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Bestuurssamenstelling:
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt gevormd door de
heren R.J. van Galen, voorzitter, B. van Linge, secretaris en B.E.A. Smit, penningmeester.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Doelstelling en beleid:
De stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van instellingen of projecten van algemeen
belang in Nederland op het gebied van wetenschap, cultuur, kunst of weldadigheid. De stichting richt
zich daarbij in het bijzonder op het stimuleren van jong talent aan het begin van hun professionele
carrière op het gebied van podiumkunsten via een beperkt aantal projecten. Individuele aanvragen
worden in principe niet gehonoreerd.

De JCP ondersteunt de ontwikkeling van jong talent met name door haar bijdrage aan de serie Dutch
Classical Talent in samenwerking met de concertzalen in Nederland, Radio 4 en de Concertvrienden
van het Concertgebouw en Orkest in Amsterdam. Vanwege covid waren de uitgaven lager.
Financiële verantwoording:
Staat van baten en lasten
Het fonds heeft in 2020 € 60.200 aan toezeggingen en uitgaven ten gunste van de doelstelling gedaan.
De kosten van vermogensbeheer en bank bedroegen € 24.553. De administratiekosten en overige
kosten bedroegen € 7.410. De beleggingsbaten bedroegen € 81.635, voornamelijk gerealiseerde en
ongerealiseerde koerswinsten. Het netto resultaat was negatief € 10.682 en is onttrokken aan het
vermogen.
Toelichting
De stichting streeft naar een constante waardevaste stroom van uitkeringen uitgaande van een lange
termijn gemiddeld verwacht rendement op het vermogen, waarbij zij rekening houdt met een lange
termijn inflatie van 2,5%. Omdat het vermogen door de kredietcrisis ver onder de lange termijn
streefwaarde ligt, heeft zij haar beleid aangepast en de uitkeringen tijdelijk gematigd. Zij probeert de
komende jaren de achterstand weer verder in te lopen door dit terughoudende uitkeringsbeleid zo
nodig te continueren. De bijdrage aan het Dutch Classical Talent zal ook het komend jaar worden
voortgezet.

