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Voorwoord	
 
In 2012 heeft het bestuur besloten een jaarverslag bij te houden waarin activiteiten en schenkingen 
worden toegelicht. Ook de jaarrekening zal hierin worden opgenomen. Van de jaren 2009 tot en met 
2011 zullen geen verslagen worden gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar de notulen. 
 
In 2012 kwam het bestuur van de PJ Rogaar stichting twee maal bij elkaar.  De eerste vergadering werd 
gehouden op 13 mei in Nijkerk bij de familie Gentis en de tweede 28 oktober in Bloemendaal bij de 
familie Rogaar. Het volledige bestuur inclusief adviseur was aanwezig. Er is een totaal bedrag van € 
6000,- geschonken aan verschillende doelen. In dit verslag zullen bedragen en doelstellingen worden 
toegelicht.  
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Algemene	informatie	

Doelstelling	

De directe inkomsten uit het vermogen zijn beschikbaar voor donaties, subsidies en financiële steun 
t.b.v. charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland. Deze instellingen of personen zijn 
actief op het terrein van het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch 
projecten of ontwikkelingshulp. 

In principe tracht de stichting, waar mogelijk, doelen te identificeren, waarvan de realisatie door haar 
financiële steun werkelijk dichterbij wordt gebracht. De stichting wil, waar mogelijk, echt verschil 
maken. 

Het kan voorkomen dat gedurende meerdere jaren aan het zelfde project financiële steun wordt 
verleend. In zulke gevallen zal ook om een rapportage worden verzocht, die inzicht verschaft in de 
voortgang van het project en de aanwending van de financiële middelen. 

Naast deze doelen kunnen van jaar tot jaar een aantal charitatieve instellingen worden uitgekozen, die 
reeds grote bekendheid verdienen en waarvan ‘het verschil’ niet meteen duidelijk zal worden, maar 
waarvan de steun, zonder enige twijfel van het bestuur,  zeer goed besteed zal worden. 

Vermogen	

Het vermogen van de P.J. Rogaar Stichting wordt in de eerste plaats opgebouwd uit schenkingen uit het 
privé vermogen van de oprichters.  

De Stichting is een vermogensfonds en zal in beginsel geen fondsenwervende activiteiten ondernemen. 
Het is aannemelijk dat het vermogen van de Stichting in de komende jaren door additionele 
schenkingen vanuit privé-vermogen van de oprichter verder zal toenemen. Schenkingen van derden 
zijn overigens wel welkom. 

Met het oog op de wens het vermogen in principe in stand te houden en alleen de vruchten ervan aan de 
doelstelling te besteden, is besloten het beleggingsbeleid gematigd conservatief te houden . Dit 
betekent dat wel in eerste klas aandelen kan worden belegd, doch dat nooit voor meer dan 40% . Door 
heftige koersbewegingen kan dit percentage, slechts tijdelijk, overschreden worden, doch nooit tot 
meer dan 50%. 

De portefeuille wordt ingericht met de bedoeling een voorspelbare vaste stroom van directe inkomsten 
te genereren. Tijdelijke koersschommelingen spelen geen rol van betekenis bij het samenstellen van de 
portefeuille. Wel wordt gestreefd naar in stand houding van het vermogen, zodat geen grote risico’s 
mogen worden gelopen. 

	

Bestuur	

Dhr. H.G Gentis,                                             Voorzitter 

Dhr. M. Rogaar,                                              Secretaris 

Dhr. H.M de Mol van Otterloo                     Penningmeester 

 

Dhr. R.E. Rogaar    Adviseur 

	
ANBI	Status	
	



Jaarverslag	PJ	Rogaar	stichting	2012	

	 4	

Op	2	juli	2012	is	en	boekenonderzoek	Algemeen	Nut	Beogende	Instelling	(ANBI)	aangekondigd	
bij	de	P.J.	Rogaar	Stichting.	Na	telefonisch	contact	en	contact	per	e-mail	met	de	
belastinginspecteur	is	besloten	eerst	een	beoordeling	op	basis	van	aan	te	leveren	stukken	in	te	
stellen.	Op	basis	van	deze	stukken	is	besloten	dat	de	P.J.	Rogaar	Stichting	de	ANBI-Status	kan	
behouden.	
Daarbij dient het bestuur rekening te houden met drie punten: 
 

1. Bestuursamenstelling 
Hoewel het huidige bestuur uit een drietal personen bestaat is er in de statuten de 
mogelijkheid opgenomen dat het bestuur uit één persoon bestaat. Bij een volgende 
statutenwijziging dient deze bepaling te worden gewijzigd, zodanig dat dit voldoet aan de 
geldende ANBI-regelgeving op dit gebied. Deze intentie is meegenomen in de 
bestuursvergadering van 28 oktober 2012 en is opgenomen in de notulen van die vergadering. 
 
2. Luiquidatiesaldo-bepaling 
Uit de regelgeving van de instelling moet blijken dat bij opheffing van de instelling een batig 
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
gelijksoortige doelstelling. Speciefiek in de situatie van de P.J. Rogaar Stichting betekent dit 
dat de liquidatitesaldobepaling zoals die nu staat omschreven in de statuten pas gewijzigd 
dient te worden indien de stichting een statutenwijziging gaat doorvoeren. Deze intentie is 
meegenomen in de bestuursvergadering van 28 oktober 2012 en is opgenomen in de notulen 
van die vergadering. 
 
3. Bestedingscriterium 
De P.J. Rogaar Stichting is te kwalificeren als een vermogensfonds. De P.J. Rogaar Stichting 
voldoet op dit moment, gezien de opbouwfase waarin men zich bevindt, nog niet aan het 
bestedingscriterium (90%-criterium). Over een langere periode bezien zal de stichting 90% 
van haar netto-opbrengsten ten algemene nutte moeten uitkeren. De stichting zal zorgen dat 
het niet onnodig geld oppot, maar dient ook op te passen dat het niet inteert op reserves. Deze 
dienen in principe om koersverliezen en inflatie op te kunnen vangen. 

	
	
	
Gesponsorde	doelen	
	
Vaste	schenkingen	
	
Chiuta	Projects	€	1200,-	
Dit	is	het	derde	jaar	op	rij	dat	de	PJ	Rogaar	stichting	Chiuta	Projects	sponsort.	Het	betreft	een	
stichting	die	is	opgezet	door	drie	vrouwen	Leanne,	zus	Lisette	en	moeder	Heeremans	die	elk	jaar	
het	weesthuis	Chiuta	Childrens	Home	in	Malawi	bezoeken.	De	stichting probeert de voeding en 
scholing van alle kinderen op zich te nemen. Sommige kinderen gaan gewoon naar een 
overheidsschool, maar met de schenking van PJ Rogaar krijgen twee uitblinkers de kans om naar een 
betere boardingschool te gaan.  
	
	
Tiny	Miracles	€900,-	
Het	doel	van	Tiny	Miracles	is	om	een	zeer	arme	community,	in	een	aantal	jaren	te	laten	
ontwikkelen	tot	de	middenklasse.	Men	richt	zich	daarbij	op	de	meisjes	en	vrouwen	in	de	
gemeenschap.	Meisjes	gaan	naar	school	en	de	moeders	worden	aan	werk	geholpen	waardoor	ze	
hun	families	kunnen	voeden.	Daarmee	wordt	voorkomen	dat	de	meisjes	tot	kinderarbeid	of	
prostitutie	worden	gedwongen.		
PJ	Rogaar	steunt	dit	project	samen	met	de	Sirtema	Stichting	door	de	salarissen	van	drie	
leraressen	te	sponsoren	in	de	jaren	2011	–	2013.	In	2014	bekijkt	het	bestuur	of	de	sponsoring	
wordt	doorgezet.			
	
Verzetsmuseum	€500,	
Het	verzetsmuseum	in	Amsterdam	krijgt	jaarlijks	een	vaste	gift	van	€500,-.		

	
Eenmalige	schenkingen	
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Join for Joy €1000,- 
Join for Joy is een Nederlandse stichting die zich inzet om sport en spel in de ontwikkeling te krijgen 
van Keniaanse jonge kinderen. Dit doet ze door kinderkampen te organiseren in Kenia. Kinderen 
krijgen de mogelijkheid om voor een paar dagen kind te zijn en zich niet hoeven te bezigen met de 
dagelijkse beslommeringen. In Augustus 2012 is Michiel Rogaar mee geweest om drie kampen te 
begeleiden.  
 
10 studiebeurzen Masarang €900,- 
De stichting is ooit opgezet door de inmiddels wereld bekende Willie Smits. Willie, geboren en 
getogen in Indonesië is zeer begaan met het lot van de orang-oetang. Hier heeft hij dan ook zijn 
levensmissie aan gewijd.  
Hij begrijpt goed, dat het probleem van de orang-oetang in principe een sociaal economisch probleem 
is in de regio waar de orang-oetang leeft: Op sluwe wijze kopen grote palmoliebedrijven land van de 
kleine boeren in het gebied. Dit land wordt vervolgens ontbost en beplant met oliepalmen. De business 
levert snel geld op, maar laat zeer onvruchtbare grond achter. De lokale bevolking profiteert niet of 
nauwelijks mee en de orang-oetangs die het overleven blijven ontheemd achter. 
Bij zijn studie in Wageningen heeft hij zich verdiept in de suikerpalm. Met de suikerpalm en zijn 
kennis hierover wapent hij zich tegen de landontginning. De suikerpalm heeft veel ecologische en 
economische voordelen. Hij heeft veel en grote sponsoren achter hem staan en er ontstaat inmiddels 
een ware suikerpalm industrie in Indonesie, waar de gehele lokale bevolking van lijkt te profiteren. Het 
bos en de orang-oetang blijven ongedeerd. 
 
De omvang van stichting Masarang, maakt het voor PJ Rogaar lastig om het verschil te maken. Echter 
zijn er aan Masarang kleinere, op zichzelf staande projecten verbonden die goed bij de doelstelling van 
PJ Rogaar passen en waarbinnen we het verschil kunnen maken.  
Jaarlijks worden door Masarang ongeveer 180 studiebeurzen voor middelbare scholieren uitgereikt. 
Hiermee wordt voorkomen dat kinderen die klaar zijn met de lagere school en waarvan de ouders het 
studiegeld van de middelbare school niet kunnen betalen, gedwongen worden werk te zoeken. De PJ 
Rogaar stichting heeft 10 studiebeurzen gesponsord. 
 
Creative solutions €1500,- 
Creative	Solutions	is	een	project	dat	er	voor	zorgt	dat	de	Nayuu	preschool	in	Mangapwani	(Zanzibar)	
doorgang	kan	blijven	vinden.	De	jaarlijkse	kosten	bedragen	€	1.500,-.	Hiervoor	krijgen	de	kinderen	
een	uniform,	iedere	schooldag	(maandag	t/m	vrijdag)	een	beker	melk	en	4x	per	jaar	een	
ontwormingskuur.	Tevens	worden	de	schoolmaterialen	aangeschaft,	gaan	de	kinderen	2x	per	jaar	op	
schoolreisje	en	wordt	het	salaris	van	juf	Nasra	betaald.	De	PJ	Rogaar	steunt	de	stichting	dit	jaar	met	
een	bedrag	van	€1500,-	voor	het	jaar	2013.	
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Jaarrekening	
Begroting	2013	
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Overzicht	Sponsoring	
	
Goede doelen  2008 2009 2010 2011 2012 

 
AMREF Flying Doctors 150 

   
 

Artsen Zonder Grenzen 150 
   

 
ASHA 

  
1000 

  
 

Chiuta Childrens Home 
 

1200 1200 1200 

 
Creative Solutions 

   
1500 

 
Enclasse 

     
 

Estrela da Favela 
    

 
Europa Nostra 

  
900 

 
 

Fonds Gehandicapten Sport 150 
   

 
Join For Joy 

    
1000 

 
KAF Indonesia 

    
 

NSGK 
 

150 
   

 
NSPG 

 
150 

   
 
 

Run for Humen rights Watch 500 
  

 
SOS-Kinderdorpen 150 

   
 

Stichting Masarang 
   

900 

 
Stichting vluchteling 150 

   
 

Terre des Hommes 150 
   

 
Tiny Miracles 

  
900 900 

 
Tynf Orphanage 

  
1500 

 
 

UAF 
 

150 
   

 
Verzet Museum 

 
500 500 500 

 
War Child 

 
150 

   
 

Zaaso 
  

2100 870 
       1500 5300 5870 6000 

 
Bedragen zijn in Euro’s. 


