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Inleiding

De Stichting Reünisten R.S.G. stelt zich ten doel om de contacten van reünisten en oud-leden van het
Rotterdamsch Studenten Gezelschap onderling en met de leden van deze vereniging te bevorderen,
door onder andere het organiseren van evenementen en het uitgeven van het periodiek Nesthor.
De tweede hoofddoelstelling van de Stichting is om de vereniging te ondersteunen, door middel van
het verstrekken van adviezen, het uitgeven van publicaties over de geschiedenis van de vereniging,
en het verlenen van financiële steun via het R.S.G. Fonds, het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.
en het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V.
De Stichting heeft in 2019 weer nieuwe stappen gezet op weg naar een grootse viering van het
Eeuwjaar 2021-2022 van de vereniging. De plannen voor een groots Eeuwfeest en andere
festiviteiten voor leden en reünisten van de vereniging hebben concrete vormen aangenomen. In
een aantal interactieve sessies zijn vele bruikbare ideeën gegenereerd voor allerlei festiviteiten.
Ondertussen vorderen de voorbereidingen voor de uitgave van het Eeuwboek gestaag. Er zijn weer
honderden pagina’s over de historie van de vereniging aan de wiki toegevoegd en vele foto’s geduid
en gedigitaliseerd. Er is een redactie gevormd en een uitgever gecontracteerd.
Maar ook op andere gebieden zijn in 2019 belangrijke stappen gezet en mijlpalen bereikt. Zo werd de
reünistenadministratie van de vereniging overgedragen aan de Stichting. Over het beheer ervan zijn
afspraken gemaakt met de vereniging.
Een belangrijk nieuw initiatief was de oprichting van de Businessclub R.S.G. In december vond de
eerste bijeenkomst plaats van ondernemers en professionals met een RSG-verleden.
Ondertussen vonden ook de reguliere activiteiten van de Stichting gewoon doorgang. Het
reünistenblad Nesthor verscheen in een nieuw handzamer formaat. De maandelijkse
reünistenavonden werden goed bezocht. Ook aan de traditionele reünistenlunch en het
reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’ namen weer veel reünisten van uiteenlopende generaties deel.
En het jaar werd zoals gebruikelijk afgesloten met een feestelijke Kerstborrel.
Een behoedzaam financieel beleid, geschraagd door een jaarlijks stijgend aantal vaste donateurs,
zorgt voor een gezonde financiële basis voor alle bestaande en nieuwe activiteiten, tot meerdere
groei en bloei van de Stichting Reünisten R.S.G.
Rotterdam, november 2020

R. Mulder
Praeses Curatorium

Stichting Reünisten R.S.G.

S.E.G. Van Eeuwijk
Abactis Curatorium
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Algemeen jaarverslag 2019

2.1 Evenementen
Reünistenavonden
De Nesthorcommissie organiseerde in 2019 acht reünistenavonden op de sociëteit, veelal met een
specifiek thema:
 26 januari: Culweek (in samenwerking met de Culweekcommissie van het RSG);
 22 februari: Après-ski;
 29 maart: Lambiekske (in samenwerking met reünisten van de subvereniging Lambiekse);
 12 april: Sine Regno (in samenwerking met het e.t. 96e RSG-Bestuur);
 26 april: Koningsnacht (in samenwerking met het RSG-bestuur);
 31 mei: Reünistenavond (zonder thema);
 26 juni: Nesthor Biergarten, op de achterplaats van sociëteit Asker;
 27 september: VrijPiBo (Vrijdag Pizza Borrel);
 29 november: Optreden van de RSG Band (in samenwerking met het dispuut Synergia).

Rotterdamse ambtenarenborrel
Op vrijdag 17 mei werd voor de derde keer een netwerkborrel georganiseerd voor reünisten die
werkzaam zijn bij de gemeente Rotterdam. Zo’n dertig reünisten namen deel aan een excursie
naar de Maastunnel en kwamen daarna voor een hapje en een drankje naar de sociëteit.
Lentediner
Het jaarlijkse Nesthor Lentediner vond plaats op zaterdag 25 mei, wederom verzorgd door chef de
cuisine Ronald Dekker en zijn vaste kookploeg uit de RSG-jaren 1987 tot en met 1989. In de
sociëteitsruimte Midgard werd genoten van een vijfgangendiner met bijbehorend wijnarrangement.
Zomer-BBQ
De voor 13 juli geplande Nesthor Zomer-BBQ aan de Kralingse Plas ging wegens aanhoudend slecht
weer helaas niet door.
Eurekaweek
Op donderdag 22 augustus ging op initiatief van de Nesthorcommissie weer een aanzienlijke groep
reünisten gezamenlijk eten alvorens het Eurekaweekterras van het RSG te bezoeken.
De ‘Nesthor’ sponsorde net als in voorgaande jaren op deze officieuze reünistenavond de cocktailbar
op de achterplaats van sociëteit Asker.
Reünistenlunch
Op vrijdag 25 oktober vond in restaurant Biblio op het Westelijk Handelsterrein de veertiende
Reünistenlunch plaats ter gelegenheid van de Dies Natalis van de vereniging. Traditiegetrouw waren
ook de Praeses RSG en de Praeses Curatorium daarbij uitgenodigd. Ruim 30 deelnemende reünisten
uit de jaren 1944 tot en met 1967 genoten van een geslaagde lunch.
Stichting Reünisten R.S.G.
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Reünistendiner
Op dezelfde ‘Oudejaarsavond’ werd door de Nesthorcommissie het traditionele Reünistendiner ter
gelegenheid van de Dies Natalis georganiseerd, dit jaar in restaurant Apartt aan de Oude Haven.
Aan het traditierijke diner namen ongeveer 75 merendeels jongere reünisten deel.
Kerstborrel
Het jaar werd op vrijdag 13 december weer als vanouds afgesloten met een quiz, kersttruien en veel
Glühwein op de goedbezochte Nesthor Kerstborrel in de sociëteitsruimte Midgard.

2.2 Periodiek
Nesthor
De Nesthor is het door de Stichting Reünisten R.S.G. uitgegeven periodiek.
Alle betalende reünisten en oud-leden krijgen het blad toegestuurd.
De oplage bedroeg eind 2019 ongeveer 700.
Via de Nesthor worden de reünisten en oud-leden geïnformeerd over de
activiteiten van de Stichting en op de hoogte gehouden van de belangrijkste
ontwikkelingen binnen de vereniging. Verder wordt in verhalen, interviews en
columns teruggeblikt op de studietijd en verdere levensloop van reünisten en
oud-leden van verschillende generaties.
De Nesthor verscheen voor het eerst in augustus 1992, als opvolger van de Nieuwsbrief van de
Reünistenclub R.S.G. Sinds 2012 verschijnt de Nesthor als tijdschrift in kleurendruk.
De Nesthor verschijnt vier keer per jaar, in de maanden maart, juni, september en december.
De vormgeving wordt verzorgd door Silver Arrows MultiMedia.
Met ingang van 2019 verschijnt de Nesthor in het paginaformaat 18,3 x 25,8 cm (gereduceerd A4).
Het blad wordt gedrukt en verstuurd door BladNL.

2.3 Communicatie
Nieuwsbrief
Via de -optionele- digitale Nieuwsbrief van de Stichting worden de – betalende en niet-betalende –
reünisten en oud-leden geattendeerd op aankomende evenementen. Voor de verzending van de
nieuwsbrief wordt gebruikt gemaakt van de online dienst MailChimp.
In 2019 zijn zes Nieuwsbrieven verstuurd.

Stichting Reünisten R.S.G.
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Sociale media
De Stichting maakt gebruik van Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram om haar evenementen
online bij betalende en niet-betalende reünisten en oud-leden onder de aandacht te brengen.
Voor het Eeuwfeest in 2021 is een promotiefilmpje gemaakt en verspreid via de sociale media.
Website en e-mail
De website van de Stichting is ontworpen en wordt inhoudelijk beheerd door Silver Arrow
MultiMedia. De website is gebouwd en wordt technisch beheerd door Rox Media.
Voor de website en online communicatie van de Stichting wordt het internetdomein reunistenrsg.nl
gebruikt. De Stichting beheert een eigen mailserver en gebruikt e-mailadressen in dit domein.
Daarnaast heeft de Stichting voor verschillende doeleinden andere domeinnamen geregistreerd.
De website en mailserver worden gehost door provider VIP Internet (voorheen Reviced).

2.4 Eeuwboek RSG
Projectgroepen
De Eeuwboekcommissie werkt in projectverband aan het onderzoeken en beschrijven van de
verschillende perioden van de geschiedenis van de vereniging. De verschillende projectgroepen
leveren de ruwe teksten voor het Eeuwboek.
In 2019 is ook de projectgroep 1986-2021 gestart. Alle Projectgroepen zullen naar verwachting hun
werkzaamheden in 2020 of 2021 afronden.
Wiki
Alle gedigitaliseerde archiefstukken en de door de projectgroepen geschreven artikelen worden op
de ‘wiki’ van de Eeuwboekcommissie geplaatst. De wiki vormt zo een unieke online beschikbare bron
van historische informatie over het Rotterdamsch Studenten Gezelschap en de sociëteit Asker.
Leden van de Eurekaweekcommissie van het RSG hebben in 2019 een ‘werkactie’ uitgevoerd waarbij
(tegen een vergoeding) voor de Eeuwboekcommissie tal van archiefstukken zijn gedigitaliseerd.
Eind 2019 omvat de wiki al meer dan 1.600 pagina’s met ruim 19.000 bewerkingen.
Fondsenwerving
In de loop van 2019 zijn enkele subsidiefondsen aangeschreven voor een bijdrage voor het
Eeuwboek. Van de Van Ommeren - de Voogt Stichting (VOS) werd een bijdrage ontvangen.
Uitgever
Na een zorgvuldig selectieproces is de uitgever Almanakken.nl uit Breda gekozen als partner voor de
uitgave van het Eeuwboek. De Stichting is met de uitgever een raamovereenkomst aangegaan voor
de productie, vormgeving, opslag en distributie van het boek.

Stichting Reünisten R.S.G.
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Redactie
Medio 2019 is de redactie van het Eeuwboek gevormd. De redacteuren zijn allen reünisten met een
achtergrond op het gebied van communicatie, journalistiek, schrijven en taal. Zij worden
ondersteund door een professionele externe eindredacteur die tevens in 2019 is aangesteld.
Presentaties en artikelen
De Eeuwboekcommissie heeft ook in 2019 in de (Na-)Kennismakingstijd aan de aanstaande leden van
de vereniging een presentatie gegeven over de geschiedenis van het RSG.
De commissie leverde daarnaast bijdragen aan de Nesthor en het verenigingsblad Edda.
Studentenverzet ’40-‘45
De Eeuwboekcommissie werkt mee aan een initiatief vanuit de reünistenvereniging van het
Rotterdamsch Studenten Corps om het Rotterdamse studentenverzet in de Tweede Wereldoorlog te
onderzoeken en beschrijven. Namens het RSG heeft reünist Rob van den Elshout zitting in het
bestuur van de Stichting Rotterdams Studentenverzet die het boek zal uitgeven.
Volgens planning zal het boek in 2020 verschijnen. Onderzocht wordt of het haalbaar is om het boek
met korting aan te bieden aan de eerstejaarsleden van de Rotterdamse studentenverenigingen.

2.5 Businessclub R.S.G.
Oprichting businessclub
Op initiatief van de Stichting en enkele reünisten kwam na een oproep in de Nesthor een tiental
geïnteresseerden op vrijdag 27 september bijeen om te brainstormen over een op te richten
businessclub. Hun enthousiasme leidde tot de eerste bijeenkomst van de Businessclub R.S.G.
Bijeenkomst Vet & Lazy
Op 12 december kwamen ruim veertig voor ondernemers en professionals met een RSG-verleden
bijeen bij brouwerij Vet & Lazy in BlueCity - het voormalige zwembad Tropicana in Rotterdam.
Op het programma stonden sprekers over het investeren in en financieren van opstartende
bedrijven. Aansluitend volgde een rondleiding en proeverij bij de brouwerij.

Stichting Reünisten R.S.G.
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2.6 Fondsen
2.6.1

R.S.G. Fonds

Eeuwcadeau 2021
Voor het grote Eeuwcadeau dat ter gelegenheid van het 20e lustrum in 2021-2022 zal worden
aangeboden aan de vereniging, wordt al vanaf 2011 een voorziening opgebouwd.
Eeuwfeest 2021
Een jaarlijks toenemend aantal reünisten met een ‘Eeuwpakket’ draagt via de reünistencontributie
bij aan een voorziening voor het Eeuwfeest van de vereniging in 2021.
Curatorium
In december 1950 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een
‘Curatorium’ ter vorming van een R.S.G. Fonds, met als doel het “op
concrete en verantwoorde wijze” ondersteunen van de vereniging.
Het Curatorium vormde later het bestuur van de Stichting R.S.G. Fonds,
de voorloper van de huidige Stichting Reünisten R.S.G.

2.6.2

Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.

Bestuursbeurs 2019-2020
Ten behoeve van een lid van het 99e College van Senaat en Sociëteitsbestuur van het RSG een
bestuursbeurs van 9 maanden basisbeurs (zonder OV-vergoeding) aangevraagd en toegekend.
De bestuursbeurzen voor de overige 75 ‘beursmaanden’ werden aangevraagd bij de Erasmus
Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.
Dr. P.H. Brans
Het in 1996 opgerichte Studiebeursfonds R.S.G. is vernoemd naar
Dr. P.H. Brans (1899-1980).
Piet Brans was medeoprichter, eerste Praeses en Erelid van het
Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Tevens was hij de initiator en eerste
Praeses van het Curatorium van de Stichting R.S.G. Fonds.

Stichting Reünisten R.S.G.
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2.6.3

Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

Vermogensopbouw
Het Onderhoudsfonds Asker V is eind 2012 opgericht om het groot onderhoud aan de
Rotterdamsche Studenten Sociëteit ‘Asker V’ te ondersteunen. Het vermogen van het fonds wordt
gevormd uit de jaarlijkse reünistencontributies en ontvangen donaties.
Met het Onderhoudsfonds wil de Stichting op langere termijn van wezenlijke betekenis kunnen zijn
bij noodzakelijk groot onderhoud en onvoorziene grote kosten aan het pand. Daarnaast wil zij met
het fonds duurzame investeringen (zoals energiebesparende maatregelen) mogelijk te maken.
Het fonds zal in de eerstkomende jaren nog geen projecten ondersteunen.
Ir. W. Wissing
Het eind 2012 opgerichte Onderhoudsfonds Asker V is vernoemd naar
Ir. W. Wissing (1920 - 2008).
Wim Wissing was architect en stedebouwkundige en Erelid van het
Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Direct na de oorlog was hij als Senator
en architect verantwoordelijk voor de aankoop en verbouwing van sociëteit
Asker IV, en later als lid van het Curatorium ook betrokken bij de aankoop en
verbouwing van de huidige sociëteit Asker V.

2.7 Reünistenbestand
Reünisten vs. oud-leden
Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap maakt statutair onderscheid tussen reünisten
(afgestudeerde voormalige leden) en oud-leden (niet-afgestudeerde voormalige leden). In de
praktijk wordt de term ‘reünisten’ doorgaans voor beide groepen gebruikt.
Libro reünistenadministratie
De Stichting houdt een register van donateurs en contribuanten (zijnde reünisten en oud-leden van
de vereniging) bij. Deze reünistenadministratie was geïntegreerd met de ledenadministratie van de
vereniging in het computerprogramma Libro, en werd beheerd door de Abactis van het RSG.
Mede naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
is de reünistenadministratie in 2019 ontvlochten. De reünistenadministratie draait sindsdien in een
separate Libro omgeving die aan de Stichting is overgedragen. Met de vereniging zijn afspraken
gemaakt over het beheer van de reünistenadministratie, alsmede over de overdracht van gegevens
van nieuwe reünisten van de Libro leden- naar de reünistenadministratie.

Stichting Reünisten R.S.G.
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Betalende reünisten
Het aantal ‘betalende reünisten’ (contribuanten, vaste donateurs van de Stichting) groeit sinds de
invoering van het huidige stelsel van reünistencontributies gestaag.
In 2019 groeide het aantal betalende reünisten per saldo met ruim 5%.
Aantal
2019

Contributie
Minimum

Aantal
2018

Aantal
2017

Aantal
2016

Aantal
2015

Aantal
2014

Aantal
2013

Aantal
2012

Aantal
2011

€ 17,50

50

52

53

58

60

69

68

55

42

Zilver (Standaard)

€ 25

287

286

279

259

230

199

186

166

154

Goud (‘Opt-out’)

€ 50

180

179

150

135

130

148

140

150

162

Platina

€ 75

12

12

10

8

4

1

0

0

0

Eeuw

€ 100

118

75

71

63

52

31

28

27

25

636

604

563

523

476

448

422

398

383

Totaal

N.B. De minimum contributie wordt vanaf medio 2014 niet meer als optie aangeboden.
De contributie Platina wordt pas vanaf 2015 actief als optie aangeboden.

2.8 Werving
‘Opt-out’ voor afstudeerders
Sinds medio 2015 worden de leden van de vereniging automatisch betalend reünist met contributie
Goud (€ 50), tenzij zij bij hun afstuderen of studiebeëindiging aangeven dit niet te willen.
Mede door deze maatregel is de jaarlijkse aanwas van nieuwe betalende reünisten structureel
toegenomen en kiezen afstudeerders vaker dan voorheen voor contributie Goud.
Wervingsacties 2019
Er zijn in 2019 geen specifieke acties georganiseerd om meer betalende reünisten te werven.

2.9 Onderhoud Asker V
Asker V
Sociëteit Asker is sinds 1 november 1966 gevestigd in een monumentaal pand aan het Haringvliet in
Rotterdam. Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap is eigenaar van het pand en daarmee zelf
verantwoordelijk voor het beheer ervan. Het beheer wordt uitgevoerd door de Beheercommissie,
onder supervisie van de Raad van Toezicht op de Beheerscommissie (RvT-BC) van de vereniging.
De Stichting is niet direct betrokken bij of verantwoordelijk voor het onderhoud aan het pand.

Stichting Reünisten R.S.G.

Jaarverslag 2019

11

Toezicht op afstand
Op gepaste afstand houdt het Curatorium wel een vinger aan de pols bij het onderhoud aan het
monumentale pand, onder meer via de Praeses RvT-BC die ook zitting heeft in het Curatorium.
Daarnaast heeft ook de Vice-Praeses Sociëteit (in zijn hoedanigheid van Praeses Beheerscommissie)
van de vereniging qualitate qua zitting in het Curatorium.
Groot onderhoud
In 2019 is geen groot onderhoud aan het pand uitgevoerd. De RvT-BC richtte zich daarom vooral op
de toekomstige onderhoudsprojecten en het meerjaren onderhoudsplan.

2.10 Bestuur en organisatie
Organisatie
De Stichting Reünisten R.S.G kent een aantal organen, waaronder het Curatorium, de
Nesthorcommissie en de Eeuwboekcommissie.

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting. Het Curatorium kent 7 tot 14 leden die op
persoonlijke titel voor 5 jaar worden benoemd en daarna herkiesbaar zijn.
Daarnaast hebben de h.t. Praeses College, Quaestor Senaat en Vice-Praeses Sociëteit (in zijn
hoedanigheid van Praeses Beheercommissie) van de vereniging qualitate qua zitting in het
Curatorium.
Drie statutaire fondscommissies, bestaande uit leden van het Curatorium, beheren de drie
bestemmingsfondsen van de Stichting. In ieder van deze commissies heeft de Quaestor Curatorium
en één van de bestuursleden van de vereniging qualitate qua zitting.

Stichting Reünisten R.S.G.
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De Nesthorcommissie organiseert evenementen voor reünisten en oud-leden van het RSG, zoals de
reünistenavonden tijdens de verschillende open weken van de vereniging en het jaarlijkse
Reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’ – de avond voor de Dies Natalis van de vereniging.
Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de uitgave van het reünistenblad Nesthor.
De Eeuwboekcommissie houdt zich bezig met de voorbereiding van het Eeuwboek dat in 2021 zal
verschijnen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het RSG. Daartoe verzamelt,
inventariseert en digitaliseert de commissie onder andere documenten en objecten uit de
geschiedenis van de vereniging, en interviewt zij reünisten over hun studententijd in het algemeen
en bij het RSG in het bijzonder.
Een kascommissie, bestaande uit minimaal twee (oud-)leden van het Curatorium aangevuld met een
externe controleur vanuit de vereniging, controleert jaarlijks de boekhouding en jaarrekening van de
Stichting.
Curatorium
Op gepaste wijze is in 2019 afscheid genomen van de heer Lex van Cleef als lid van het Curatorium, die
had aangegeven na veertig jaar niet meer beschikbaar te zijn voor een herbenoeming.
Het Curatorium bestaat aldus per eind 2019 uit de volgende reünisten en leden van het RSG (tussen
haakjes het jaar van lidmaatschap van de vereniging):
 Richard Mulder (1993)
- Praeses
 Saskia van Eeuwijk (1977)
- Abactis
 Martin Borsboom (1988)
- Quaestor
 Bertil de Rooij (1959)
- portefeuille 1944-1972
 Hans van de Weg (1961)
- portefeuille 1944-1972
 Thijs Goumans (1996)
- portefeuille Businessclub
 Willem Gordijn (1998)
- portefeuille Onderhoud pand
 Roos Verhooren (2002)
- portefeuille Communicatie
 Avril Hensen (2006)
- portefeuille Nesthor, Fondsenwerving Eeuwboek
 Bart van den Bergh (2007)
- portefeuille Eeuwboek
 Fleur Doolaard
- Praeses College RSG
 Jochum Konijn
- Quaestor Senaat RSG
 Allard Teerds
- Vice-Praeses Sociëteit RSG
Het Curatorium kwam in 2019 vier keer - in de maanden maart, juni, september en december - op
sociëteit Asker bijeen.
Commissie R.S.G. Fonds
De statutaire Commissie R.S.G. Fonds bestaat per eind 2019 uit de volgende leden:
 Thijs Goumans
 Richard Mulder
 Bertil de Rooij

Stichting Reünisten R.S.G.
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Martin Borsboom
Jochum Konijn

- Quaestor Curatorium
- Quaestor Senaat RSG

De commissie kwam in 2019 niet bijeen. Er zijn geen aanvragen bij het fonds ingediend.
Commissie Studiebeursfonds
De statutaire Commissie Studiebeursfonds bestaat per eind 2019 uit de volgende leden:
 Saskia van Eeuwijk
 Willem Gordijn
 Richard Mulder
 Martin Borsboom
- Quaestor Curatorium
 Fleur Doolaard
- Praeses College RSG
De commissie kwam in 2019 niet bijeen. De jaarlijkse aanvraag bij het fonds voor een bestuursbeurs
is door de commissie buiten vergadering afgehandeld.
Commissie Onderhoudsfonds
De statutaire Commissie Onderhoudsfonds bestaat per eind 2019 uit de volgende leden:
 Thijs Goumans
 Willem Gordijn
 Richard Mulder
 Martin Borsboom
- Quaestor Curatorium
 Allard Teerds
- Vice-Praeses Sociëteit RSG
De commissie kwam in 2019 niet bijeen. Er zijn geen aanvragen bij het fonds ingediend.
Kascommissie
De Kascommissie 2019 bestond uit de volgende leden:
 Hidde Wiersma
 Willem Gordijn
 Jochum Konijn
- Quaestor Senaat RSG
 Stijn Lucieer
- Praeses Kascommissie RSG
De controle van de boekhouding en de jaarrekening 2019 vond plaats op 3 maart 2020.
Nesthorcommissie
De Nesthorcommissie bestaat aldus per eind 2019 uit de volgende leden:
 Ginny Luijten
- Praeses
 Thomas Stavrou
- Quaestor
 Iris Feijen
 Gwendolynn de Groote
 Avril Hensen
Stichting Reünisten R.S.G.
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Christiaan Oudmaijer
Rick den Ridder
Jonathan Smit
Jasper Spoorendonk
Karlien Veldscholte
Roos Verhooren
Sander Vissers
Fleur Doolaard
Luca Nikkel

- Praeses College RSG
- Abactis RSG

De Nesthorcommissie kwam in 2019 maandelijks op sociëteit Asker bijeen.
Eeuwboekcommissie
De Eeuwboekcommissie bestaat per eind 2019 uit de volgende leden:
 Bart van den Bergh
- Praeses
 Jeninka Pelleboer
- Abactis, projectgroep 1941-1966
 Rob van den Elshout
- Quaestor, projectgroep 1941-1966
 Sascha Wanna
- Vormgeving
 Ilja van der Gaag
- Projectgroep 1941-1966
 Thijs Wolters
- Projectgroep 1941-1966
 Sophie Zonneveld
- Projectgroep 1941-1966
 Divanie Boldewijn
- Projectgroep 1986-2006
 Leon Verhoef
- Projectgroep 1986-2006
 Doortje Schaart
- Projectgroep 1986-2006
 Leon Verhoef
- Projectgroep 1986-2006
 Sebastian van den Brink
- Projectgroep Asker V
 Ruben van den Broek
- Projectgroep Asker V
 Lotte van der Zel
- Projectgroep Asker V
 Chiel Zwijnenburg
- Projectgroep Asker V
 Marcus Breet
- Foto- en beeldarchief
 Henry van Kuik
- Foto- en beeldarchief
 Fleur Doolaard
- Praeses College RSG
De commissie kwam in 2019 op de maandelijkse actiedag – de eerste zaterdag van de maand –
in wisselende samenstelling bijeen in Mimir, de computerruimte van sociëteit Asker.
Eeuwboekredactie
De medio 2019 gevormde redactie van het Eeuwboek RSG bestaat uit de volgende leden:
 Bart van den Bergh
 Astrid Boonstoppel
 Antti Liukku
 Jan-Willem Rozema
Stichting Reünisten R.S.G.
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Margo Toorop
Joost Voeten
Daan Wentholt
Jeninka Pelleboer
Sascha Wanna
Natasja Ververs

- onderzoeksredacteur
- beeldredacteur
- eindredacteur (extern)

De redactie kwam in juli, september en december 2019 bijeen.
Stuurgroep Eeuwboek
De stuurgroep bestaat uit het dagelijks bestuur van de Eeuwboekcommissie en enkele leden van het
Curatorium die functiehalve direct betrokken zijn bij de totstandkoming van het Eeuwboek.
De Stuurgroep bestond in 2019 uit de volgende leden:









Bart van den Bergh
Jeninka Pelleboer
Rob van den Elshout
Martin Borsboom
Avril Hensen
Richard Mulder
Roos Verhooren
Hans van de Weg

- Praeses
- Abactis

De stuurgroep kwam in 2019 drie keer – in januari, juli en september – bijeen.
Businessclub R.S.G.
Het voorlopige bestuur van de Businessclub R.S.G. in oprichting bestond uit de volgende reünisten:
 Thijs Goumans
- Praeses
 Jonathan Smit
- Abactis
 Sandor Dorssers
De initiatiefnemers kwamen in het najaar van 2019 enkele keren bijeen.
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3

Jaarrekening 2019

3.1 Grondslagen van de jaarrekening
Boekjaar
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Administratie op kasbasis
De Stichting voert haar administratie op kasbasis voor wat betreft de inkomsten (rentebaten,
contributies en bijdragen van donateurs, et cetera). Verplichtingen wegens kosten gemaakt voor
rekening van de Stichting worden wel transitorisch geboekt.
Waardering activa
De liquide middelen en vorderingen van de Stichting zijn tegen de nominale waarde opgenomen op
de balans. De Stichting bezit daarnaast effecten die tegen de reële waarde per einde boekjaar zijn
opgenomen op de balans.
Inrichting van de boekhouding
De begroting en de balans en resultatenrekening van de Stichting kennen een apart hoofdstuk per
fonds of commissie.
De Nesthorcommissie voert een eigen deelboekhouding. De voorzieningen ten behoeve van ‘de
Nesthor’ zijn gepassiveerd op de balans van de Stichting. Het resultaat van de Nesthorcommissie
over een bepaald boekjaar wordt door de Stichting geboekt in het daaropvolgende boekjaar.
Rente- en beleggingsbaten
De ontvangen rentebaten en het behaalde beleggingsresultaat worden in het nieuwe boekjaar pro
rato verrekend met de drie bestemmingsfondsen van de Stichting, op basis van de relatieve omvang
van het vermogen van de fondsen per einde van het boekjaar.
Resultaat
Het totale exploitatieoverschot of –tekort wordt bij afsluiting van het boekjaar geboekt ten bate of
laste van de Algemene reserve en in het nieuwe boekjaar verrekend met de bestemmingsfondsen,
pro rato op basis van de omvang van het vermogen van deze fondsen per einde van het boekjaar.
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3.2 Staat van Baten en Lasten

8

Baten

81

Bijdragen R.S.G. Fonds

2019
Debet

2018

Credit

Debet

Credit

8100 Contributies aan R.S.G. Fonds

€ 1.590

€ 1.510

8104 Contributies aan R.S.G. Fonds – Eeuwfeest

€ 2.675

€ 1.875

8110 Donaties aan R.S.G. Fonds

€ 682

€ 885

€ 4.947

€ 4.270

€ 5.905

€ 4.935

€ 30

€ 30

8221 Bijdrage RSG aan Studiebeursfonds

€ 3.000

€ 3.000

82

Bijdragen Studiebeursfonds R.S.G. totaal

€ 8.935

€ 7.965

83

Bijdragen Onderhoudsfonds Asker V
€ 1.465

€ 1.380

€ 30

€ 30

€ 1.495

€ 1.410

€ 7.950

€ 7.037

81

Bijdragen R.S.G. Fonds totaal

82

Bijdragen Studiebeursfonds R.S.G.

8200 Contributies aan Studiebeursfonds
8210 Donaties aan Studiebeursfonds

8300 Contributies aan Onderhoudsfonds Asker V
8310 Donaties aan Onderhoudsfonds Asker V
83

Bijdragen Onderhoudsfonds Asker V totaal

84

Bijdragen Nesthor

8400 Contributies aan Nesthor
8490 Resultaat Nesthor voorgaande jaar

€ 87

€ 1.975

€ 8.037

€ 9.012

8500 Contributies aan Eeuwboek

€ 1.590

€ 1.510

8520 Subsidies aan Eeuwboek

€ 3.000

€0

€ 500

€ 500

€ 5.090

€ 2.010

€ 13

€ 23

84

Bijdragen Nesthor totaal

85

Bijdragen Eeuwboek

8521 Bijdrage RSG aan Eeuwboek
85

Bijdragen Eeuwboek totaal

89

Overige baten

8950 Renteopbrengsten
8960 Beleggingsresultaten

€ 6.270

€ 425

89

Overige baten totaal

€ 6.283

€ 402

8

Baten totaal
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4

Lasten

2019
Debet

40

Credit

2018
Debet

Credit

Algemene kosten

4000 Administratiekosten
4010 Bankkosten
4020 Representatiekosten
4040 Verzekeringskosten
40

Algemene kosten totaal

41

Uitgaven R.S.G. Fonds

4100 Toevoeging reserve R.S.G. Fonds
4110 Subsidie activiteiten/aankopen RSG

€ 1.844

€ 550

€ 280

€ 143

€ 1.285

€ 1.124

€ 545

€ 468

€ 3.954

€ 2.285

€ 500

€0

€0

€ 1.615

4122 Toevoeging Voorziening Eeuwcadeau 2021

€ 1.000

€ 1.000

4124 Toevoeging Voorziening Eeuwfeest 2021

€ 2.675

€ 1.875

41

Uitgaven R.S.G. Fonds totaal

€ 4.175

€ 4.490

42

Uitgaven Studiebeursfonds R.S.G.

4200 Toevoeging reserve Studiebeursfonds R.S.G.

€ 4.500

€0

4210 Verstrekking Bestuursbeurzen RSG

€ 2.661

€ 2625

42

Uitgaven Studiebeursfonds R.S.G. totaal

€ 7.161

€ 2.625

43

Uitgaven Onderhoudsfonds Asker V

4300 Toevoeging reserve Onderhoudsfonds

€ 1.250

€ 1.850

43

Uitgaven Onderhoudsfonds Asker V totaal

€ 1.250

€ 1.850

44

Uitgaven Nesthor
€ 6.537

€ 7.050

4422 Toevoeging Voorziening Website

€ 750

€ 750

4423 Toevoeging Voorziening Lustrumevenementen

€ 750

€ 750

€ 8.037

€ 8.550

4500 Kosten Eeuwboek

€ 1.318

€ 275

4520 Toevoeging Voorziening Eeuwboek

€ 3.772

€ 1.735

45

€ 5.090

€ 2.010

4400 Evenementen, periodiek, etc. Nesthor

44

Uitgaven Nesthor totaal

45

Uitgaven Eeuwboek

Uitgaven Eeuwboek totaal
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49

Overige kosten

4900 Toevoeging Algemene reserve
4910 Toevoeging Voorz. Dubieuze debiteuren
4911 Toevoeging Voorz. R’dams Studentenverzet

€0

€ 834

€ 200

€ 200

€ 2.000

€0

4920 Kosten wervingsacties

€ 202

€ 856

4930 Kosten Businessclub R.S.G.

€ 486

€0

€ 2.888

€ 1.890

€ 32.556
€ 2.231

€ 23.700
€ 937

49

Overige kosten totaal

4

Lasten totaal
<< Resultaat >>

3.3 Balans per 31-12-2019
1

Vlottende middelen

2019
Debet

10

2018
Credit

Debet

Credit

Geldmiddelen

1120 ING Bank - Zakelijke Rekening
1121 ING Bank - Zakelijke Spaarrekening
1130 ROBECO - Roparco Zakelijk
1140 ASN Bank – Zakelijke Beleggingsrekening

€ 684

€ 765

€ 7.008

€ 6.006

€ 69.904

€ 79.989

€ 968

€0

€ 78.564

€ 86.761

1230 ROBECO – ONE Duurzaam

€ 22.870

€ 19.575

1240 ASN Bank – Beleggingsfondsen

€ 22.974

€0

12

Beleggingen totaal

€ 45.845

€ 19.575

13

Vorderingen

1300 Debiteuren

€ 225

€ 375

13

Vorderingen

€ 225

€ 375

14

Rekeningen-courant
€ 2.470

€ 1.091

€0

€0

€ 2470

€ 1.091

€ 127.104

€ 107.802

10

Geldmiddelen totaal

12

Beleggingen

1400 Rekening-courant Senaat RSG
1410 Rekening-courant Nesthorcommissie
14

Rekeningen-courant totaal

1

Vlottende middelen totaal
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3

Eigen vermogen/kapitaal

2019
Debet

30

2018
Credit

Debet

Credit

Algemene reserve en voorzieningen

3000 Algemene reserve

€ 3.028

€ 3.535

€ 77

€ 203

3020 Voorziening Rotterdams Studentenverzet ’40-‘45

€ 2.000

€0

30

Algemene reserve en voorzieningen totaal

€ 5.105

€ 3.738

31

R.S.G. Fonds

3100 R.S.G. Fonds – reserve

€ 13.853

€ 14.648

3120 R.S.G. Fonds – voorziening Eeuwcadeau 2021

€ 10.528

€ 9.528

3010 Voorziening dubieuze debiteuren

3140 R.S.G. Fonds – voorziening Eeuwfeest 2021
31

R.S.G. Fonds totaal

32

Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.

€ 9.200

€ 6.525

€ 33.582

€ 30.701

3200 Studiebeursfonds R.S.G. – reserve

€ 60.929

€ 52.943

32

Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. totaal

€ 60.929

€ 52.943

33

Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

3300 Onderhoudsfonds Asker V – reserve

€ 9.254

€ 8.751

33

Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V totaal

€ 9.254

€ 8.751

34

Voorzieningen Nesthor

3420 Nesthor – voorziening Website

€ 1.754

€ 1.004

3430 Nesthor – voorziening Lustrumevenementen

€ 4.562

€ 3.812

34

Voorzieningen Nesthor totaal

€ 6.316

€ 4.816

35

Voorzieningen Eeuwboek

3500 Eeuwboek – voorziening Eeuwboek 2021

€ 9.688

€ 5.916

35

Voorzieningen Eeuwboek totaal

€ 9.688

€ 5.916

3

Eigen vermogen/kapitaal totaal
<< Resultaat >>

€ 124.873
€ 2.231

€ 106.865
€ 937
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
3.4.1

Baten

Algemene baten
Alle ontvangen contributies zijn op basis van onderstaande vaste verdeelsleutel doorgeboekt aan de
drie fondsen, de Nestorcommissie en de Eeuwboekcommissie.

Contributie
Minimum
Zilver
Goud
Platina
Eeuw

Bedrag

Aan
Senaat RSG

€
€
€
€
€

€
€
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

17,50
25,00
50,00
75,00
100,00

Aan
Aan
R.S.G. Fonds Studiebeurs
fonds
€ 2,50
€
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 30,00
€ 27,50
€ 30,00

Aan
Onderhouds
fonds
€
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Aan
Nesthor

Aan
Eeuwboek

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

R.S.G. Fonds
Naast de standaard contributiebijdrage ontvangt het R.S.G. Fonds van de reünisten met contributie
Eeuw een extra bijdrage van € 25 ten behoeve van het Eeuwfeest in 2021.
Daarnaast ontvangt het fonds jaarlijks extra donaties van een beperkt aantal reünisten.
Studiebeursfonds R.S.G.
Naast de standaard contributiebijdrage ontvangt het Studiebeursfonds van de reünisten met
contributie Platina of Eeuw een extra bijdrage van € 25.
De vereniging doteert jaarlijks € 3.000 aan het fonds.
Onderhoudsfonds Asker V
De directe inkomsten van het Onderhoudsfonds zijn beperkt tot de standaard contributiebijdrage en
incidentele extra donaties van reünisten.
Nesthor
Het resultaat 2018 van de Nesthorcommissie bedroeg € 87 (positief) en is in 2019 ingeboekt.
Eeuwboek
De Stichting ontving een bijdrage van € 3.000 van de Van Ommeren Stichting voor het Eeuwboek.
De vereniging draagt zelf jaarlijks € 500 bij aan het Eeuwboek.
Overige baten
De renteopbrengsten zijn in 2019 verder gedaald tot vrijwel nihil. Dit werd ruimschoots
gecompenseerd door de beleggingsresultaten: over de totale beleggingsportefeuille werd een netto
rendement behaald van 16,8% (exclusief servicekosten banken).
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3.4.2

Lasten

Algemene kosten
De hogere Administratiekosten in 2019 zijn het gevolg van de ontvlechting van de Libro
reünistenadministratie. De licentiekosten voor de nieuwe Libro omgeving bedragen € 450 per jaar.
De Bankkosten zijn vanaf 2019 structureel hoger dan voorheen vanwege de servicekosten die Robeco
(0,56%) en ASN Bank (0,3%) in rekening brengen over de beleggingen van de Stichting.
R.S.G. Fonds
Er zijn vanuit het R.S.G. Fonds geen bijdragen verstrekt voor activiteiten of aankopen van de
vereniging. In plaats daarvan is € 500 toegevoegd aan het vermogen van het fonds.
Aan de voorziening Eeuwcadeau 2021 is conform begroting € 1.000 toegevoegd.
De ontvangen extra contributiebijdrage voor het Eeuwfeest in 2021 is zoals gebruikelijk toegevoegd
aan de daarvoor bestemde voorziening.
Studiebeursfonds R.S.G.
Er werd bij het Studiebeursfonds slechts één bestuursbeurs van 9 maanden basisbeurs (zonder OVvergoeding) verstrekt. Aan het vermogen van het fonds is € 4.500 toegevoegd.
Onderhoudsfonds Asker V
Er zijn vanuit het Onderhoudsfonds geen bijdragen verstrekt aan het onderhoud van sociëteit Asker.
Aan het vermogen van het fonds is conform begroting € 1.250 toegevoegd.
Nesthor
Na goedkeuring van het financiële verslag 2018 en de begroting 2019 van de Nesthorcommissie is
€ 6.537 als jaarbudget ter beschikking gesteld aan de commissie. Er werd conform begroting twee
keer € 750 aan de voorzieningen Website en Lustrumevenementen toegevoegd.
Eeuwboek
De Eeuwboekcommissie heeft in 2019 kosten gemaakt voor o.a. de digitalisering van het fotoarchief.
Het resterende budget is zoals gebruikelijk toegevoegd aan de voorziening Eeuwboek 2021.
Overige kosten
De toevoeging aan de voorziening Dubieuze Debiteuren bedroeg conform begroting € 200.
De kosten voor wervingsacties betroffen de tweede serie digitale ‘barkaarten’ die als presentje aan
betalende reünisten met contributie Eeuw werden verstrekt (wervingsactie 2018).
De kosten van de Businessclub R.S.G. betroffen een door de Stichting aangeboden borrel c.q.
bierproeverij na afloop van de eerste bijeenkomst van de nieuwe Businessclub.
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3.4.3

Bezittingen

Beleggingen
Sinds 2018 houdt de Stichting een deel van haar activa aan in de vorm van duurzame beleggingen
met een beperkt risicoprofiel. Eind 2018 is € 20.000 belegd in het Robeco ONE Duurzaam mixfonds.
In 2019 is nog eens € 20.000 belegd in duurzame beleggingsfondsen van ASN Bank.
Vorderingen
De post Debiteuren betreft de per eind 2019 nog openstaande reünistencontributies. In de loop van
2020 worden de oninbare contributies afgeschreven tegen de voorziening Dubieuze Debiteuren.
Rekeningen-courant
De Rekening-courant Nesthorcommissie is per einde boekjaar vereffend.
De Rekening-courant Senaat RSG is na de jaarafsluiting in het volgende boekjaar 2020 vereffend.

3.4.4

Vermogen

Algemene middelen
De Algemene reserve nam na verrekening van het resultaat 2018 met de fondsen per saldo af.
Aan de voorziening Dubieuze Debiteuren is conform begroting € 200 toegevoegd. De oninbare
reünistencontributies 2018 zijn in de loop van 2019 afgeschreven tegen de voorziening.
In december 2019 besloot het Curatorium een voorziening van € 2.000 te treffen voor een
toekomstige bijdrage aan de Stichting Rotterdams Studenten Verzet.
R.S.G. Fonds
Het vermogen van het fonds neemt door de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening Eeuwcadeau
2012 en Eeuwfeest 2021 gestaag toe. Aan de reserve van het fonds werd € 500 toegevoegd.
Studiebeursfonds R.S.G.
Het vermogen van het fonds nam in 2019 aanzienlijk toe door de verrekening van het positieve
resultaat 2018 en de extra toevoeging van € 4.500 aan de reserve van het fonds.
Onderhoudsfonds Asker V
Het vermogen van het Onderhoudsfonds Asker V neemt door de jaarlijkse toevoeging uit de
reünistencontributies gestaag toe, maar is nog steeds zeer bescheiden.
Voorzieningen Nesthor
Aan de voorzieningen Website en Lustrumevenementen is in totaal € 1.500 toegevoegd.
Voorzieningen Eeuwboek
Aan de voorziening Eeuwboek 2021 is € 7.372 toegevoegd.
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3.4.5

Resultaat

Exploitatieoverschot
Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt € 2.231 (positief). Dit resultaat is grotendeels het
gevolg van gunstige beleggingsresultaten. Daarnaast vielen de kosten van de ontvlechting van de
Libro reünistenadministratie lager uit dan begroot.
Het resultaat is als volgt opgebouwd en per 1 januari 2020 verwerkt op de balans van de Stichting:

30 Algemene reserve en voorzieningen
31 R.S.G. Fonds
32 Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.
33 Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V
34 Voorzieningen Nesthor
35 Voorzieningen Eeuwboek
Totaal

31-12-2019
€
5.105
€ 33.582
€ 60.929
€
9.254
€
6.316
€
9.687
€ 124.873

Resultaat
€
- 91
€
612
€ 1.506
€
204
€
€
€ 2.231

1-1-2020
€
5.014
€ 34.194
€ 62.435
€
9.458
€
6.316
€
9.687
€ 127.104

R.S.G. Fonds
Het resultaat van het R.S.G. Fonds over 2019 is als volgt opgebouwd:
31 R.S.G. Fonds
Contributies en donaties
Verrekening rente- en beleggingsbaten
Toevoeging aan reserve en voorzieningen RSGF
Bijdragen aan het RSG
Verrekening algemene/overige kosten
Totaal
Resultaat (positief)

Debet

€
€
€
€
€

4.175
1.949
6.124
612

Credit
€
4.947
€
1.789

€

6.736

Studiebeursfonds R.S.G.
Het resultaat van het Studiebeursfonds R.S.G. over 2019 is als volgt opgebouwd:
32 Studiebeursfonds R.S.G.
Contributies en donaties
Dotatie Senaat RSG
Verrekening rente- en beleggingsbaten
Toevoeging aan reserve SBF
Verstrekking bestuursbeurzen
Verrekening algemene/overige kosten
Totaal
Resultaat (positief)
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Debet

€
€
€
€
€

4.500
2.661
3.280
6.124
1.506

Credit
€
5.935
€
3.000
€
3.012

€

6.736
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Onderhoudsfonds Asker V
Het resultaat van het Onderhoudsfonds Asker V over 2019 is als volgt opgebouwd:
33 Onderhoudsfonds Asker V
Contributies en donaties
Verrekening rente- en beleggingsbaten
Toevoeging aan reserve OHF
Bijdragen aan onderhoud Asker V
Verrekening algemene/overige kosten
Totaal
Resultaat (positief)

Debet

€
€
€
€
€

1.250
498
1.748
204

Credit
€
1.495
€
457

€

1.952

Nesthor
Pro memorie: het resultaat van de Nesthorcommissie over 2019 wordt pas in het boekjaar 2020
ingeboekt door de Stichting.
Eeuwboek
Het resterende budget van de Eeuwboekcommissie is per eind 2019 toegevoegd aan de voorziening
Eeuwboek 2021, waardoor het boekhoudkundig resultaat € 0 bedraagt.
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Bijlage: Controleverklaring 2019
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