
 

 
 
Algemeen 
Stichting Benevolentia (hierna “Benevolentia” of “de stichting”) is een particuliere charitatieve 
instelling, opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer en heeft haar zetel in 
Amsterdam.  
 
Benevolentia heeft (statutair) ten doel de behartiging van Rooms-katholieke algemene, ideële en 
culturele belangen en de beoefening van liefdadigheid en steunt wereldwijd organisaties die respect 
voor de menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid bevorderen. 
 
Benevolentia streeft haar doel na door het verstrekken van financiële giften aan een breed scala van 
projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg. Door haar werk beoogt 
Benevolentia partners in staat te stellen om samenlevingen en systemen te creëren die voor iedereen 
werken. 
 
De leidraad voor haar beleid wordt gevormd door de principes van de Katholieke Sociale Leer. Deze 
leer is van oudsher een inspiratiebron voor ondernemers uit de familie Brenninkmeijer. Die principes 
zijn: menselijke waardigheid, rentmeesterschap, solidariteit, het algemeen belang, subsidiariteit, 
wederkerigheid, pluraliteit en duurzaamheid. 
 
Benevolentia wordt bij het uitvoeren van giftenbeleid bijgestaan door de Porticus organisatie 
(www.Porticus.com).  
 
Bestuur 
Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit de volgende 4 leden: 

• de heer M.R.V.M. Brenninkmeijer 
• de heer M.B.W. Brenninkmeijer 
• de heer G. Kabalt 
• de heer B.W.Roelvink 

 
Wijze van werving van gelden 
De middelen van Benevolentia bestaan uit: 

• het stichtingskapitaal; 
• erfenissen, legaten en schenkingen; 
• inkomsten uit beleggingen; 

 
Benevolentia is een vermogensfonds en voert geen actief fondsenwervend beleid.  
 
De belangrijkste inkomstenbronnen van Benevolentia worden thans gevormd door: 
(i) verkrijging van jaarlijkse schenkingen van natuurlijke personen en rechtspersonen; en 
(ii) resultaten van de diverse beleggingen van het vermogen van de stichting. 
 



 

 
Benevolentia heeft geen winstoogmerk. Baten behaald met haar beleggingen komen te goede aan de 
liefdadige doelstelling.  
 
Porticus 
Benevolentia maakt gebruik van de diensten van de Porticus-organisatie om geschikte liefdadige 
projecten te selecteren en te beoordelen en om de impact van haar activiteiten te meten. Porticus is 
wereldwijd actief en ondersteunt uitsluitend de door de ondernemers van de familie Brenninkmeijer 
opgerichte goede doelen bij hun charitatieve activiteiten (zie ook www.porticus.com). 
 
De visie van Porticus is ‘Samen creëren we een rechtvaardige en duurzame toekomst waarin 
menselijke waardigheid floreert’. Porticus is van mening dat de beste manier om een positieve impact 
op de wereld en mensen te maximaliseren is door de onderliggende oorzaken van problemen aan te 
pakken, de tijd te nemen om de systemen waarin problemen zich voordoen goed te begrijpen en een 
gezamenlijke inspanning te leveren om verandering te bewerkstelligen. Systemen worden 
gedefinieerd als onderlinge relaties tussen individuen, groepen en instellingen die tezamen een groter 
geheel vormen. 
 
Complexe, diepgewortelde problemen vragen om multidimensionale oplossingen. Samen met haar 
partners hanteert Porticus een combinatie van benaderingen voor maximaal effect. Bijvoorbeeld 
kennis genereren, capaciteit ontwikkelen en beleid verbeteren, netwerken versterken, tactische 
dienstverlening en gedragsverandering. 
 
Porticus richt zich op de met elkaar verbonden gebieden van samenleving, onderwijs, geloof en 
klimaat, omdat deze gebieden een bepalende invloed hebben op de kwaliteit van leven en de 
waardigheid van mensen. Het zijn ook gebieden waar Porticus gelooft dat haar kennis en netwerken, 
in samenwerking met anderen, echt een verschil kunnen maken. 
 
Voor meer informatie over Porticus kunt u terecht op de Porticus website. 
 
Beleggingsbeleid  
Het beleggingsbeleid is een belangrijke factor voor het succesvol realiseren van de doelen van de 
stichting ook op langere termijn. De rendementen op het vermogen zijn, naast de verkrijging van 
schenkingen, van belang voor het voortbestaan van de stichting en het realiseren van haar doelen.  
 
De stichting heeft een beleggingsbeleid gericht op de lange termijn. Diversificatie over 
beleggingscategorieën en geografieën, is een belangrijk uitgangspunt van het beleid. 
 
Het bestuur van Stichting Benevolentia heeft een Strategische Asset Allocatie (SAA) vastgesteld 
waarbij gekeken is naar de lange termijn doelstelling voor wat betreft charitatieve donaties, de 
capaciteit van de stichting om met fluctuaties in kapitaalmarkten om te gaan, en de risico- en 
rendementsverwachtingen voor de verschillende belegginscategorieën.  
 


