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De Stichting merkt zoals alle jaren dat er een groot beroep op haar wordt gedaan. De verwachting
uit het beleidsplan (terugtredende overheid en een herleving van de godsdienstige beleving bij
vooral jeugdige groeperingen) zette ook door in de afgelopen jaren. Tot nu toe heeft de Stichting
steeds aan de doelstelling kunnen voldoen door het doen van giften aan instellingen waartoe zij op
basis van de statuten is gemachtigd.

Uitbreiding bestuur
Naast de gezette doelstellingen voor 2019 (verdergaande consolidatie) is de belangrijkste wijziging
eind 2018 de uitbreiding van het bestuur geweest van 3 naar 5 bestuurders. Met het oog op de
toekomst is gelet op een goede leeftijdsverdeling. Het bestuur bestaat thans uit de op de eerste
pagina van de jaarrekening genoemde personen.
Het eerste jaar met het uitgebreide bestuur is zeer goed verlopen. Arnoud de Beaufort heeft zich
gericht op het beleggingsbeleid en heeft gekeken hoe we de komende jaren stappen kunnen maken
in het inzetten van het vermogen van de Stichting om (ook) sociale doelstellingen te bereiken.
Fatimazhra Belhirch heeft zich ingezet op het begeleiden van de ontwikkeling van het nieuwe
monitoringsprogramma en heeft daartoe ook meerdere projectbezoeken afgelegd (met de
gevolmachtigde). De gevolmachtigde heeft in 2019 in totaal 11 projectbezoeken afgelegd. Een
overzicht van de vergaderingen en bezoeken van het bestuur wordt bijgehouden door de
gevolmachtigde en bij elke bestuursvergadering overlegd.

Impact & monitoring van de programma’s van de stichting
Tijdens de bestuursvergadering van december 2018 is een projectplan goedgekeurd om een simpel
en efficiënt programma te ontwikkelen om te meten welke impact de programma’s van de Insinger
Stichting hebben. In 2019 is de opdracht gegeven aan OAM Consultancy om dit programma te
ontwikkelen. Dit programma is eind 2019 opgeleverd en wordt begin 2020 in gebruik genomen. Een
presentatie van dit programma zal worden gegeven aan het bestuur van de stichting tijdens de
eerste vergadering in 2020. De komende jaren hoopt de stichting hiermee een beter inzicht te
ontwikkelen in het resultaat en het effect van de giften die de Insinger Stichting doet.

Uitgavenniveau verhogen
Deze doelstelling, om het uitgavenniveau op een verantwoorde manier te verhogen, blijft van
kracht. Als streefbedrag voor 2018-2020 is hiervoor een jaarlijks bedrag gecommitteerd van ca. EUR
1.000.000 aan giften. Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat dit bedrag in 2019 bijna is gehaald
(EUR 931.257). De meerjarige giften vormen hierbij nog steeds een belangrijk instrument waarbij
met bekende partners een groter commitment wordt aangegaan. Deze meerjarige giften behelzen
net als in 2018 ca. 50% van het totaalbedrag voor maatschappelijke projecten (ruim EUR 376.600
van 654.407). Hierdoor is zowel in 2017 en 2018 als in 2019 substantieel meer geld gegaan naar
maatschappelijke projecten dan naar kerken en orgels. Wel zien we in 2019 een stijging van giften
aan kerken en orgels. Dit is te wijten aan het feit dat einde 2018 de laatste batch aanvragen voor
kerken en orgels niet meer kon worden gehonoreerd omdat het totale giftenbedrag voor 2018 reeds
was gecommitteerd. Hierop heeft begin 2019 een inhaalslag plaatsgevonden.
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