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STICHTING EVANGELISCH-LUTHERS FONDS COELOMBIE 
 
Algemene gegevens 
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1945 SJ  Beverwijk 
T 0251-235126 
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KvK Amsterdam nr.: 34135942 
RSIN/Fiscaal nr.: 8089.68.993 
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Gegevens bestuur 
Hr. H. Varenbrink (voorzitter) 
 
Hr. K. ten Broecke (secretaris) 
 
Hr. T.J. Paardekooper (penningmeester) 
 
Mw. A. Nederkoorn-Cupido 
 
Mw. A.E.C. Straesser-Lindijer 
 
Beloningsbeleid bestuur 
Statuten artikel 4, lid 7: 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen 
anders beslist. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist. 
 
Toelichting: 
De praktijk is dat de door bestuursleden naar redelijkheid gemaakte kosten in verband met de uitoefening van hun 
functie op declaratiebasis worden vergoed. Er worden geen vacatiegelden uitbetaald. 
 
Doelstelling 
De statuten geven in artikel 2 hierover aan: 
• De stichting heeft ten doel: 

het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen om met de opbrengst daarvan werkgelegenheids- en 
andere projecten op te zetten en/of te ondersteunen zodat werkgelegenheid gecreëerd wordt ter bestrijding van 
werkloosheid en armoede en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

• De stichting beoogt niet het maken van winst. 
• De stichting streeft ernaar een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de 

Successiewet 1956. 
 
Beleidsplan 2019 t/m 2023 
Geschiedenis 
De Stichting Evangelisch-Luthers Fonds Coelombie te Haarlem is opgericht op 16.06.2000. De stichting vloeit 
voort uit het testament van de heer Johannes Coelombie, klokkenmaker te Haarlem, waarin was bepaald dat zijn 
testament 140 jaar na het overlijden van de laatste van zijn beide huishoudsters zou moeten worden geëffectueerd. 
De laatste huishoudster overleed op 04.01.1859, zodat het testament officieel op 04.01.1999 werd geopend. Het 
vermogen van de heer Coelombie werd nagelaten aan drie toenmalige weeshuizen: het Rooms-Katholieke, het 
Gereformeerde (Hervormde) en het Lutherse Weeshuis. De rechtsopvolger van het Lutherse Weeshuis anno 2000 
had zodoende recht op 1/3 deel van de nalatenschap. 
Doelstelling 
De stichting, die wat betreft het Lutherse deel, op 16.06.2000 in het leven is geroepen, heeft volgens artikel 2 van de 
akte van oprichting ten doel het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen, om met de opbrengst 
daarvan werkgelegenheids- en andere projecten op te zetten en/of te ondersteunen voor jongeren, ter bestrijding van 
werkloosheid en armoede. Daarbij beoogt de stichting niet het maken van winst. Ter verwezenlijking van de 
bedoeling van Johannes Coelombie dient het basiskapitaal zoveel mogelijk in stand te blijven. 
In hoofdzaak beperkt de stichting zich tot het financieel ondersteunen van duidelijk afgebakende projecten, die 
beperkt van duur en omvang zijn en die ook voor het bestuur meetbaar zijn. Ook gaat de voorkeur uit naar projecten 
in de regio waar de stichting is gevestigd, te weten Haarlem en omstreken. 
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Werkzaamheden 
In de afgelopen jaren heeft het beleid van Stichting Evangelisch-Luthers Fonds Coelombie eruit bestaan dat 
projecten in Haarlem zijn ondersteund die te maken hadden met kansarme jongeren en armoedebestrijding in het 
algemeen. Dit beleid zal de komende jaren worden voortgezet. 
Artikel 3 van de statuten is tot op heden niet aan de orde geweest: er zijn geen subsidies, erfstellingen, donaties of 
anderszins geschonken, noch heeft het bestuur aan fondswerving gedaan. Het gaat het bestuur van de stichting louter 
om het beheer van het vermogen en het ondersteunen van (enkele) projecten. 
Vermogensbeheer 
Het vermogensbeheer van de Stichting Evangelisch-Luthers Fonds Coelombie is uitbesteed aan een gerenommeerde 
financiële instelling. Enkele malen per jaar wordt het door deze instelling gevoerde beheer door de voorzitter en de 
penningmeester van onze stichting besproken met de daarvoor verantwoordelijke functionarissen. 
Besteding 
Het bestuur stelt bijdragen beschikbaar aan organisaties die zich bewegen op het gebied dat past binnen het 
testament van de heer Coelombie, dat zo goed mogelijk is vertaald in de statuten van de stichting. Projecten worden 
geselecteerd door het bestuur op grond van hun kennis en ervaring. De projecten worden aangemeld door 
bestuursleden en/of organisaties. 
Een stichting in Haarlem die erg veel doet op het gebied van opvang van daklozen, kanslozen en mensen aan de 
onderkant van de maatschappij, is de Stichting Stem in de Stad. Al vele jaren ondersteunen we hen financieel en 
deze stichting kan, totdat we anders besluiten, steeds op een bedrag van onze kant rekenen. 
De contacten met Stichting Coelombie {die het overige (2/3-deel) nagelaten vermogen van Johannes Coelombie 
beheert} hopen we door middel van overleg uit te breiden in die zin dat naar gezamenlijke projecten met 
gezamenlijke financiering gekeken zal worden. Van die projecten maakt Stichting Stem in de Stad ook deel uit. 
Verder worden in voorkomende gevallen kleinere projecten incidenteel gesteund. 
Toekomst 
In de toekomst zal het huidige beleid worden voortgezet. Uitgangspunt blijven daarbij de statuten van de stichting. 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020 
Wij verwijzen in eerste instantie naar het beleidsplan en de financiële jaarrekening. 
Vanaf begin maart hield het Covid-19-virus ook ons land het gehele verdere jaar bezig en hadden we te maken met 
de richtlijnen van het RIVM en de voorschriften en matregelen die de overheid ons oplegde. Dat betekende dat het 
bestuur slechts  eenmaal fysiek in vergadering bijeengekomen is (in het najaar) alwaar de dagelijkse gang van zaken 
besproken werd. Hieronder vallen de post, de financiën en het financiële en beleggingsbeleid en de verzoeken om 
ondersteuning. In het voorjaar zijn via de elektronische snelweg het onderhavige jaarverslag en de jaarrekening over 
2019 goedgekeurd. Daarnaast is er via de mail regelmatig overleg geweest. 
De Stichting Stem in de Stad hebben we ook in 2020 met een donatie ondersteund. Het bestuur is in het najaar bij de 
waarnemend directeur en de fondsenwerver van de stichting op bezoek geweest om te praten over de 
ontwikkelingen bij en de toekomst van de stichting. Binnenkort hoopt men weer een volwaardige tweehoofdige 
directie te hebben. In 2021 zal het project Schuldhulpmaatje/MoneyFit waarschijnlijk ondergebracht worden bij een 
professionelere organisatie buiten Stichting Stem in de Stad. We hebben besloten in 2020 nog een donatie voor het 
project MoneyFit voor 2021 te doen over de periode tot de afstoting door Stichting Stem in de Stad halverwege dat 
jaar. 
 
Jaarrekening 2020 
 

Balans per 31.12.2020 
ACTIVA      PASSIVA 
Effecten     € 789.626 Vermogen   € 799.867 
Vorderingen op korte termijn  €     1.013 Schulden op korte termijn  €        250 
Liquide middelen   €     9.478                       
Totalen     € 800.117 Totalen    € 800.117 
 
 

Exploitatierekening over 2020 
BATEN       LASTEN 
Resultaat op belegde middelen  €   33.293 Giften    €   12.500 
                      Overige lasten   €        250 
Totalen     €   33.293 Totalen    €   12.750 
 

Batig saldo   €   20.543 
Totalen    €   33.293 


