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STICHTING CHRISTELIJKE HULPVERLENING MILITAIREN  
 

 

Onderwerp: resultatenrekening 2020 
 

 

T.b.v. de jaarlijkse ANBI-publicatie op internet  gevoegd de 

resultatenrekening over 2020 van de Stichting Christelijke Hulpverlening 

Militairen. De SCHM heeft de status van een vermogensfonds. 

 

In 2020 zijn door de SCHM een drietal projecten ondersteund. De Protestantse 

Theologische Universiteit (afdeling Groningen) heeft door een bijdrage van 

onze stichting ook in 2020 invulling kunnen geven aan zijn aanstelling als 

bijzonder hoogleraar protestantse geestelijke verzorging (PGV) bij de 

krijgsmacht. Hij werkt vanuit de Protestantse Theologische Universiteit te 

Groningen. Op de Vrije Universiteit Amsterdam is het promotieonderzoek naar 

de rol van de kerken in de Indonesische Oorlog voor het derde jaar voortgezet. 

Verwachting is dat dit onderzoek in 2021 wordt afgerond. Tot slot heeft onze 

stichting een vlaggenmast geschonken aan het Vormingscentrum Beukbergen. In 

2020 heeft er in totaal € 34.097,20  aan doelbesteding plaatsgevonden. 

 

De beurs heeft zich, na een heftige koersval vanwege de coronacrisis  in 

maart 2020, in het verdere jaar goed hersteld. Het boekjaar 2020 heeft – na 

aftrek van kosten en doelbestedingen - per saldo een  winst van € 1.630,34 

opgeleverd. 

 

In het jaarverslag wordt aangesloten bij de cumulatieve resultaten zoals 

gerapporteerd door ABNAMRO-MeesPierson over 2020. Daarbij wordt omwille van 

de eenvoud – anders dan in 2019 – bij het resultaat direct aangesloten bij 

het door ABNAMRO-MeesPierson aangegeven ‘netto resultaat’. 

                                                                                                                         

De Stichting heeft ten doel steun te verlenen aan de protestantse geestelijke 

verzorgers in hun werk voor militairen, ongeacht de geloofs- of 

levensovertuiging van die militairen. 

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door, via het aanwenden van alle 

wettige middelen en gelegenheden, met haar vermogen: 

 

   a. activiteiten te steunen gericht op het bevorderen van de kwaliteit                                        

      van de geestelijk verzorgers en hun ter dienst staande middelen; 

   b. het specifiek ondersteunen van de geestelijk verzorgers geplaatst bij   

      buitenlandse missies, op varende eenheden of op een van de overzeese      

      Koninkrijksdelen. 

 

In dit jaarverslag wordt voor de waarde van de effecten direct aangesloten 

bij de cumulatieve resultaten zoals gerapporteerd door ABNAMRO-MeesPierson 

over 2020.  
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN SCHM over het jaar 2020 
 

 

 
 

 

 
 

 

Verbijzondering REKENING VAN BATEN EN LASTEN  

 

  
 

                                               

BATEN 2019 2019 2020 2020

Bruto resultaat effecten in 2019 € 190.260,03 nvt.

Netto resultaat ABNAMRO-portefeuille 2020 € 0,00 € 39.553,00

Netto resultaat SCHM-portefeuille 2020 € 0,00 -€ 3.787,00

Nog te ontvangen rente over 2020 € 98,09 € 60,56 1

Koersres. ongerealiseerd - gerealiseerd € 22.783,00 nvt.

Terug ontvangen div.bel. buitenland € 1.203,76 € 141,75

Nog terug te ontv. div. belasting NL € 91,80 € 99,50

Totaal € 214.436,68 € 36.067,81

LASTEN 2019 2019 2020 2020

Doelbestedingen € 35.460,00 € 34.097,20 p.8

Bankkosten beleggingen € 10.065,90 € 0,00 nvt.

N.t.b. 4e kwartaal € 3.549,00 € 0,00 nvt.

Algemene  kosten € 3.212,65 € 340,27 p.8

Totale lasten € 52.287,55 € 52.287,55 € 34.437,47 € 34.437,47

Resultaat € 162.149,13 € 1.630,34

Totaal € 214.436,68 € 36.067,81

2019 2020 nr.

Doelbestedingen  

Stichting Eendracht € 1.000,00 € 0,00

Casestudies GV € 960,00 € 0,00

KPPR Soldatenkerk € 1.000,00 € 0,00

Gift t.b.v. vlaggemast 'Beukbergen' € 1.597,20 6

Onderzoek Historisch Documentatie Centrum (HDC) VU € 7.500,00 € 7.500,00 7

Leerstoel Protestanse Theologische Universiteit (PThU) € 25.000,00 € 25.000,0 11

Totaal € 35.460,00 € 34.097,20

2019 2020 nr.

Algemene kosten

Kamer van Koophandel € 0,00 € 48,40 11

Reiskosten € 1.162,60 € 0,00

Administratiekosten (drukkerij jaarrekening) en flexweb € 90,75 € 86,82 1,4

Vergader- en represkosten € 256,20 € 0,00

Dividend bel. Buitenland incl. trans.belasting € 1.703,10 € 0,00 nvt.

Aanschaf boek 'Dominee in Indië' € 0,00 € 15,00 1

Reguliere bankkosten (zie onderstaand) € 176,90 € 190,05

Totaal € 3.389,55 € 340,27
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BIJLAGE 1: Uitgangspunten ABNAMRO-MeesPierson duurzaam beheer 
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BIJLAGE 2: Impressie doelbestedingen SCHM 
 

1e bijzonder hoogleraar protestantse 

geestelijke verzorging 

   
 

Professor dr. Pieter Vos is vanaf 2019 aangesteld als de 1e bijzonder hoogleraar 

protestantse geestelijke verzorging (PGV) bij de krijgsmacht. Hij werkt aan de 

Protestantse Theologische Universiteit (afdeling Groningen).  

 

Vos is ethicus en heeft zich verdiept in het effect van de geestelijke vorming op het moreel 

van militairen. De titel van zijn rede luidde: ‘Het gedeelde verhaal van een beschadigde 

moraal: moral injury en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht’ . 

 

Professor Vos gaat zet zich in zijn nieuwe functie onder meer inzetten voor:  

• het bevorderen van de PGV-missie door wetenschappelijke doordenking van en 

reflectie op het werk en taken; 

• het bevorderen van de geoefendheid van de protestants geestelijk verzorger in 

het  omgaan met geloofs- en levensvragen. Ook moet hij hun kennis van en inzicht in 

levensbeschouwelijke tradities vergroten; 

• reflecteren op kritische morele en existentiële situaties waarin militairen terecht 

komen. Maar ook op de vaardigheid van protestants geestelijk verzorgers om hen bij 

te staan; 

• versterken van de kunde tot het voorgaan in vieringen en rituelen; 

• het verspreiden van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van het werk van de 

protestants geestelijk verzorger voor kerk en samenleving.  

De parttime leerstoel is in 1e instantie voor een periode van 5 jaar en wordt bekostigd 

door de Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen.   
 

 

Bron: intranet 10 oktober 2019 Min. Van Defensie 

 
 

 

http://intranet.mindef.nl/ImageResize.ashx?size=lightbox&filename=/dosco/images/Professor%20Vos_tcm4-1437510.jpg
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Schenking vlaggenmast aan  
Vormingscentrum Beukbergen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


