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Doelstelling: 

1.  De stichting heeft ten doel: 

a. Het verschaffen van woon- en/of werkruimte aan kunstenaars; 

b. De instandhouding van monumenten en het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, 

verhuren, beheer en gebruik van onroerende goederen; 

c. Met hetgeen is verkregen krachtens fusie van Stichting De Pinto, een stichting, met 

zetel te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41197518: het 

levend houden van de herinnering aan de gastvrijheid die immigranten, in het 

bijzonder van Portugees Israëlitische en Armeense afkomst, in de loop der eeuwen in 

Amsterdam en in het bijzonder in de wijk genaamd de Lastage hebben genoten; 

       en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk  

       kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting tracht de doelstelling vermeld in lid 1 onder c onder meer te bereiken door 

onroerende goederen in de Lastage te verwerven, te restaureren dan wel te herbouwen en 

te behouden en door die onroerende goederen in te richten tot woningen en ruimten voor 

bij het wonen behorende culturele, sociale en economische activiteiten, bij voorkeur ten 

behoeve van hen die reeds in de Lastage wonen of werkzaam zijn. 

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

 

Beleidsplan: 

Het beleid van de stichting is om haar inkomsten, na reservering van een passend gedeelte 

daarvan ter instandhouding van het vermogen van de stichting, jaarlijks te besteden aan het 

goed en doelmatig onderhoud van haar bezittingen. 

Op basis van de meerjaren onderhoudsbegrotingen per pand wordt het groot onderhoud aan de 

ruim 60 panden uitgevoerd; bij leegkomen van woningen worden deze geïnspecteerd en zo 

nodig aangepast aan de huidige eisen van comfort en vervolgens overeenkomstig de 

doelstelling verhuurd.  

 

Bestuur: 

Mr. J.A.L. Rehbock, voorzitter 

Mr. R.R. Schuwer, penningmeester 

mw. Mr. Y.E. Kastein 

mw. Drs. M. de Bruïne 

Ing. M. a Campo 

S.J. Blijleven, directeur 

 

Beloningsbeleid: 

Het bestuur ontvangt geen renumeratie. De Stichting doet haar secretariële en financiële 

administratie bijhouden door een directeur, die daarvoor een passende beloning ontvangt. 
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Actueel verslag: 

 

Jaarverslag 2019 

 

Bestuursvergaderingen 

In het verslagjaar 2019 heeft het bestuur van de Stichting vergaderd op 16 december.  

In deze vergadering is de jaarrekening 2018 vastgesteld en is gesproken over de voortgang van 

Egelantiersgracht 67, Rozengracht 50 en de aanpak van Binnenkant 28 C.  

 

Staat van onderhoud panden 

In 2019 werd  ruim € 118.000 (9 ⅓ % van de huurinkomsten) besteed aan regulier onderhoud.  

Aan groot onderhoud werd dit jaar € 188.000 besteed, met name buitenschilderwerk uitgevoerd 

aan 9 panden: Binnen Brouwersstraat 4, Brouwersgracht 70, Oudezijds Achterburgwal 73-77,  

1e Tuindwarsstraat 19, 1e Tuindwarsstraat 21/Tuinstraat 58 en Tuinstraat 146/154 (uitgevoerd 

volgens de opgestelde 10-jarenschema’s).  

 

Huurders 

De huurinkomsten zijn in 2019 met ruim €  30.800 toegenomen: huuraanpassing na 

woningverbetering € 11.500 en de huurverhoging per 1 juli van 3,9 %.   

 

Exploitatieresultaat 

Het bruto exploitatieresultaat was in 2019 ruim € 25.000  lager door hogere uitgaven aan groot 

onderhoud. 

Het bruto rendement (huren min vaste lasten + afschrijving) op basis van de boekwaarde kwam 

in 2019 uit op 8 %   

Door verhoging van de hypotheek waren de rentelasten in 2019 ruin € 29.000 hoger. 

Omdat slechts 11 woningen (niet zijnde monument) onder de Verhuurderheffing 2019 vielen 

hoefde op grond van de vrijstelling van 50 woningen geen Verhuurderheffing te worden 

afgedragen.  

Het operationeel inkomen (resultaat exclusief afschrijving en interne doorberekening) was dit 

boekjaar hoger. o.a. door de lagere last bij diverse baten en lasten (in 2018 zijn de extra kosten 

voor het afsluiten van de nieuwe hypotheek in één keer afgeschreven). 

 

Balans 

Uitgaande van een waardering van 80 % van de WOZ-waarde, waarbij rekening is gehouden 

met de verhuurde staat en de langlopende contracten is de waarde van het onroerend goed:  

€ 51.169.600 (waarde prijspeil 1.1.2018 is totaal  € 63.962.000). 

 

Gang van zaken 

Afgezien van leegstand bij mutatieonderhoud is er verder nauwelijks sprake van leegstand. 

De Stichting is voornemens de ANBI-status aan te vragen 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019  

           2019   

    €   

 

Huren   1.272.027    

 

Exploitatielasten       698.369 

Bruto exploitatieresultaat     573.658      

 

Rentelasten      252.197           51.126-      77.610 

      321.461  

Algemene kosten       52.863     

                     268.598                   

Bijzondere baten en lasten         last      81.842                 

 

Resultaat boekjaar                      186.756                =====      

      ======  


