Bestuursverslag 2020

BESTUURSVERSLAG 2020
Stichting Urco is statutair gevestigd in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41178588 en is een ANBI-erkende
instelling.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus door financiële
ondersteuning van organisaties in binnen- en buitenland die zich richten op de training en opleiding
van zending- en evangelisatiewerkers en toerusting van gemeenteleden, lekenpredikers en
voorgangers. Daarnaast worden zendings- en evangelisatieprojecten ondersteund.
De stichting houdt een stamvermogen aan in de vorm van beleggingen, waarvan de opbrengsten
worden ingezet om de statutaire doelstelling te realiseren.
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2020:
 Voorzitter mw. Y.A. Looye
 Secretaris dhr. J.D. Boekhout
 Penningmeester dhr. G. van Steinvoorn
 Lid dhr. J.C. Wessels
In september 2020 is de heer E.Th. Poppe afgetreden als bestuurslid.
Overlijden Guus Kessler III
Op 7 juni 2020 overleed Guus Kessler III op 94 jarige leeftijd. Hij was de oprichter van stichting Urco.
Daarin is hij jarenlang als bestuurder actief geweest en was na zijn terugtreden gedurende de laatste
jaren alleen nog op de achtergrond betrokken.
Guus was voorbestemd om in de voetsporen te treden van zijn vader en grootvader en zou een hoge
positie gaan bekleden bij Shell. Maar Guus kwam tot geloof In Jezus Christus, werd theoloog en ging
zendingswerk doen in Zuid- en Midden Amerika. Een deel van zijn financiële vermogen bracht hij
onder in stichting Urco en steunde daarmee wereldwijde zending en de opleiding van
zendingswerkers.
Met grote dankbaarheid voor zijn zegenrijke leven gedenken wij Guus Kessler. Wij bewijzen hem eer
door zijn visie en missionaire verlangen verder vorm te geven door de activiteiten van stichting Urco.
Verslag activiteiten 2020
Het bestuur heeft vanuit de doelstelling van de stichting de visie voor de komende jaren opnieuw
geformuleerd:
“Urco zegent wereldwijd unieke bedieningen die discipelen maken tot eer van God en uitbreiding van
Zijn Koninkrijk”.
Deze visie is vertaald in een aantal selectiecriteria waaraan projecten moeten voldoen om voor
ondersteuning in aanmerking te komen. Hiermee wordt meer focus aangebracht in het
projectenportfolio van de stichting. De komende jaren zal dit verder vorm krijgen waarbij ook ruimte
wordt gecreëerd voor meerjarige betrokkenheid van Urco bij een aantal projecten die in het hart van
de missie van Urco zitten.
Volgens de nieuwe selectiecriteria zijn de donatieverzoeken 2021 beoordeeld en toegekend. Hierbij
wordt het bestuur ondersteund door zgn. regiocommissies die per werelddeel de verzoeken

beoordelen en advies uitbrengen aan het bestuur. De commissies worden bemenst door personen
met netwerkkennis van en visie op de ontwikkelingen in het werelddeel waar ze betrokken bij zijn.
In 2020 is in totaal €500.550 aan ondersteuningen uitgekeerd. Dit is.3,8% van de gemiddelde waarde
van het belegde vermogen in 2020 (2019: 3,8%).
Beleggingsbeleid
De beleggingsstrategie is gericht op de lange termijn en heeft een offensief profiel. De aandelen
portefeuille is ondergebracht bij 2 bankinstellingen die actief adviseren over de samenstelling van de
portefeuille binnen de gemaakte afspraken t.a.v. spreiding en risico’s. Aan- en verkoopbeslissingen vinden
plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur waarbij ondersteuning plaatsvindt door een
deskundige adviseur.
De onroerende zaak te Driebergen is medio 2020 in eigendom overgedragen. De nieuwe eigenaar zal het
gebruik van de kantoren in de visie van Urco continueren ten dienste van missionaire organisaties. De
vrijgekomen middelen worden stapsgewijs ingezet ter versterking van de aandelenportefeuille.
Beleid ten aanzien van omvang en functie van het vermogen
Het bestuur wil als goede rentmeester het toevertrouwde vermogen in stichting Urco op een
verantwoorde manier inzetten zodat de doelstelling maximaal gerealiseerd kan worden binnen de
financiële mogelijkheden van Urco. De opbouw van het eigen vermogen is zo samengesteld dat het
stamvermogen en de continuïteit van de stichting is gewaarborgd. Een eventueel vermogen surplus wordt
via een bestemmingsreserve beschikbaar gesteld ten behoeve van de doelstelling om aanvullende
ondersteuningen te verstrekken. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening.
Beleid gericht op beheersing van risico’s
Vanuit de risicoanalyse onderkent het bestuur van Urco twee belangrijke risico’s waarvoor
beheersingsmaatregelen zijn getroffen:
1.
Door ingrijpende gebeurtenissen kunnen de effectenkoersen snel verslechteren waardoor het
vermogen van Urco ernstig wordt aangetast, jaarlijkse opbrengsten dalen waardoor het niveau van
projectondersteuningen moet worden ingekrompen en ondersteunde organisaties en projecten in gevaar
zouden kunnen komen.
Getroffen maatregelen om dit risico te beperken:
a) Regelmatig actief overleg met onze vermogensbeheerders en adviseur over beursontwikkelingen
en hoe daarop te reageren.
b) Spreiding aanbrengen in de beleggingsportefeuille naar werelddelen en sectoren waarin wordt
belegd.
c) Aanhouden van voldoende liquiditeiten om in voorkomende gevallen snel tot aankoop van
kansrijke effecten over te kunnen gaan.
d) Aanhouden van voldoende vermogensbuffers om koersdalingen op te kunnen vangen.
e) In hoofdzaak worden eenmalige toezeggingen gedaan op ondersteuningsaanvragen.
f) Urco honoreert alleen ondersteuningsaanvragen waarbij sprake is van voldoende andere
inkomensbronnen bij de aanvrager ter financiering van de betreffende activiteiten
2.
Verstrekte ondersteuningen worden door de aanvragers niet besteed aan het doel waarvoor ze
zijn aangevraagd. Dit gaat ten koste van de doelstelling van Urco en kan leiden tot reputatieschade.
Getroffen maatregelen:
a) Bij de aanvraag tot ondersteuning dienen aanvragers ook cijfermatige informatie te overleggen
en in voorkomende gevallen ook een verantwoording van de bestede gelden in het voorgaande
jaar.
b) Aanvragende organisaties zijn veelal bekend in het netwerk van de leden van de regiocommissies,
indien dit niet het geval is worden referenties nagetrokken.
c) Ondersteuningen worden in relatief kleine bedragen verstrekt aan 100-120 verschillende
organisaties en/of projecten, waardoor de impact van eventueel misbruik van gelden klein kan

blijven. Ingeval een projectbijdrage bovengemiddeld hoog is worden aanvullende waarborgen
getroffen.
Financieel resultaat
De Corona-pandemie heeft grote impact gehad op de beurzen wereldwijd. Ook de aandelenportefeuille
van Urco werd hierdoor zwaar getroffen. Door herstel van de beurzen in de loop van 2020 konden de
geleden verliezen deels worden goedgemaakt. Echter, door achtergebleven dividendontvangsten en door
meer structureel koersverlies op aandelen Shell, was het beleggingsresultaat negatief.
Dit verlies heeft geen gevolgen gehad voor de ondersteuningen 2020 en de toekenningen 2021.
De staat van baten en lasten over 2020 eindigt met een saldo van negatief € 973.470 (2019 positief
€ 1.111.142. Het verlies werd onttrokken aan de continuiteitsreserve.
Begroting 2021 en vooruitzichten
Het bestuur heeft voor 2021 de volgende begroting vastgesteld:
Baten uit beleggingen

665.000
-----------

Kosten doelstelling: donaties

600.000

Uitvoeringskosten
Kosten effecten
Kosten onroerend goed
Communicatiekosten
Algemene kosten
Financiële lasten
Totaal uitvoeringskosten

120.000
17.500
26.500
1.000
165.000

Totaal lasten
Tekort (ten laste van bestemmingsreserve)

765.000
------------100.000

De begroting is vastgesteld op basis van bestaand beleid. In de laatste bestuursvergadering van 2020
heeft het bestuur besloten om voor 2021 in ieder geval € 397.000 aan donaties te verstrekken. Verwacht
wordt dat in de loop van 2021 mogelijk aanvullende toekenningen worden gedaan aan een zeer kleine
selectie van projecten.
Ten tijde van opmaken van dit bestuursverslag is de Coronacrisis nog steeds gaande. Welke effecten dit
verder kan hebben op de activiteiten van Urco is op dit moment niet te zeggen. Het bestuur houdt de
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten
Voor de korte termijn zijn er geen gevolgen voor de activiteiten van Urco, de toegezegde ondersteuningen
van € 397.000 voor 2021 zijn inmiddels uitbetaald.

Veenendaal, april 2021
Namens het bestuur,

Y.Looye
Voorzitter

