JAARVERSLAG 2017
Stichting Zabawas
Churchillplein 5e
2517JW Den Haag

Postadres:
Postbus 116
2630 AC Nootdorp

Stichting Zabawas is opgericht en gevestigd te Den Haag op 23 januari 2004 bij akte verleden voor mr G.G.J.D. Verdoes Kleijn, destijds
notaris te Den Haag. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd 23 januari 2017 en voldoen aan de eisen die aan een Algemeen Nut Beogende
Instelling worden gesteld. Er is een beleidsplan, een beleggingsstatuut en een procesbeschrijving “behandeling donatie-aanvragen”.
Stichting Zabawas heeft ten doel:
Het verlenen van geldelijke steun aan personen en of instellingen die een algemeen belang beogen, met name op het gebied van Cultuur,
Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het, met in achtneming van een door het bestuur vastgesteld beleidsplan,
verstrekken van periodiek dan wel incidenteel door het bestuur van de Stichting vast te stellen uitkeringen aan personen en/of instellingen
behorende tot de hiervoor genoemde sectoren. Deze personen en instellingen dienen in principe werkzaam en gevestigd zijn binnen het
Koninkrijk der Nederlanden.
De Stichting Zabawas is lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland (FIN) en heeft een fiscale rangschikking als "Algemeen Nut
Beogende Instelling" (ANBI)
Samenstelling bestuur:
In 2017 bestond het bestuur uit de volgende 7 personen:
Voorzitter
De heer J.P.F.M. Funnekotter
Penningmeester & Secretaris De heer mr P.E. Driessen
Bestuurslid
Mevrouw mr M. van Dijk
Bestuurslid
De heer drs S.M. Allegro
Bestuurslid
Mevrouw drs M.H. Besselink
Bestuurslid
De heer drs A.C. Van Meer
Bestuurslid
Mevrouw F.M. Hameetman
Ambtelijk secretaris:

De heer P.M. Dingemanse
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Organisatie:
Stichting Zabawas maakt gebruik van een secretariaat dat het bestuur ondersteunt op administratief en financieel gebied. Het secretariaat is
maandag tot vrijdag bereikbaar hetgeen de continuïteit van de behandeling van donatieaanvragen waarborgt. De uitvoering van het
secretariaat is tot en met 2017 verzorgd door Family Wealth Care B&E B.V. In 2017 heeft Capital Support B.V. te Den Haag de aandelen
van Family Wealth Care B&E B.V. overgenomen waardoor het secretariaat van Stichting Zabawas in de loop van 2018 zal worden verzorgd
door Capital Support B.V. In het kader van de overname zal het secretariaat verhuizen naar het adres van Capital Support B.V. De
werkzaamheden van het secretariaat betreffen onder meer het uitvoeren van de dagelijkse administratieve en secretariële werkzaamheden
en andere beslissingen zoals vermeld in het beleidsplan en de procesbeschrijving “behandeling donatieaanvragen”.
Gedurende het jaar 2017 heeft het bestuur van Stichting Zabawas zeven keer vergaderd waarbij tijdens vijf vergaderingen de
donatieaanvragen zijn beoordeeld. De besluiten aangaande de donatieaanvragen zijn vastgelegd in de zogenaamde “donatiebesluitenlijst”.
De boekhouding, de opstelling van de jaarrekening en de behandeling van de fiscale aangelegenheden zijn uitgevoerd door Noordzij
Financieel Adviseurs. Het accountantskantoor Worrell & Jetten RA wordt verzocht over het jaar 2017 een accountantsverklaring af te geven.
De invoering van het automatiseringsproces bevindt zich in de afrondende fase en zal naar verwachting in het jaar 2018 worden
opgeleverd. Als gevolg van de automatisering zal meer efficiëntie worden bereikt op het gebied van de behandeling van donatieaanvragen
en archivering.
Het bestuur heeft een aantal beleidsmatige beslissingen genomen waarvan enkele als volgt kunnen worden samengevat:
Verhuizing: Stichting Zabawas zal gedurende het jaar 2018 naar een nieuwe locatie verhuizen. Het nieuwe adres van de Stichting zal zijn:
Churchillplein 5E, 2517 JW Den Haag.
Benoeming penningmeester: De heer drs A.C. van Meer wordt ingaande i januari 2018 benoemd tot penningmeester. Hij neemt deze taak
over van de heer mr P.E. Driessen die tot genoemde datum de gecombineerde functie secretaris-penningmeester heeft uitgeoefend.
Ingaande 1 januari 2018 blijft de heer Driessen de functie van secretaris van het bestuur uitoefenen.
Voorts zijn mevrouw Besselink en de heer Allegro in 2017 voor een periode van 4 jaar herbenoemd.
Financiële Commissie: de stichting heeft een overeenkomst gesloten met Capital Support Vermogensbeheer B.V. om zich vanaf 1 januari
2018 te laten bijstaan op het gebied van vermogensregie. Dit resulteert in professionele informatievoorziening, begeleiding en advisering
voor een effectieve aansturing van de externe vermogensbeheerders gebaseerd op een te reviseren beleggingsstatuut.
In anticipatie op de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) treft de Stichting een
aantal voorbereidende maatregelen zodat zij tijdig aan de nieuwe wetgeving zal voldoen.
Budget:
Het voor donaties beschikbare bedrag bedroeg in 2017 € 3.123.900,-. Onder de paragraaf uitkeringsbeleid wordt uiteengezet hoe dit cijfer
is samengesteld.
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Beheer vermogen:
Het beheer van het belegde vermogen van de Stichting werd conform het geformuleerde beleggingsstatuut uitgevoerd door ABNAMRO
Mees Pierson Asset Management en F. van Lanschotbankiers. Elk bestuurslid ontving maandelijks een vermogensvergelijking.
Met elke vermogensbeheerder vond per kwartaal een bespreking plaats met de Financiële Commissie.
De volgende onderwerpen werden besproken;
- behaalde resultaten t.o.v. de benchmark;
- toetsing risicoprofiel;
- beleid komende periode;
- optimalisering direct rendement;
Beleggingsresultaat 2017
Het liquide vermogen van Stichting ZABAWAS is toevertrouwd aan twee Nederlandse financiële instellingen. M.b.t. het beleggingsrisico is er
sprake van een gematigd offensief profiel.
Het beleggingsresultaat met nagenoeg dezelfde beheeropdracht verschilt tussen de beheerders onderling als gevolg van het aanhouden
van een significante hoeveelheid liquiditeiten bij één van hen. Deze keuze om behoudend te beleggen heeft daar tot gevolg gehad dat
onvoldoende is geprofiteerd van het wereldwijde positieve beleggingsklimaat met vooral stijgende aandelen koersen.
Het geconsolideerd netto beleggingsresultaat over het totale vermogen in 2017 bedroeg 3,5%.
Naast het vermogen in beheer heeft de stichting uit historische overwegingen een bescheiden belang in Boskalis Westminster N.V.
Tenslotte bezit de stichting enige uit vererving verkregen percelen (bos- en weide)grond.
uitkeringsbeleid 2017:
Het netto exploitatieresultaat wordt in principe steeds voor het volgende jaar ten behoeve van donaties beschikbaar gesteld. Het
exploitatieresultaat 2016 bedroeg € 936.885,-. Tevens is bepaald dat “over het saldo van de koersreserve gemeten per ultimo van elk jaar
20% zal worden toegevoegd aan het budget van het volgende jaar”, voor 2017 betrof dit € 1.334.989,- Het donatiebudget voor 2017 kwam
daarmee op € 2.271.874,-. Dit bedrag kon worden aangevuld met het saldo van onbesteed budget uit eerder jaren ad. €.852.026,- .,
resulterend in een totaal bedrag van € 3.123.900,- beschikbaar voor donaties in 2017.
Dit leidt tot de volgende opstelling:
- Resultaat 2016
- Dotatie 20% Bestemmingsreserve
- Donatiebudget 2017
- Niet uitgegeven budget eerdere jaren
Totaalbedrag beschikbaar voor donatie in 2017

€ 936.885, -€ 1.334.989, -€ 2.271.874, -€ 852.026, -€ 3.123.900, --

Administratie donaties:
De toegekende donaties en de uitbetalingen worden per kwartaal vergeleken met de boekhoudkundige vastlegging. In de jaarrekening
worden de ontstane verplichtingen uit hoofde van goedgekeurde aanvragen verantwoord. Voorts worden baten en lasten vergeleken met de
daarvoor gebudgetteerde bedragen.
Tot slot:
Het beschikbare budget per jaar wordt in principe volledig toegekend. Budgetoverschotten worden beschikbaar gesteld voor het volgende
jaar.
Iedere aanvraag wordt getoetst aan het algemeen nut en de toegankelijkheid voor een breed publiek alsmede de relevantie en financiële
noodzaak. Tevens wordt de continuïteitsverwachting van de donatieaanvrager getoetst. Naar de mening van het bestuur voldoet de
Stichting Zabawas hiermee aan de door de fiscus gestelde eisen in het kader van de ANBI regeling. De stichting heeft de gedragscode
SBF m.b.t. integriteit, kwaliteit en transparantie onderschreven.
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Teneinde op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen worden regelmatig bijeenkomsten van de FIN en workshops van zowel ABN
AMRO als F. van Lanschotbankiers bijgewoond.
Relevante feiten na balansdatum:
1. De Stichting is een overeenkomst aangegaan met Capital Support Vermogensregie B.V.
2. De Stichting is verhuisd naar Den Haag: Churchillplein 5e. Het nieuwe postbusadres van de Stichting is: Postbus 16710, 2500
BS Den Haag.
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