






1.1 Kerncijfers

Vijf Jaar Kerncijfers

Kerncijfers (in EURO x 1.000) 2020 2019 2018 2017 2016

Effecten* 8.141 7.975 6.219 6.886 6.503

Algemene Reserve* 9.126 8.882 7.780 8.122 7.881

Beleggingsopbrengsten 82 58 59 50 66

Lasten uit hoofde van de doelstelling 57 41 47 51 46

Totale kosten eigen organisatie 134 157 139 134 157

Saldo Beleggingsopbrengsten -/- totale kosten (52) (99) (79) (83) (91)

Saldo van baten en lasten 238 1.083 (343) 241 267

Totaalbedrag uitstaande leningen* 432 643 668 791 859

Uitgekeerde leningen 103 233 150 273 328

Aflossing studieleningen + bedrag 313 261 274 340 314

kwijtscheldingsregeling

Afgeboekt wegens oninbaar (8) - (1) - (12)

* betreft de stand per 31 december van het jaar

Kerncijfers (in aantallen) 2020 2019 2018 2017 2016

Totaal aantal openstaande leningen 89 142 149 176 195

Totaal behandelde aanvragen voor een lening 20 53 59 75 107

Toegewezen leningen 15 36 41 52 60

Opgenomen leningen 13 40 30 53 53

Kwijtscheldingsregeling leningen 50 38 45 46 49

Afgeboekte oninbare leningen 3 0 1 0 3
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1.2 Algemene Gegevens

Naam en Zetel

Statutaire naam: Stichting Vreedefonds
Statutaire zetel: Amsterdam
Adres van de Stichting: Postbus 3727

1001 AM  Amsterdam
Datum van oprichting Stichting Vreedefonds: 17 oktober 1943
Datum van oprichting Stichting Vreedefonds
ten Algemene Nutte: 28 december 1956
Datum fusie beide Stichtingen: 1 november 2001
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41198416
Fiscaalnummer (RSIN): 80.62.29.287

Statutaire Doelstelling (art. 2)
1. De Stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de 

opleiding van personen voor een aanvulling of voortzetting van hun opleiding in het 
buitenland, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe 
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. Het bestuur kan, naarmate dit wenselijk voorkomt, zijn bijdrage hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tussenkomst van bestaande instellingen verlenen.

3. De Stichting beperkt zich in beginsel tot hulp aan personen van Nederlandse nationaliteit.

4. De Stichting neemt algehele onzijdigheid in acht ten aanzien van godsdienstige en/of 
politieke richting en overtuiging van de personen of instellingen, die voor bijdragen in 
aanmerking komen.

Samenstelling van het bestuur en jaar van aftreden

Per 31 december 2020 Jaar van aftreden

Drs. A.R.F. Vreede voorzitter 1 januari 2025
Mevr. Mr. E.J.G. Eyssen-Vruwink secretaris 1 januari 2023
InsingerGilissen Philanthropy Trusts Estates B.V.* penningmeester 1 januari 2026
Prof. dr. B. Derks lid 1 januari 2026
Prof. Mr. E.H. Hondius lid 1 januari 2022
Drs. S.R.R. van der Laan MBA lid 1 januari 2026
D.T. Vreede lid 1 januari 2025

*  InsingerGilissen Philanthropy Trusts Estates B.V. werd tot 11 december 2020 vertegenwoordigd door
 jhr. drs. C.C. van Valkenburg. Daarna is hij ad interim opgevolgd door mr. D. Weewer.

Fiscale Status

De Stichting is niet op winst gericht en heeft sinds 1 april 2020 de ANBI-status.
De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en niet BTW-plichtig.
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1.3 Jaarverslag van het Bestuur over het jaar 2020 

 

1.3.1 Bestuursverslag 

 

Behandelde aanvragen 

In 2020 heeft het secretariaat 21 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn 20 aanvragen ter behandeling 

voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft 15 aanvragen toegewezen voor een bedrag van  

€ 105.370, waarvan één lening uit het legaat Mr. P.P. Vreede. 

Van de behandelde aanvragen zijn vijf aanvragen door het bestuur afgewezen. Eén toegekende 

lening is vrijgevallen omdat deze door de aanvrager niet werd opgevraagd. Eén in 2019 toegekende 

lening is in 2020 opgevraagd. Tenslotte waren er nog twee leningen die in 2019 zijn aangevraagd 

maar pas in 2020 door het bestuur zijn behandeld en goedgekeurd. 

Het overzicht in cijfers: 

 

Leningen in aantallen en bedragen         2020         2019 

Behandelde aanvragen 20  53  

Toegewezen leningen in 2020 15 € 105.370 36 € 232.350 

Af: Toegewezen leningen in 2020, opgenomen in 2020 12 €   83.500 32 € 201.350 

      Nog op te nemen in 2021   2 €   14.500   1 €     7.500 

      Vrijgevallen leningen (toegekend maar niet 

      opgenomen) 

  1 €     7.370   3 €   23.500 

Totaal opgenomen leningen in 2020 13 € 102.850 40 € 233.150 

Af:  Toegewezen in 2019, in 2020 opgenomen   3 €   19.350   8 €   31.800 

Toegewezen en opgenomen in 2020 12 €   83.500 32 € 201.350 

 

Bestuur en bestuursvergaderingen 

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bijeen: op 11 juni en op 11 november 2020. Op beide 

data werd, naast algemene zaken, ook een aantal aanvragen behandeld. Beide vergaderingen 

vonden online plaats in verband met de beperkingen vanwege het corona-virus. 

 

Wet op het financieel toezicht (Wft) 

Tijdens de bestuursvergadering van 11 juni 2020 meldt de voorzitter dat op 5 juni 2020 officieel bericht 

is ontvangen van de Belastingdienst dat aan het Vreedefonds per 1 april 2020 de ANBI-status is 

toegekend. De aanvraag hiertoe is ingediend naar aanleiding van het overleg met de AFM over de 

vraag of een stichting als het Vreedefonds op grond van art. 60 Wet op het financieel toezicht (Wft) 

zonder een AFM-vergunning geen kredieten mag verstrekken aan particulieren. Voor instellingen die 

door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aangemerkt geldt een 

vrijstelling. Na het verkrijgen van de ANBI-status kon gelukkig de digitale aanvragenportaal weer 

geopend worden. 

 

Aanvraag lidmaatschap FIN 

Gedurende het traject dat leidde tot de aanvraag van de ANBI-status heeft het Vreedefonds veel 

contact gehad met en steun gevonden bij het FIN, ondanks dat het Vreedefonds geen lid is van deze 

organisatie. In de bestuursvergadering van 11 november 2020 is besloten om het lidmaatschap van 

het FIN aan te vragen.  
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Terugloop aantal aanvragen 

In 2019 constateerde het bestuur al dat er de afgelopen jaren een daling te zien is in het aantal 

aanvragen. Besloten werd toen om hier nader onderzoek naar te doen en te zoeken naar 

mogelijkheden om de naamsbekendheid en het aantrekkelijker maken van (de website van) het 

Vreedefonds als geldverstrekker voor studie in het buitenland. Vanwege hun kennis van onze 

doelgroep is contact opgenomen met twee (studenten)adviesbureaus, maar dit heeft helaas niet 

geleid tot een concrete samenwerking. 

In 2020 is het aantal aanvragen nog verder teruggelopen vanwege de Covid 19 pandemie die het voor 

studenten nagenoeg onmogelijk maakte om naar het buitenland te reizen. Daarom is besloten om tot 

het voorjaar van 2021 te wachten met verdere actie op dit punt. In de tussentijd is aan de firma V-Zes, 

die de software voor het aanvragenportaal heeft geleverd en de website beheert, gevraagd een 

voorstel te doen voor (het (met name voor onze doelgroep) aantrekkelijker maken van de website.  

De vernieuwde website inclusief een meer eigentijds logo, zie hieronder, is in april 2021 opgeleverd 

en online gegaan. 

 

 

 

      

 

Covid-19 

Zoals hierboven aangegeven had de Covid-19 pandemie in 2020 grote consequenties voor de 

werkzaamheden van het Vreedefonds: het aantal aanvragen liep nog verder terug omdat het voor 

studenten nauwelijks mogelijk was om naar het buitenland te reizen. Daarnaast maakte het bestuur 

zich zorgen over de studenten die al met een lening van het fonds in het buitenland waren: konden zij 

hun studie voortzetten of waren zij genoodzaakt deze af te breken en op korte termijn naar Nederland 

terug te keren? Het bestuur besloot daarom bij alle studenten die met een lening van het fonds in het 

buitenland verblijven te informeren hoe het hen vergaat. Mochten zij financiële problemen melden, 

dan kan dit in een persoonlijk overleg besproken worden. In antwoord hierop hebben wij positieve 

reacties ontvangen van de studenten inzake onze belangstelling naar hun situatie. Gelukkig meldde 

geen enkele student acute financiële problemen. 

 

Aanpassing rentepercentage rentedragende leningen 

De rente die in rekening gebracht wordt over het openstaande saldo van een lening die langer dan 72 

maanden loopt, bedraagt 6%. Gezien de huidige lage rentestand besloot het bestuur op 11 november 

2020 om dit percentage met ingang van 1 januari 2021 te verlagen naar 4%.  

 

Kwijtschelding leningen 

Bij een lening uit 2010 verloopt de communicatie met de student uitermate moeizaam. Tijdens de 

november-vergadaering besloot het bestuur om deze student te benaderen met een concreet aanbod, 

te weten om, mits binnen één maand een laatste aflossing van EUR 1.300 wordt gedaan, het 

resterende bedrag van EUR 1.400 kwijt te schelden. De student is met dit aanbod akkoord gegaan. 

Bij twee andere leningen waarbij de kans op terugbetaling van de leningen bijna nihil is, heeft het 

bestuur besloten de leningen kwijt te schelden. Dit betreft een lening uit 2000, waarop maandelijks 

een klein bedrag wordt afgelost, en een schuld van EUR 1.113 resteert en een lening uit 2011 

waarvan nog het gehele bedrag van EUR 5.900 resteert.  
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Studiefondsenoverleg 

Sinds juni 2004 participeert het Vreedefonds in een studiefondsenoverleg waaraan wordt 

deelgenomen door verschillende fondsen die als (gemeenschappelijke) doelstelling hebben, dat zij 

beurzen of leningen verstrekken aan in ons land of in het buitenland studerende Nederlandse dan wel 

buitenlandse studenten. Deelname aan dit overleg biedt een uitstekende gelegenheid tot informatie-

uitwisseling met anderen die – mutatis mutandis – nagenoeg dezelfde soort werkzaamheden 

verrichten. Het Vreedefonds wordt in dit overleg vertegenwoordigd door de voorzitter en indien 

mogelijk door het secretariaat. 

Naast informatie-uitwisseling biedt dit overleg door de onderlinge bekendheid mogelijkheden om 

aanvragers, wier aanvraag bij het ene fonds niet kan worden gehonoreerd door te "verwijzen" naar 

een of meer andere fondsen. In het afgelopen jaar kon het overleg vanwege de Covid-19 crisis helaas 

niet plaatsvinden. 

 

1.3.2 Vermogensbeheer 

 

InsingerGilissen en Beleggingsraad Vreedefonds 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door InsingerGilissen die tevens de functie van 

"huisbankier" vervult. Hiertoe is met InsingerGilissen een beheersovereenkomst gesloten.  

Binnen het bestuur fungeren de heren S.R.R. van der Laan en D.T. Vreede, tezamen met de 

penningmeester en de voorzitter, als "beleggingsraad". Deze raad overlegt tweemaal per jaar met de 

vermogensbeheerder over het gevoerde en in de toekomst te voeren beleggingsbeleid. Tijdens de 

bestuursvergadering brengt de raad verslag uit over dit overleg en adviseert de raad het bestuur over 

voortzetting van de met InsingerGilissen gesloten beheersovereenkomst.  

In het afgelopen jaar kwam de beleggingsraad bijeen op 22 april en op 14 oktober 2020. Vanwege de 

Covid-19 beperkingen vond het overleg beide keren online plaats.  

 

Beleggingsbeleid en resultaten 2020 

InsingerGilissen belegt op basis van de overeengekomen richtlijnen van het “Gematigd Offensief 

zonder alternatieven” beleggingsprofiel, welk risicoprofiel het best passend is bij de situatie, 

doelstellingen en risico acceptatie van Stichting Vreedefonds.  

 

Het behaalde netto rendement van de beleggingsportefeuille bedroeg over 2020 +4,86%. Dit netto 

resultaat werd vooral behaald door de gunstige ontwikkeling van de categorie aandelen met een 

gemiddelde weging van 65% en een bruto performance van 7,19%. De beleggingen in de categorie 

obligaties hebben met een gemiddelde weging van 35% en een gemiddelde bruto performance van 

5,04% eveneens goed bijgedragen aan het resultaat. De totale beleggingskosten over 2020 inclusief 

onderliggende fondskosten en valutakosten bedroegen 0,93%. De gemiddeld wat lagere weging van 

het aandelendeel ten opzicht van de norm weging van 69% heeft echter tezamen met de 

beleggingskosten geleid tot een licht lager netto resultaat ten opzichte van het bruto resultaat van de 

mix met norm wegingen van de duurzame referentie indices.   
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Beleggingsportefeuille per 31 december 

De verdeling van de portefeuille is als volgt: 

Vermogen per:               31-12-2020   31-12-2019  

Aandelen                 70,56%    69,80%   

Obligaties                 26,49%    29,69%   

Liquiditeiten                   2,95%        0,15% 

                100,00%   100,00% 

 

Marktoverzicht 2020 

Het voorzichtige herstel dat de wereldeconomie eind 2019 vertoonde zette zich aanvankelijk voort in 

2020, ondersteund door een eerste handelsakkoord tussen de VS en China. De aandelenmarkten 

stegen in januari en februari door, waarbij de meeste Amerikaanse indices medio februari nieuwe 

hoogtepunten bereikten.  

De Chinese markt viel eind januari circa 10% terug onder invloed van het Coronavirus, maar herstelde 

daarna weer grotendeels. De verspreiding van het Coronavirus buiten China zorgde tegen het einde 

van het eerste kwartaal wereldwijd voor dermate omvangrijke lockdown-maatregelen dat een groot 

gedeelte van de wereldeconomie in april tot stilstand kwam.  

 

De aandelenmarkten beleefden wereldwijd een forse correctie, waarbij de MSCI All Countries 

wereldindex ruim 30% inleverde. Regionaal presteerden de Amerikaanse aandelenmarkt, met haar 

grote technologiesector, en de Zwitserse markt, gedomineerd door defensieve sectoren, het best. De 

Amerikaanse 10-jaars rente zakte in de eerste helft van het kwartaal voorzichtig weg van 1,9% naar 

1,5%, maar viel eind februari/begin maart fors terug naar een nieuw historisch dieptepunt van rond de 

0,5%. Ook de Duitse lange rente daalde tot een nieuw dieptepunt van rond de -0,8%, al was dat niet 

veel lager dan de bodem van september 2019. 

 

De aandelenmarkten vertoonden in het tweede kwartaal een krachtig herstel. De 

wereldaandelenindex (MSCI All Countries World) behaalde zelfs zijn hoogste kwartaalwinst van deze 

eeuw (+18,45% totaalrendement in lokale valuta).  In het laatste kwartaal van 2020 herstelde de 

wereldeconomie verder van de diepe inzinking in het voorjaar. Daarbij deed de industrie het veel beter 

dan de dienstensector. De aandelenmarkten veerden begin november weer krachtig op toen de hoge 

effectiviteit bekend werd van meerdere vaccins. De wereldaandelenindex eindigde het jaar op een 

recordniveau en boekte, uitgedrukt in lokale valuta, een winst van bijna 13% over het laatste kwartaal. 

Oplopende inflatieverwachtingen deden de Amerikaanse 10-jaars rente licht stijgen in het vierde 

kwartaal, van rond de 0,7% tot bijna 1,0%. De Duitse lange rente zakte daarentegen nog iets verder 

weg in negatief gebied tot  -0,55%. 

 












































