STICHTING HET VAN ITERSON ZIEKENHUIS

Beleidsplan 2016-2020
Doel van de Stichting
De Stichting het van Iterson ziekenhuis is belast met in de geest van het testament beheren van het
vermogen voortvloeiend uit het testament van erflaatster mevrouw Johanna Alberta van Iterson,
overleden op 8 november 1905 te Brussel.
Beleidsplan
Elke 5 jaar wordt een beleidsplan opgesteld waarin de uit het testament voortvloeiende bestuurlijke
doelstellingen voor de komende 5 jaar worden vastgelegd. Dit beleidsplan wordt bestuurlijk
vastgesteld.
Ontstaan van het vermogen
In het testament is onder andere bepaald dat ten minste € 125.000 van de nalatenschap dient te
worden besteed aan de bouw van een ziekenhuis en dat het restant belegd moet worden in obligaties
grootboek Nationale Schuld. De revenuen uit de beleggingen dienen ten gunste te komen van, zoals
in het testament omschreven, “het ziekenhuis”.
In de loop der jaren is het in dat verband gebouwde Van Iterson Ziekenhuis in 1970 gesloopt, is de
opbrengst van de grond naar de stichting teruggevloeid en zijn de obligaties grootboek Nationale
Schuld door de staat afgekocht.
Ontwikkeling van het vermogen 2012-2015
Sinds het in 2012 aantreden van het huidige stichtingbestuur wordt actief invulling gegeven aan
enerzijds het beheer van het vermogen en anderzijds het doen toekomen van de revenuen uit het
belegd vermogen aan het ziekenhuis. Na de diverse fusies dient “het ziekenhuis” (1905) te worden
geïnterpreteerd als Het Groene Hart Ziekenhuis.
Per 1 januari 2012 bedroeg het Eigen Vermogen van de stichting € 1.709.000 terwijl dit
per 31 december 2015 € 1.283.000 bedroeg. Een afname derhalve van € 426.000.
De afname is mede een gevolg van de intentie van het bestuur om de hoge eigen vermogenspositie
de komende jaren terug te brengen naar een omvang naar de geest van het testament. Hoewel in
relatie tot het testament moeilijk te kwantificeren wat die omvang anno 2016 zou moeten zijn hanteert
het bestuur een omvang van maximaal € 750.000.
Doelstellingen 2016-2020
1. Realiseren van beleggingsrevenuen
Het beschikbaar vermogen zal voor een gedeelte zo prudent mogelijk op spaarrekeningen
worden uitgezet bij een tweetal banken. Daarnaast biedt het testament de mogelijkheid
uitzettingen te doen welke gericht zijn op een hoger rendement dan op de spaarrekeningen bij
banken. Het bestuur zal er naar streven op prudente wijze een gedeelte van het beschikbare
vermogen tegen hogere rendementen uit te zetten.
2. Interen op het Eigen Vermogen
Door middel van het onderhouden van intensieve contacten met het Groene Hart Ziekenhuis
(GHZ) zal de komende jaren getracht worden om daarvoor in aanmerking komende projecten
in het GHZ te financieren. Deze projecten dienen te voldoen aan de oorspronkelijke
uitgangspunten uit het testament; projecten die nadrukkelijk zien op aspecten van primaire
bedrijfsvoering van het GHZ zijn per definitie uitgesloten.
De omvang van de jaarlijks in dit verband te financieren projecten is afhankelijk van “het aanbod”. Al
eerder in dit beleidsplan is aangegeven dat het bestuur de komende jaren de Eigen Vermogenspositie
wil terugbrengen naar globaal € 750.000. Het beleid is er dan ook op gericht dit op enig moment
gerealiseerd te hebben waarbij het de datum van eind 2020 primair een ambitie is maar geen doel
waar geforceerd naar toe wordt gewerkt.
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