
Bestuursverslag Stichting Providebit over 2021 

Doel 

Het statutaire en feitelijke doel van Stichting Providebit is het ondersteunen, stimuleren en 

financieren van activiteiten en initiatieven op het gebied van pastorale, religieuze of culturele 

projecten. Het gaat daarbij vooral om projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren en 

studenten, in de culturele en oecumenische sfeer, vanuit het Rooms-katholieke gedachtegoed. 

Bestuursleden 

Het bestuur van de stichting heeft ook dit jaar bestaan uit de volgende personen: 

− drs. A.J de Groot, Breukelen, voorzitter 

− H.M.J. Janssen ofm., Arnhem, secretaris 

− E.W.Ch.A Héman, Utrecht, penningmeester 

De Bestuursleden ontvingen geen vergoeding buiten een fiscaal toegestane tegemoetkoming in de 

onkosten. Het Bestuur is in verband met de Coronabeperkingen slechts 2 maal fysiek bij elkaar 

gekomen en heeft daarnaast regelmatig via e-mail en telefonisch overlegd om de vermogenspositie 

en financiële ontwikkelingen te beoordelen, lopende projecten te coördineren en bewaken, en 

nieuwe projecten te entameren. 

Beleid en activiteiten 

1. Fondsvorming en vermogensbeheer  

Het vermogen van de Stichting Providebit wordt grotendeels duurzaam belegd met het oog op een 

zo hoog mogelijk rendement binnen een defensief beleggingsprofiel, rekening houdend met o.m. 

criteria van duurzaamheid, milieu en mensenrechten. Een deel van het vermogen is in liquide vorm 

aangehouden in verband met lopende uitgaven en het kunnen financieren van toegezegde 

subsidies en donaties. 

2. Subsidiëren van projecten 

Ook dit jaar heeft de Stichting Providebit financiële middelen ter beschikking gesteld voor projecten 

ten behoeve van het studentenpastoraat of daaraan gerelateerde activiteiten. In principe is 

daarvoor beschikbaar het rendement op belegd vermogen. Voor bijzondere projecten kunnen ook 

middelen ter beschikking worden gesteld die ten koste gaan van het stamvermogen. 

In het verslagjaar 2021 betrof dit m.n. de volgende toekenningen: 

− De belangrijkste meerjarige verplichting betreft het financieel mogelijk maken van de RK-

inbreng in de Oecumenische Janskerkgemeente te Utrecht door het subsidiëren van de 

salariskosten van een tweetal parttime RK-pastores. Onze toekenning betreft een 

garantiestelling voor in principe 3 jaar van in totaal 0,6 FTE, die telkens opnieuw gecontinueerd 

kan worden zolang aan onze voorwaarden voldaan wordt. De huidige toezegging loopt tot mei 

2022. 

− De overige subsidies betroffen eenmalige projecten in de pastorale en religieus/culturele sfeer 

− De Coronacrisis heeft weinig of geen gevolgen gehad voor de door ons verstrekte subsidies. 

Breukelen, mei 2021 

Drs. A.J. de Groot 

Voorzitter 


