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1. Algemeen 

Stichting Rogier Hulst Foundation (‘de stichting’) is opgericht op 5 juni 2015, ter nagedachtenis 
aan Rogier Hulst.  Rogier was een begenadigd kunstenaar, die buitengewoon creatief was, maar 
die ookworstelde met de onrust in zijn hoofd en er uiteindelijk voor koos om uit het leven te 
stappen. 
 
De Stichting is opgericht door de familie van Rogier en heeft als algemene doelstelling de wereld 
mentaal mooier te maken.  Meer concreet richt de stichting zich op de volgende doelgroepen: 

1. Ouders die een kind hebben verloren t.g.v. zelfdoding. 
Voor deze ouders en hun familie worden zogenaamde lotgenotendagen georganiseerd, met als 
motto ‘samen delen, samen helen’.  Ook streeft de Stichting ernaar om hen van gerichte informatie 
te voorzien via een magazine. 
 

Ná de zelfdoding is er bij familie en vrienden niet alleen heel veel verdriet om het verlies, zij 

blijven ook vaak met heel veel vragen en zelfs schuldgevoelens achter. Dit laatste is zeer sterk het 

geval als iemand waar je dicht bij staat voor zelfdoding kiest, zonder dat daar een duidelijke 

aanleiding voor lijkt te zijn, of zonder dat er iets te merken was.   

Samen delen van verdriet, met gelijkgestemden, herkenning en erkenning bij elkaar kunnen zoeken 

is van groot belang voor de rouwverwerking, te kunnen helen en weer door te kunnen leven. 

2. Jongeren van 11 tot 25 jaar. 
Om hen in de gelegenheid te stellen elkaar te onmoeten, gezellige en ontspannende dingen te 
doen, vragen waar ze mee zitten of problemente bespreken, hun talenten te ontdekken en 
mentaal sterker te worden ijvert de stichting voor inloophuizen voor deze doelgroep. 
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3. Verslag van het bestuur 

 

Gedurende 2018 is er veel gebeurd en heeft de stichting een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. 

Hieronder een opsomming van de belangrijkste activiteiten. 

Januari 

In januari 2018 heeft het bestuur het uitgewerkte meerjarig strategisch beleidsplan, inclusief 

meerjarenbegroting vastgesteld.  Het plan bevat 6 strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 

tot en met 2020. 

Februari 

In de maand februari en het voorjaar van 2018 zijn contacten gelegd en bijeenkomsten 

georganiseerd met diverse organisaties en partijen die zich, vanuit verschillende invalshoeken, 

inzetten voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van jongeren: Tweestrijd, Mind, Gemeente 

Alkmaar, Kenniscentrum Preventie Zelfdoding, 113online, Slachtofferhulp Nederland, 

Herstelwerkplaatsen GGZ, Arkin, Lotgenoten Facebookgroepen, Stichting Zorg en Zelfdoding, 

Nabestaanden Friesland NnzF, RivierduinenLeiden, Foss&Partners.  

 

Maart 

Remco de Winter is o.a. psychiater; specialisme leider acute zorg bij de klinische acute keten in 

Den Haag voor de Parnassia Groep. Verder is hij als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit 

Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is bereid gevonden om in de 

Raad van Advies deel te nemen en daarmee het bestuur bij het behalen van lange termijn 

doelstellingen te ondersteunen, door ideeën aan te reiken en zijn netwerk in te zetten.  

 

April 

In deze maand vond een themamiddag voor lotgenoten plaats” Intuïtief schilderen”.  Voor heel veel 

lotgenoten een mooie maar ook emotionele middag, omdat onder leiding van een deskundige  

 

Mei 

Er hebben zich 2 Stagiaires aangemeld via de Hoge School van Leiden, vakgebied Toegepaste 

Psychologie. Zij doen vooral onderzoek naar de noodzaak voor inloophuizen.  
 

 

Juni 

Een aantal Lotgenoten hebben een E-Magazine ‘ROGER THAT’ gerealiseerd met als motto 

“Samen delen, Samen helen”. Een prachtige mijlpaal voor de Rogier Hulst Foundation. In het 

digitale blad staan achtergrondverhalen, een reportage over het vinden van hulp(verleners), boek en 

filmbesprekingen, gedichten etc  Alle onderwerpen gaan over Suïcide Preventie. 

 

September 

De Foundation heeft veel publiciteit gehaald, in het tijdschrift Margriet, RTL Weekend Online 

Nieuws, Hart van Nederland en lokale bladen van Heerhugowaard en Alkmaar en omstreken. 
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Oktober 

De Lotgenotendag was wederom goed bezocht, dit keer niet alleen door ouders, maar ook door 

broers en zussen die een naaste door zelfdoding hebben verloren. Tijdens deze bijeenkomst was 

onder andere Rosa Jansen aanwezig , Voorzitter Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland. Hier 

is een mooie samenwerking uit ontstaan. 

 

November en December 

Om het idee voor de Roger That huizen verder toe te lichten en te verkennen, organiseerde de 

Rogier Hulst Foundation een netwerkbijeenkomst voor iedereen die hier interessein had. Diverse 

deskundigen deelden kennis en ervaring vanuit hun professionele achtergrond over het onderwerp 

en zorgden voor inspiratie en veel enthousiasme. Key note speaker was Wouter Kersbergen, 

coördinator van 5 vergelijkbare inloophuizen in België: ‘OverKop-huizen’ genaamd. 

In de maanden hierna is de visie en missie ten aanzien van de inloophuizen verder uitgewerkt. De 

intentie blijft om in 2020 het eerste inloophuis te openen.  

 

 

Meer informatie over bovenstaande ‘highlights’ uit 2018 zijn te vinden op de website van de Rogier 

Hulst Foundation:  www.rogierhulstfoundation.nl 

 

Het bestuur spreekt graag haar dank uit aan allen die het gedachtegoed van de Stichting Rogier 

Hulst Foundation steunen en in 2018 een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de 

doelstellingen van de Stichting. 

 

 

Astrid van Vugt, voorzitter 

 

 

Alkmaar, 28 juni 2019. 

 

 

 

http://www.rogierhulstfoundation.nl/
http://www.rogierhulstfoundation.nl/
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Balans per 31 december 

(na bestemming saldo Baten en      

     Lasten)        

   31.12.2018    31.12.2017 

   €    € 

Activa        

        

Vaste activa                        

Materiële vaste activa 628    850       

        

   628    850 

        

Vlottende activa        

Vorderingen 3.350    1.050   

Liquide middelen 11.111    56   

   14.461    1.106 

        

   15.089                 1.956 

        

        

        

Passiva        

        

Eigen vermogen        

Kapitaal ingebracht door 

oprichters 6.057    7.932   

Geaccumuleerd resultaat (207)              (8.640)            

            5.850                 (708) 

        

Kortlopende schulden        

Lening              7.605                     -   

Crediteuren 1.634    2664   

               9.239                 2.664 

         

     15.089    1.956 
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Staat van Baten en Lasten 

        

   2018    2017 

   €    € 

Baten        

        

Giften, subsidies en overige 

bijdragen 18.247    2.078       

        

   18.247    2.078 

Lasten        

        

        

Bijeenkomsten Lotgenoten 7.281    3.777   

Website en organisatiekosten 2.295    967   

Rente- en bankkosten 238    122   

   9.814    4.866 

        

        

Saldo   8.433               -2.788 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 

eventuele residuwaarde.  

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.  

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 

Materiële vaste activa 

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor de materiële vaste activa bedragen 20%. 

 

Vorderingen  

De looptijd van de vorderingen is korter dan één jaar. 
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Eigen vermogen 

 

    Kapitaal gestort door de oprichters: 

 

Dit betreft het kapitaal dat de oprichters bij de start van de stichting hebben ingebracht. Indien de 

stichting in de toekomst in de positie komt te verkeren dat a) zij haar doelstellingen heeft 

gerealiseerd of b) in staat is het bedrag terug te betalen, zal dit kapitaal worden terugbetaald. 

 

Kortlopende schulden 

 

Dit betreft een lening ter overbrugging van de financiering van lopende activiteiten. De rente op 

deze lening bedroeg in 2018 5 % (€ 105). De lening is na jaareinde terugbetaald. 

Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening 

 
              Gemiddeld aantal werknemers             

              

Gedurende het boekjaar had de vennootschap geen medewerkers in dienst. 

 

Beloning bestuurders 

 

Aan de bestuurders van de stichting wordt geen beloning verstrekt voor de werkzaamheden die zij 

verrichten. 

 

Ondertekening van de jaarrekening 

Alkmaar, 29 juni 2019 

Het bestuur,   

  

  

Voor deze:  

  

  

A.G.M. van Vugt, voorzitter  

 


