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Voorwoord	
 
Dit jaarverslag is het derde jaarverslag dat is opgesteld door het bestuur van de PJ Rogaar Stichting.  
 
In 2014 kwam het bestuur van de PJ Rogaar stichting twee maal bij elkaar.  De vergaderingen werden 
gehouden in Bloemendaal bij de familie Rogaar, waarvan de eerste op 17 juni en de tweede op 2 
december. Er is een totaal bedrag van € 8.250,- geschonken aan verschillende doelen. In dit verslag 
zullen bedragen en doelstellingen worden toegelicht.  
 
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.pjrogaar.nl. 
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Algemene	informatie	

Doelstell ing 

De doelstelling van de stichting is in het jaar 2013 niet veranderd. 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 60%. Door 
heftige koersbewegingen kan dit percentage, slechts tijdelijk, overschreden worden. 

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 

H.G Gentis,                                             Voorzitter 

M. Rogaar,                                              Secretaris 

H.M de Mol van Otterloo                     Penningmeester 

 

R.E. Rogaar    Adviseur 
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Publicatieplicht:	Informatieverstrekking	door	ANBI’s	via	het	internet	

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende 
instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is 
voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar 
contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een 
internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt 
het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel. Om vanaf 2014 de ANBI status te behouden 
moet een ANBI haar gegevens via internet openbaar maken.  

ANBI’s kunnen de vereiste informatie via hun eigen website publiceren of de informatie ontsluiten via 
www.anbi.nl. Er zijn geen specifieke voorschriften opgenomen over de wijze van publicatie op 
internet. Het staat de ANBI vrij in de informatieverschaffing de gewenste mate van transparantie te 
kiezen zolang het maar publiceert wat er minimaal gevraagd wordt. Om de toegankelijkheid van de te 
publiceren gegevens te bevorderen, zal in het ANBI-register van de Belastingdienst een hyperlink 
worden opgenomen naar de pagina waarop de ANBI haar gegevens publiceert.  

De PJ Rogaar stichting publiceert haar gegevens via het volgende webadres: www.pjrogaar.nl . 

Naam, RSIN en contactgegevens 
Vanaf 1 januari 2014 gaat het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 
of fiscaal nummer een belangrijke rol spelen voor bijvoorbeeld de giftenaftrek. Verder moet het 
duidelijk zijn hoe u contact op kan nemen met een ANBI. 
 
Doelstell ing en beleidsplan 
Anbi’s moeten kort en begrijpelijk het doel, de missie en de bestaansreden van de instelling beschrijven 
ANBI’s zijn altijd al verplicht geweest om een beleidsplan te hebben. Nu moet het beleidsplan 
inzichtelijk gemaakt te worden. Hierbij mag een ANBI volstaan met een publieksvriendelijke versie 
van de hoofdlijnen van het beleidsplan. 
 
Bestuurssamenstell ing, het beloningsbeleid en de namen van bestuurders  
ANBI’s moeten de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van bestuurders 
publiceren. Met bestuur wordt het statutaire bestuur bedoeld. Bij de samenstelling van het bestuur gaat 
het vooral om het vermelden van de functies waaruit het bestuur is samengesteld en de daarbij 
toegekende bevoegdheden. Het bekend maken van het beloningsbeleid is niet beperkt tot de beloningen 
van de bestuurders, maar is van toepassing voor het volledige in dienst zijnde personeel van de ANBI. 
Voor deze laatste mag een ANBI volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het 
personeel, als dat van toepassing is. 
 
Inzage in activiteiten 
Een ANBI moet een verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten publiceren. Dit verslag dient 
ten minste jaarlijks uitgebracht te worden. Let op het gaat hier om een verslag en niet om de geboekte 
resultaten. Van belang is dat een ANBI via het verslag verantwoording aflegt over haar inspanningen. 
Wat gebeurd en met het geld. 
 
Financiële administratie  
ANBI die fondsen werven zijn verplicht tot publicatie van de balans en de staat van baten en lasten, 
met toelichting. Volgens de staatssecretaris van Financiën hoeft niet de volledige balans en 
resultatenrekening opgenomen te worden maar kan worden volstaan met een samenvatting. 

Een ANBI moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar 
publiceren. Als uw boekjaren lopen per kalenderraar dus van 1 januari tot en met 31 december dan 
betekent dit dat de ANBI op 1 januari 2014 de financiële verantwoording van het boekjaar 2012 (van 1 
januari 2012 tot en met 31 december 2012) moet publiceren. De financiële verantwoording van het 
boekjaar 2013 (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop 
van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2014.
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Gesponsorde	doelen 

 
Vaste schenkingen 
 
Chiuta Projects € 1200,- 
Dit is het vierde 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 weeshuis 
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.  
 
 Verzetsmuseum €1.000, 
Het verzetsmuseum in Amsterdam krijgt jaarlijks een gift. Dit jaar was dat €1000,-.  

 
Estrella da Favela €1000,- 
Sociaal project in Rio de Janeiro: sport en educatie voor de allerarmste kinderen van 6-16 jaar, 
opgericht door Nederlanders Edwin Roodenburg en Martijn Verbeek. 
 
 
Tiny Miracles €0,- 
De jaarlijkse donatie aan Tiny Miracles van €900,- euro per jaar is stopgezet. De stichting heeft een 
aantal andere fondsen weten aan te trekken en kunnen voorlopig daarmee de meisjes en de moeders die 
het steunt helpen. De stichting heeft geen ambitie om te groeien.  
 
 
Eenmalige schenkingen 
 
Erik Hazelhoff Roelfzema prijs €1000,- 
De Erik Hazelhoff Prijs is een tweejaarlijkse literaire prijs met twee categorieën: de Erik Hazelhoff 
Jong Talentprijs, toegekend aan de beste Nederlandstalige- of Engelstalige masterscriptie geschreven 
aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en de Biografieprijs toegekend aan de beste 
Nederlandstalige Biografie. 
 
 
Klassiek rondom de klas € 1.000,- 
Klassiek rondom de Klas is een burgerinitiatief. Zo’n 35 buurtbewoners, ouders en vrienden die 
vrijwillig muzieklessen en optredens organiseren. Naast ensembleleiders heeft de stichting de 
vrijwillige medewerking van diverse andere musici, waaronder (oud-) leden van het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Het werkt nauw samen met het Leerorkest, Stichting Dynamo en een aantal 
scholen in Amsterdam Oost. De PJ Rogaar Stichting heeft in 2014 €1.000,- gedoneerd aan de stichting 
om bij te dragen aan de jaarlijkse lasten, zoals onkosten van de docenten. 
 
 
KAF-Project Lombok €1000,- 
Het KAF-Project  traint kleine gemeenschappen in een financiële methodiek, die hen helpt gezamenlijk 
te sparen en te financieren in kleine inkomsten-genererende projecten. Het  richt zich op vrouwen uit 
landelijke gebieden met een laag inkomen en opleidingsniveau. Het levert een bijdrage aan het proces 
van empowerment van vrouwen door ze te leren sparen en geld uit te lenen.  
 
Na de donatie in 2013 en het behalen van de doelstellingen heeft de het bestuur besloten in 2014 het 
project wederom met €1000,- te sponsoren. Het kan daardoor enkele maanden verder de met de 
bestaande gemeenschappen en met enkele groepen verder uitbreiden.  
 
 
 
Enclasse €1500,- 
EnClasse helpt het onderwijs in Congo te verbeteren en bouwt zo aan de toekomst van duizenden 
Congolese kinderen. Ze begint met het renoveren van het schoolgebouw en het inrichten van het 
klaslokaal. De volgende stap is het creëren van een veilige en hygiënische leeromgeving. Als dat 
allemaal op orde is, investeert men in de kwaliteit van het onderwijs. Denk hierbij aan 
lerarentrainingen, lesmateriaal en het opzetten van een (digitale!) bibliotheek, het geven van 
hygiënelessen en zelfs het gebruik van zonnepanelen.  
 
De PJ Rogaar Stichting heeft Enclasse na succesvolle sponsoring in 2013 dit jaar gesponsord voor de 
bekostiging van Hygiëne lessen.  
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Carpet of Life €550,- 
Carpet of Life geeft kleren uit Nederland en België een tweede leven door het te laten transformeren in 
een persoonlijk tapijt, gemaakt door Marokkaanse vrouwen in de Sahara. Het houdt een oude traditie in 
stand en omdat de vrouwen betaald krijgen komt het de economie in de dorpjes ten goede. PJ Rogaar 
stichting heeft €550,- euro geschonken voor de aanschaf van een tablet, waarmee de vrouwen de 
ontwerpen van de tapijten gemakkelijk kunnen fotograferen en direct uploaden op het internet. Dit 
vergemakkelijkt het proces, omdat vrouwen nu niet meer naar de stad hoeven te reizen om het internet 
te raadplegen. 
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Jaarrekening	
 
Balans 2014 
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Winst-	en	verliesrekening	
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Overzicht	Sponsoring	
 
 
Bedragen zijn in Euro’s. 
Goede doelen  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
AMREF Flying Doctors 150 

     Artsen Zonder Grenzen 150 
     ASHA 

  
1000 

    Carpet of Life 
     

550 
Chiuta Childrens Home   1200 1200 1200 1200 1200 
Creative Solutions 

   
1500 

  Enclasse 
     

1500 1500 
Erik Hazelhoff Prijs 

     
1000 

Estrela da Favela 
    

1000 1000 
Europa Nostra     900       
Fonds Gehandicapten Sport 150 

     Female Cancer Foundation 
   

1500 
 Join For Joy 

    
1000 

  KAF Indonesia 
    

1000 1000 
Klassiek rondom de klas           1000 
NSGK 

 
150 

     NSPG 
 

150 
     Run for Humen rights Watch 500 

    SOS-Kinderdorpen 150 
     Stichting Masarang Hil/Man       500   

Stichting Masarang 
   

900 900 
 Stichting vluchteling 150 

     Terre des Hommes 150 
     Tiny Miracles 

  
900 900 900 

 Tynf Orphanage     1500       
UAF 

 
150 

     Verzet Museum 
 

500 500 500 500 1000 
Voorleesexpress 

    
1500 

 War Child 
 

150 
     Zaaso     2100 870       

  
1500 5300 5870 6000 10500 8250 

 


