
De stichting is op 29-04-2021 door gerechtelijke uitspraak 

te Amsterdam ontbonden en opgehouden te bestaan 

omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn 

. 

 

 

 

Alle ANBI gegevens 

Alle ANBI gegevens op een rij: 

Onze stichting is erkend als ANBI 

1 naam: 

Stichting Mr. Albert van Adelsbergen Stichting 

2 RSIN nummer: 

816764116 

3 Contactgegevens: 

Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland 

Telefoon 0181-451074 h.lems@pkn.nl  

 

4 Ons bestuur: 
Mw. A. Coronel (voorzitter) 
H. Lems (secretaris) 
Ph. Menco (penningmeester) 
J.J. Prins (lid) 
 
 
 
5 Ons beleidsplan: 

 

Beleidsplan 2014 – 2020 

van de stichting 

”Mr. Albert van Adelsbergen Stichting 
 

De stichting 

De stichting “Mr. Albert van Adelsbergen Stichting” is opgericht op 31 juli 1967. 

Zij is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel Amsterdam onder nummer 41198811. (RSIN – 816764116) 

mailto:h.lems@pkn.nl


Sedert 1 januari 2008 is de stichting door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut 

Beogende Instelling en als zodanig in het openbaar register opgenomen. Ook bij de 

wijzigingen per 2010 is de stichting als ANBI erkend gebleven.  

De vigerende statuten dateren van de oprichting welke op 31 juli 1967 voor notaris mr. 

Eduard Spier, notaris ter standplaats Amsterdam zijn verleden. 

 

Doelstelling 

Het doel van de stichting is steun te verlenen aan zieke, hulpbehoevende en steunbehoevende 

minderjarigen van alle gezindten en de steun aan in Nederland gevestigde instellingen, die tot 

doel hebben of ondermeer tot doel hebben de steun aan zieke en/of hulpbehoevende en/of 

steunbehoevende minderjarigen.  

Voor de nastreving van het doel der stichting zal alleen de rente van haar kapitaal mogen 

worden aangewend 

 

Bestuur en administratie 

Het bestuur bestaat uit twee leden welke benoemd worden door de te Amsterdam gevestigde 

stichting “Stichting Joods Maatschappelijk Werk” en twee leden welke benoemd worden door 

de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland als rechtsopvolger van het 

Algemeen Diaconaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Utrecht. 

Gezamenlijk hebben zij mevrouw I.R. van Adelsbergen-van Groenenbergh, weduwe van de 

oprichter tot het vijfde bestuurslid benoemd.  

Het voorzitterschap, het secretariaat en de administratie worden wisselend door de leden 

welke door beide instanties zijn benoemd vervuld.   

 

Vermogen  

Het vermogen van de stichting bestaat uit het bloot eigendom van een vruchtkapitaal waarvan 

het levenslang vruchtgebruik aan eerder genoemde mw. Van Adelsbergen-van Groenenbergh 

toekomt. Het is ontstaan bij het overlijden van de stichter en naamgever van de stichting op 20 

mei 1978. Hierdoor trad het testament dat op 3 september 1971 voor mr. Eduard Spier, notaris 

ter standplaats Amsterdam was verleden, in werking. Hierbij werd onder de last van een 

geldslegaat en het eerdergenoemde levenslang vruchtgebruik het gehele vermogen van de 

stichter nagelaten aan de stichting.  

Het stam- of vruchtvermogen na verrekening van daarop rustende lasten en het verrekenen 

van een dading met het in Zwitserland gevestigde Weizmann Institute en tot uitkering 

gebracht aan de Stichting Collectieve Israël Actie te Amsterdam, is vastgesteld op afgerond  

€ 1.355.000.  

 

Werkwijze 

Op basis van het testament is de te Amsterdam gevestigde NV Amsterdam-Rotterdam Bank 

tezamen met de vruchtgebruikster tot bewindvoerder van het vruchtvermogen benoemd. Het 

staat de bewindvoerders vrij in de keuze van beleggen en herbeleggen “mits zich houdende 

aan de regelen van solied beheer”.  

Bij de resultaten van dit beheer zijn twee belangen in het geding. In de eerste plaats de 

belangen van de vruchtgebruikster aan wie na aftrek van kosten de vruchten van het onder 

bewind gestelde vermogen per kwartaal beschikbaar worden gesteld. In de tweede plaats – op 

langere termijn – de ontwikkeling van het vruchtvermogen an sich waarvan het bloot 

eigendom bij de stichting berust. Indirect is dit laatste het belang van de  beide instellingen 

JMW en PKN als verwachters. In een jaarlijkse bestuursvergadering komt het beheer door de 

bewindvoerder aan de orde. Gezien de bepalingen uit het testament hebben de opmerkingen 

van het bestuur een adviserend karakter. 



 

Beleid 2014 – 2018 

Indien, naar verwachting, de huidige situatie van vruchtgebruik zich continueert gedurende de 

beleidsplanperiode zal er geen wijziging in de tot nu toe gevolgde werkwijze plaatsvinden. 

Het bestuur neemt kennis van de resultaten van de bewindvoering en de ontwikkeling van 

haar bloot eigendom. 

Het bestuur zal de ontwikkelingen rond de N.V. ABN AMRO Bank welke in verband met 

overname, splitsing en/of fusie plaatsvinden blijven volgen en waar nodig (laten) toetsen aan 

de bedoelingen van de erflater c.q. stichter.  

Eerst als er signalen zijn dat het vruchtgebruik zal eindigen, zal het bestuur en zullen 

inzonderheid de beide betrokken instellingen nadere plannen ontwikkelen om naar de 

bedoeling van de oprichter van de stichting uitvoering te geven aan de doelstelling van de 

stichting.    

  

Beleid 2019-2020 

Nadat het vruchtgebruik beëindigd werd, zijn conform eerdere besluiten de resterende 

gelijkelijk verdeeld over Joods Maatschappelijk Welzijn en Stichting Steun Partners en 

Projecten voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking als deels 

‘endowment-fund’ en deels fondsen voor besteding beschikbaar onder de last van de door Mr. 

Albert van Adelsbergen vastgelegde doelstelling. De resterende stichting zonder middelen zal 

via gerechtelijke tussenkomst ontbonden worden. 

De stichting is op 29-04-2021 door gerechtelijke uitspraak te Amsterdam ontbonden en 

opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn. 

 

6 Het beloningsbeleid: 

Het bestuur werkt onbezoldigd. Noodzakelijk te maken kosten worden vergoed.   

 

7 De doelstelling: 

Statuten: Doel 

Het doel van de stichting is steun te verlenen aan zieke, hulpbehoevende en steunbehoevende 

minderjarigen van alle gezindten en de steun aan in Nederland gevestigde instellingen, die tot doel 

hebben of onder meer tot doel hebben de steun aan zieke en/of hulpbehoevende en/of steun 

behoevende minderjarigen.  

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten: 

Omdat de stichting haar middelen onder de last tot voortzetting van de doelstelling voor 

stamvermogen en bestedingen van de baten aan kinderen in achterstandssituaties en organisaties 

daarvoor werkend in Nederland, heeft overgedragen aan een Joodse en Protestantse ANBI, resteert 

alleen het via toestemming van de rechter opheffen van de stichting. Dit proces zal naar verwachting 

in 2021 haar beslag krijgen. De secretaris van het laatste bestuur heeft tot taak dit proces te 

finaliseren. 



9 financiële verantwoording: 

De stichting is een vermogensfonds en publiceert in dat kader uitsluitend haar staat van 

baten en lasten. Vanwege de opheffingsprocedure is ook de balans vermeld.  



Balans per 31 december 2020 

Staat van Baten en Lasten 2020 (x € 1) 

Activa  

Vaste activa 0 

Vlottende activa 0 

Totaal 0 

 

Passiva  

Eigen vermogen 0 

Schulden 0 

Totaal 0 

Staat van Baten en Lasten 2020 (x € 1) 

Baten  

Vermogensmutatie (indirect 

rendement) 

0 

Rente rekening-courant 0 

Totaal 0 

 

Lasten  

Afkoop vruchtgebruik 0 

Uitkering beneficianten 0 

Totaal 0 

 

Vruchtgebruik 0 

Vermogen  0 

Totaal exploitatiesaldo 0 



 

 


