die elk jaar ontstaat met betrekking 
tot het organiseren van de Nationale Heldendag. Dit raakt ook de verantwoordelijkheid van het 
bestuur om daarvoor oog te hebben en daarin te faciliteren.   

Tot slot wordt met goede woorden van de voorzitter aandacht geschonken aan het vertrek van     
de bestuursleden Van Griensven, Jongejan, Mikkelsen en Stierhout.   
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1.3. Eren van personen 
 

Het doel van de Stichting Carnegie Heldenfonds is om met het toekennen van onderscheidingen 
en herinneringsgeschenken personen te eren die: 

- met gevaar voor eigen leven anderen het leven hebben gered of ernstige pogingen hebben 
ondernomen om dat te doen, bij alle gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
mensenlevens in gevaar worden gebracht; 

- met gevaar voor eigen lijf en goed, zonder gevaar voor eigen leven, voor anderen in de bres 
zijn gesprongen.  

Ook kan het bestuur personen, voor zover nodig, verlichten van geldzorgen die het gevolg zijn van 
hun moedig gedrag. Dit door het verlenen aan hen of hun nabestaanden van een geldelijke 
uitkering.  

De onderscheidingen zijn: de bronzen legpenning en de bronzen en de zilveren draagmedaille.  

Jeugdigen tot ongeveer 18 jaar komen in de regel in aanmerking voor een herinneringsgeschenk. 
Voor hen geldt het criterium “gevaar voor eigen leven” of “gevaar voor eigen lijf en goed” niet. Voor 
het herinneringsgeschenk stelt het bestuur € 100,00 beschikbaar. Welk geschenk daarvoor wordt 
gekocht, wordt in overleg vanuit de gemeente met de familie van de jeugdige persoon bepaald. 

Aan de hand van de door het bestuur in de loop van de jaren ontwikkelde toetsingscriteria wordt 
per aanvraag besloten welke onderscheiding in de gegeven situatie op haar plaats is.  

De bronzen legpenning wordt toegekend wanneer sprake is van gevaar voor eigen lijf en goed. 
Indien gevaar voor eigen leven aan de orde is, zijn de omstandigheden waaronder de redding is 
geschied en het al dan niet daarbij (ernstig) gewond zijn geraakt, bepalend voor het toekennen van 
de bronzen of de zilveren draagmedaille.  

Iedere redder ontvangt naast de onderscheiding of het herinneringsgeschenk ook het loffelijk 
getuigschrift als bewijs van moedig gedrag. In de legpenning en de draagmedaille wordt een tekst 
gegraveerd: de naam van de redder, afgekort de uitspraak “wegens moedig gedrag” en de datum 
en plaats van de redding.   

In 2019 zijn 44 personen, jongeren en volwassenen, voor hun inzet voor een medemens in nood 
als volgt geëerd: 

• herinneringsgeschenk : 13; 
• bronzen legpenning  : 21; 
• bronzen draagmedaille :   7; 
• zilveren draagmedaille :   3.     

Ook in het verslagjaar heeft de penningmeester aan een aantal nabestaanden van redders de  
financiële tegemoetkoming overgemaakt, gebaseerd op in het (verre) verleden genomen besluiten. 

Daarnaast heeft het bestuur in enkele gevallen besloten met een boeket bloemen van € 25,00 ook 
de inzet te waarderen van mensen die bij een redding wezenlijke assistentie hebben verleend 
maar zelf daarbij geen gevaar hebben gelopen. Een viertal aanvragen is afgewezen.   
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1.4. Nationale Heldendag 2019 en Platform Heldenwaardering 
 

In tijden van nood, geweld en aanslagen is het een geruststellende gedachte dat er ook mensen  
in de samenleving zijn die, vaak met gevaar voor eigen leven, actie ondernemen als dat nodig is.  

Op de Nationale Heldendag staat het Platform Heldenwaardering eenmaal per jaar met gepaste 
trots bewust stil bij deze helden en dappere mensen. In de huidige, soms vluchtige maatschappij  
is het van groot belang aandacht te schenken aan heldenmoed en dapperheid, uitingen van goed 
burgerschap. Een begrip dat vandaag de dag net iets te vaak in het gedrang lijkt te komen. 
Heldenmoed en dapperheid vormen het ultieme voorbeeld van omzien naar elkaar.  

Het thema van de 4e editie van de Nationale Heldendag op 7 november in de Glazen Zaal aan de 
Prinsessegracht 26 in Den Haag is: “Nederland omarmt zijn helden”. Een motto dat eigenlijk geen 
toelichting behoeft. Tijdens een aansprekend programma is met prominente sprekers stilgestaan 
bij de betekenis van heldenmoed en dapperheid in relatie tot het maatschappelijke debat over “je 
burgerplicht doen”.  

Vicepremier en minister van VWS Hugo de Jonge, politiechef van de regionale eenheid Amsterdam 
Frank Paauw en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen hebben, na een welkomstwoord 
van Jaap Smit, voorzitter van het bestuur en het Platform Heldenwaardering, in een toespraak,    
key note en gesproken column over het thema hun inspirerende visie gegeven. Het Koperkwintet 
van de Marinierskapel heeft zijn muzikale medewerking verleend.  

Een belangrijk onderdeel van de Nationale Heldendag is het uitreiken van de onderscheidingen. 

 

Minister Hugo de Jonge heeft, met betrokkenheid van de Kanselarij der Nederlandse Orden,       
op basis van het Koninklijk Besluit van Zijne Majesteit de Koning, bij een inwoner van Ooij            
de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons mogen opspelden. Dit als terechte 
waardering voor de inzet van betrokkene tijdens een brand in de woning van de buren.  

Jaap Smit heeft aan drie andere buren voor hun heldendaad bij de brand in Ooij de bronzen 
legpenning en het loffelijk getuigschrift uitgereikt.  
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Jan de Bie Leuveling Tjeenk heeft als voorzitter van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen aan twee inwoners van Kampen en een inwoner van Amsterdam de zilveren 
respectievelijk de bronzen penning met certificaat overhandigd. Betrokkenen hebben een groot 
aandeel gehad in de redding van de inzittenden van een in Amsterdam te water geraakte auto.   

Het bestuur ziet met veel voldoening terug op een geslaagde bijeenkomst.  

Veel dank daarvoor allereerst aan de bij het Platform Heldenwaardering aangesloten partners:    
de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, 
het ministerie van Defensie, de Stichting Waardering en Erkenning Politie, Brandweer Nederland 
en de Nationale Politie. De voorzitter van ons bestuur vervult ook het voorzitterschap van het 
platform. 

Het hoofddoel van het platform: het elkaar kennen, elkaar informeren over en gezamenlijk 
afstemmen met betrekking tot ieders specifieke rol en werkwijze, heeft zeker aan dit succes 
bijgedragen.   

In de tweede plaats zou de organisatie van de Nationale Heldendag niet mogelijk zijn geweest 
zonder de financiële bijdragen, naast die van onze stichting, van de Stichting Goede Doelen van 
Nh 1816 Verzekeringen, de ministeries van VWS en Defensie en het Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg (het vfonds). Veel dank daarvoor! 

De verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van het programma voor de 5e editie 
van de Nationale Heldendag op 25 november 2020, eveneens in de Glazen Zaal in Den Haag. Een 
werkgroep uit het Platform Heldenwaardering geeft hieraan in samenwerking met Omroep Max 
invulling.   
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2. Jaarrekening 2019 
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2.1. Balans 31 december (vóór bestemming saldo boekjaar) 
 

    2019  2018 

ACTIVA       
       

Vaste activa       
Financiële vaste activa       
Effectenportefeuille  1  975.995  884.567 

       
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten  2     
Voorraad medailles    -  6.973 
Vorderingen    54.742  4.512 

       
Liquide middelen  3  45.227  51.002 

       
    1.075.964  947.054 

       
PASSIVA       
       
Eigen vermogen       
Stichtingskapitaal  4  226.890  226.890 
Algemene reserve  5  617.694  703.323 
Saldo boekjaar    93.637  -85.629 

       
    938.221  844.584 
Vlottende schulden       
Vooruit-ontvangen bedragen  6  21.651  - 
Overige  7  116.091  102.470 

       
    1.075.964  947.054 
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2.2. Staat van Baten en Lasten 
 

    2019  2019  2018 
    W  B  W 
         

Baten         
Opbrengst beleggingen  8  116.428  70.000  -60.095 
Bijdragen derden  9  38.091  38.500  - 

         
    154.519  108.500  -60.095 

         
Algemene kosten  10  7.347  1.450  2.228 

         
Beschikbaar voor doelstelling    147.172  107.050  -62.323 

         
Bestedingen in kader van 
doelstelling         
Nationale Heldendag  11  38.091  53.500  3.326 
Uitkeringen  12  0  12.800  12.592 
Onderscheidingen  13  15.444  7.500  7.388 

         
    53.535  73.800  23.306 

         
Saldo boekjaar    93.637  33.250  -85.629 
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2.3. Toelichting - Algemeen 
 

1. Oprichting, activiteiten en bestuur 
 
Oprichting en activiteiten 
Stichting Carnegie Heldenfonds is opgericht op 26 juni 1911; de statuten zijn laatstelijk 
gewijzigd bij notariële akte d.d.3 juni 2015. De stichting is gevestigd te ‘s-Gravenhage en 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 4115 2439 
 
Het doel van de stichting is (artikel 2 statuten): 
• Personen, die met gevaar voor eigen leven en anderen het leven hebben gered, of 

ernstige pogingen hebben aangewend om dit te doen, bij alle gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht; 

• personen, die met gevaar voor eigen lijf en goed voor anderen in de bres zijn 
gesprongen: 
a. voor zover nodig te verlichten van geldzorgen die het gevolg zouden zijn van hun 

moedig gedrag door het verlenen aan hen of hun nabestaanden van geldelijke 
uitkeringen; 

b. het eren door het toekennen van medailles, en andere onderscheidingen of 
beloningen; een en ander in de geest van de brief van de Stichting van drieëntwintig 
maart negentienhonderdelf aan de Nederlandse Minister van Buitenlands Zaken, 
waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht. 

Voort stelt de Stichting zich ten doel: 
a. het bevorderen van heldendom bij het reden van levens zoals beschreven in art 2 lid 

1; 
b. het verlenen van financiële bijdragen aan instellingen met vergelijkbare 

doelstellingen; 
c. het behartigen van andere zaken die de doelstelling van de Stichting kunnen 

bevorderen. 
 
De Stichting dient bij het vorenstaande uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, voor ten minste 
negentig procent, het algemeen belang. De Stichting is een algemeen nut beogende 
instellingen (ANBI, RSIN: 2874374). 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van minimaal 
vier bestuurders. De Commissaris van de Koning(in) Zuid-Holland is de voorzitter uit hoofde 
van zijn functie. De buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Verenigde Staten 
van Amerika in Nederland is de erevoorzitter van het bestuur, maar geen bestuurder in 
statutaire zin. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van voor de Stichting relevante 
maatschappelijke organisaties. 
 
Een bestuurslid, met uitzondering van de voorzitter, wordt benoemd voor een periode van 
vier jaar en kan voor een periode van vier worden herbenoemd. 
 
 

2. Richtlijnen jaarrekening 
De jaarrekening wordt zoveel mogelijk opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’, uitgegeven door de Raad voor de 
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Jaarverslaggeving. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De 
jaarrekening is opgesteld in euro (€). 
 
In de Staat van baten lasten zijn naast de werkelijke cijfers 2019 en 2018, ook de begrote 
cijfers 2019 opgenomen, respectievelijk aangeduid met W en B. 
 

3. Stelselwijziging en ter vergelijking opgenomen gegevens 
Uitkeringen in het kader van de doelstelling werden in voorgaande jaren ten laste van het 
haar gebracht waarin de uitkering werd gedaan. Teneinde een beter inzicht te verschaffen in 
het vermogen van de stichting worden met ingang van het boekjaar 2019 uitkeringen voor 
het volledige bedrag van de toezegging, inclusief eventuele betalingen in komende jaren, ten 
laste van het boekjaar gebracht waarin de toezegging tot de uitkering is gedaan. De invloed 
van deze stelselwijziging op het vermogen van de stichting per 1 januari 2019 bedraagt 
afgerond € 100.000 en is rechtstreeks van het vermogen gebracht. De invloed op het 
resultaat over 2019 is afgerond € 12.800. 
 
De presentatie van de gegevens is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De ter 
vergelijking opgenomen gegevens van voorgaande jaren zijn aan deze gewijzigde 
presentatie aangepast. 
 

4. Belastingen 
De stichting wordt beschouwd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting 
is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en niet voor de omzetbelasting. 

 
5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa 
en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Baten 
worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord 
in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. 
 
Financiële vaste activa - Beleggingen 
De beleggingen in effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op balansdatum. 
Alle koersresultaten in het boekjaar, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden ten 
gunste of ten laste van de staat van baten en lasten van dat boekjaar gebracht. 
 
Saldo boekjaar 
Het saldo boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het 
boekjaar, waarbij deze worden bepaald op historische baten en worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Bijdragen 
Bijdragen (in het kader van de doelstelling) worden ten laste van de staat van baten en 
lasten gebracht in het jaar waarin de bijdragen wordt toegekend en voor het volledige bedrag 
van de bijdrage, ook indien deze in komende jaren wordt uitbetaald. 
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2.4. Toelichting - Balans 
 
1. Financiële vaste activa - Beleggingen 
Effecten 
De effectenportefeuille bestaat uit ter beurze genoteerde aandelen en wordt beheerd door 
Van Lanschot Bankiers. Hierbij wordt gestreefd naar koopkrachtbehoud van het in de 
effectenportefeuille belegde vermogen. 
 
2. Vorderingen en vooruitbetaald kosten 
De voorraad medailles per 31 december 2019 is ten laste van het boekjaar 2019 gebracht. 
De vorderingen betreffen door derden toegezegde bijdragen. 
 
3. Liquide middelen 
Dit betreft een aantal rekeningen-courant alsmede een spaarrekening. De stichting kan vrij 
beschikken over de saldi op deze rekening. 
 
4. Stichtingskapitaal 
In het stichtingskapitaal is gedurende het boekjaar geen wijziging opgetreden. 
 
5. Algemene reserve 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 

    2019  2018 
       

Stand 1 januari    703.323  770.495 
Afboeking oninbare vordering    -  -5.000 
Saldo voorgaande boekjaar    -85.629  38.048 

       
    617.694  803.543 

Stelselwijziging inzake uitkeringen       
-

100.220 
       

Stand 31 december    617.694  703.323 
 
 
6. Vooruit-ontvangen bedragen 
Het verschil tussen de ontvangen bijdragen en de kosten van de Nationale Heldendag 2019 
is voorzichtigheidshalve gepassiveerd. 
 
 
7. Overige schulden 
 

    2019  2018 
       

Reservering uitkeringen    87.457  100.220 
Te betalen kosten    28.634  2.250 

       
    116.091  102.470 
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2.5  Toelichting – Staat van Baten en lasten 
 
8. Opbrengst beleggingen 
Dit betreft de opbrengst van de effectenportefeuille, bestaande uit ontvangen dividenden, 
gerealiseerde en niet gerealiseerde koersresultaten onder aftrek van de kosten. 
 
9. Bijdragen derden 
Hieronder zijn opgenomen de van derden ontvangen bijdragen. 
 
10. Algemene kosten 

    2019  2019  2018 
    W  B  W 

Beheer website    908  950  907 
Bankkosten/verwerkingskosten    232  250  1.038 
Representatie    167  -  - 
Accountantskosten    2.500  -  - 
Nagekomen lasten    3.492  -  - 
Overig    49  250  283 

         
    7.347  1.450  2.228 

 
 
11. Nationale Heldendag  
Hieronder zijn opgenomen de kosten van de Nationale Heldendag. 
 
12. Uitkeringen 
Dit betreft uitkeringen, in het kader van de doelstelling van de stichting, aan een aantal 
personen. Als gevolg van de stelselwijziging per 1 januari 2019 zijn de uitkeringen 2019 ten 
laste van de reservering per die datum gebracht; zie ook onder Toelichting – algemeen: 
Stelselwijziging. 
 
13. Onderscheidingen 
Hieronder zijn opgenomen de kosten van medailles, diploma’s en andere onderscheidingen.  
 
 



Ondertekening namens het bestuur Stichtlng Carnegle Heldenfonds

Den Haag

Datum ),J l,t 2020

Handtekenlngen:

drs. J. Smit
(Voorzitter)

dc hccr mr. J.C.G.M. Bakkcr
(Pcnnlngmeester)
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3. Overige gegevens  
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