
Protestants Gemeente te Voorhout - Co=ege van Diakenen

Beieggingsstatuut beleggingen in Iandbouwgrond, gebouwen en bebouwd land en voor

beleggingen in beleggingsfondsen.

1.Inleiding

De Ke「ken「aad van de Protestantse Gemeente te Voorhout en het CoIIege van Diakenen van de

Protestantse Gemeente te Voorhout (hiema te noemen coiiege) hebben besIoten dat het voor een

goed beheervan het ve「mogen van de diaconie verantwoord is om een deeI van het ve「mogen van

de diaconie te gaan beIeggen in gebouwen, bebouwd land en in effecten, deposito’s, Pa巾Cipaties en

aiternatieven.

Om een eenduidig en helder omsch「even beIeid t.a.∨. deze beIeggingen te formuIeren is een

beIeggingsstatuut nodig. Hierbij wordt de meest recente RichtIijn Beieggingen van het GeneraaI

Co=ege voor de Behandeiing van Beheerszaken (hiema te noemen de Richtlijn) in acht genomen.

2. Vastste=ing

Het beIeggingsstatuut is opgesteid door het bovengenoemde co=ege in zijn vergadering van 12

December 2022 en vastgesteId door de Kerkenraad in zijn vergadering van 17 」anuari 2023. Het

Ciassicaai CoIlege voor de BehandeIing van Beheerszaken heeft het beIeggingsstatuut beoordeeId en

SChrifte=jk op 12 December 2022 verkiaard dat de beoordeIing is afgerond.

3. Verantwoordelijkheden

Het co=ege is verantwoo「delijk voor de uitvoe「ing van het beIeggingsstatuut en Iegt verantwoording

daarvan af aan de kerkenraad, die eindverantwoordeiijke is.

4.Behee「

4.ヱBeheer v。n /。ndbouwgrond, gebouwen en bebouwd /。nd

De landbouwgrond en degebouwen op het bebouwd land zijn reedsjaren in het bezitvan het

CO=ege en worden door het coiiege beheerd. Naast deze beleggingen, WOrdt niet aanvu=end in

OnrOerend goed beIegd. Voor deze bezittingen hoeft het co=ege geen lang lopende verpiichtingen

aantegaan.

4.2 beheer v。n beIeggingen /n be/eggings佃ndsen

Er zaI uitsIuitend door middeI van participaties in beleggingsfondsen beIegd worden in aandelen,

Certificaten van aandelen, altematieven en obIigaties, Dit kunnen beIeggingsfondsen voor aIieen

aandeien of certificaten van aandelen zijn, beIeggingsfondsen voor aIIeen obIigaties,

beIeggingsfondsen voor aIleen aIternatieven of gemengde beieggingsfondsen.

ZoweI het aanbod van participaties in deze fondsen ais de inste旧ngen die deze fondsen beheren,

moeten ondertoezicht van de Autoriteit FinancieIe Markten en/of De NederIandsche Bank staan

en/of een vergunning hebben als inste冊ng voor collectieve beiegging in effecten (lCBE) (in het

EngeIs: undertakings for coliective investments in secu「ities (UCITS)〉.

Beleggingsfondsen, die ook in aite「natieven beleggen, mOeten 〈eveneens) een vergunning hebben
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Onder het reta出egime voigens de Richtiijn inzake beheerders van aIte「natieve beleggjngsinste用ngen

(OOk wel AIFM richtlijn genoemd) 〈in het Engeis: AItemative Investment Fund Managers Directive〉.

Het co=ege is in zijn geheeI aItijd verantwoordelijk voor het beheervan de beleggingen. Voor de

bovengenoemde maniervan beIeggen geen deskundjgheid is vereist en bezit het co=ege voldoende

deskundigheid.

5. Beiegbaar vermogen

Doordat het co=ege geen lang lopende ve「plichtingen hoeft aan te gaan en het beheer van

Iandbouwgrond, gebouwen en bebouwd land niet gaat uitbreiden, is een meerjarenbegroting voor

de eerst komende 8jaar niet noodzakelijk.

5.ヱBe/egbo。r vermogen /n /ondbouwgrond, gebouwen en bebouwd /ond

Het coiiege heeft zijn bezit de voIgende landbouwgronden en gebouw t.w.

'　Lejdsevaart 2 (ONG5) Voorhout (gebouwd) (schuur)

'　VHTOOAO4318GOOOOONG与〈Ongebouwd〉

●　VHTOOBOOO71GOOOOONG5 (Ongebouwd)

・　VHTOOBOO152GOOOOONG与(Ongebouwd)

.　VHTOO BOO154GOOOOONG与(Ongebouwd〉

'　VHTOOBOO9与1GOOOOONG与(Ongebouwd)

.　VHTOOBO8020GOOOOONG5 (Ongebouwd)

5.2 Be/egb。ar VermOgen VOOr beIeggingen /n beIegging5佃ndsen

」aarlijks maakt het co=ege een jaarbeg「oting voor het voigendejaar. Mede aan de hand daarvan

WOrdtjaarlijks het te beleggen vermogen berekend en vastgesteld. Dit wo「dt in zijn gehee=n

beleggingsfondsen in aandelen, Certificaten van aandelen, aItematieven en/of obligaties beiegd.

Onder (participaties in〉 aiternatieven wordt verstaan beieggingsproducten waarvan het rendement

niet e6n op e6n samenhangt met de koersbewegingen op de aandelen- Of obligatiemarkt

6. DoelsteIling

De financieIe doelste帖ng[en]van het beIeggingsbeleid is zijn:

-　hetgenereren van inkomsten doorde verhuu「en hetverpachten van de

bebouwde/onbebouwde bezittingen.

-　Hetzoveei mogeiijk in standhouden van het re引evermogen

-　Het zoveei mogeiijk beperken van het risjco op vermogensverliezen

-　Het behaien van hoger rendementdan op spaargeId wordt behaaid

-　het moge=jkmaken om de steun aan bestaande en nieuwe diaconaie doeien te kunnen

COntinueren.

Deze financi創e doeIste冊ng draagt bij aan het be「eiken van het uiteindeIijke doel van de diaconie en

haar continuIteit.



7.Beleid

Het beieid is er op mede op gericht om onder meer de voIgende risico’s te vermijden:

'　Liquiditeitsrisico: erWOrdt mee「beIegd dan het belegbaarvermogen en op het momentdat

er liquiditeit nodig is kan men niet verkopen of men kan alleen verkopen tegen een veei

iagere waarde, Waardoor er een fors vermogensverlies op treedt en men tevens in

liquiditeitsprobiemen kan komen.

●　Vermogensrisico‥ er WOrdt beIegd in zeer risicovo=e beleggingen die op een gegeven

moment zeer vee=n waarde daien of zelfs niets mee「 waard zijn.

● Imagorisico: beIeggingen die sIecht zijn voor het imago van de gemeente/diaconie.

●　Bestuur risico: in principe wordt beIegd metgeid van een anderen daarom is hetgoed om

gezame捕jk over de beIangrijkste uitgangspunten voor het beIeggen na te denken, deze vast

te leggen en door de kerkenraad te laten goedkeuren, Waardoor iedereen op de hoogte is en

men eikaar erop kan aansp「eken.

'　Beheer risico: het beheervan beleggingen wordt uitgevoerd met onvoidoende

deskundigheid, Waardoor bovenstaande 「isico’s onvoIdoende worden beheerst.

7. 1 Be/eid voor be/eggingen /n /ondbouwgron匂gebouwen en bebouwd /。nd

Er zaI uitsluitend in landbouwgrond, gebouwen en bebouwd land worden beIegd aIs deze in

NederIand Iiggen. De opbrengsten zu=en perjaar aan de hand van de infIatie worden he「overwogen.

72 Be/eid voor beleggingen /n beIegging頭)nd5en

Het beleid voor beleggingen in beleggingsfondsen in aandelen, Certificaten van aandeien,

aItematieven en obiigaties is e「 op gericht om het onde「与・2 bepaaide belegde vermogen zeer

defensief, defensief en/of gematigd defensief te beIeggen. Daarbij worden de gematigd defensieve

beleggingen beperkt tot maximaai与0% van het belegde vermogen. Naast de bovenge=Oemde

beIeggingen worden tevens Iiquide middeien aangehouden, die ten minste de begroting van l

kaIenderjaar kunnen dekken, De verdeling over de beIeggingsfondsen zaI periodiek worden

heroverwogen o.a. aan de hand van de behaaide resuitaten en de voo「uitzichten daarvan met een

minimum van lx perjaar.

BeIeggingen in beIeggingsfondsen moeten binnen 5 werkdagen verkocht kunnen worden.

8. Duurzaamheid

Het st「even is dat a=e beleggingen in landbouwgrond, gebouwen en bebouwd land duurzaam zulien

Zijn in de zin van de Ve「enigde Naties Principies for ResponsibIe lnvestment.
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9. Rapportage

in eIk gevai na afIoop van eIk kalenderjaar en gelijktijdig met de jaarrekening rapporteert het co=ege

aan de ke「kenraad de huur en pacht inkomsten van de beleggingen in Iandbouwgrond, gebouwen en

bebouwd land. Tevens zu=en hierbij beieggingen in beieggingsfondsen worden gerapporteerd, t.W.:

.　Deomvangvandeportefeu用e

●　De verdeling overdeversch川ende fondsen.

●　Het 「esultaat, Onderverdeeld per beIeggingsfonds.

Deze 「apportage wordt opgenomen in of is onderdeeI van de toeiichting op dejaarrekening die in

FRIS moet worden ingediend.

Voorhout, 17 」anuari 2023

Voorzitter van de Kerkenraad

Scriba van de Ke「kenraad

A.G. Kappe-Van der Kaaden

へ

K. VIiegenthart - Durieux

墓園冒
Voorzittervan het co=ege van diakenen P.A. Bosman - Stokdijk

回国圏回国
Secretaris van het co=ege van diakenen A. Ouwehand - de Winter
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