
Voorwoord 

In dit eerste volledige boekjaar van de Stichting VeenendaalFonds  te Veenendaal biedt het 

bestuur hiermee het tweede jaarverslag aan.  In dit jaarverslag worden zowel de sociale als de 

financiële  gegevens gesplitst . 

Het bestuur van de Stichting is zich sterk bewust van haar taak en heeft zich in dit jaar met 

name gericht op het doneren van een bijdrage aan de aanvragers die naar haar mening in 

aanmerking komen voor financiële ondersteuning. 

De Stichting VeenendaalFonds heeft inmiddels haar plek  Veenendaal verworven en is op weg 

om volgende doelen te bereiken en heeft met name met de faculteit van de filantropie van de 

Vrije Universiteit nauw contact onderhouden. De contacten met de Lokale Fondsen Nederland 

zijn minder intensief geweest met name doordat er binnen deze organisatie een transitie heeft 

plaatsgevonden, een nieuwe directeur is benoemd en er een nieuwe opzet wordt gemaakt om 

de lokale initiatieven in de toekomst evenzeer te kunnen ondersteunen.  

Het belangrijkste doel om projecten in Veenendaal te ondersteunen die een rol spelen in de 

leefbaarheid blijft ook dit jaar volledig bestaan. Er zijn weer aanvragen ingediend, waarbij het 

wel opvallend is dat de het percentage van de aanvragen dat al of niet volledig aan de doelen 

van de Stichting voldoen, afneemt. Het bestuur is er zich terdege van bewust dat er hiervoor 

een belangrijke taak is weggelegd naar de Veenendaalse gemeenschap toe, waarbij bekendheid 

en heldere doelstellingen sterke aandacht verdienen.  

Het stichtingsbestuur heeft dit jaar haar doelstelling in een pitch gevat: In onze 

participatiesamenleving waarin goede en kansrijke ideeën niet altijd uit de verf komen, 

stimuleert het VeenendaalFonds die initiatieven welke nu en straks een bijdrage leveren aan 

de verrijking van Veenendaal.   

De middelen zijn nog steeds voldoende om voor nu en in de nabije toekomst kleinschalige 

projecten te ondersteunen. Daarmee geeft het VeenendaalFonds zichzelf  de opdracht om in 

de nabije toekomst gelden te verwerven om de doelstellingen verder uit te bouwen en te 

realiseren. 

Al met al een uitdagende taak, die voldoening geeft bij zowel de gevers als de ontvangers. 

Veenendaal heeft  hierdoor een extra dimensie gekregen in de bevordering van de 

saamhorigheid, leefbaarheid en dienstbaarheid van de samenleving. 

 De Stichting is zowel op internet: www. VeenendaalFonds.nl als op Facebook te vinden. 

 

Theo Methorst, Voorzitter. 

  

 

 

http://www.veenendaalfonds.nl/


Algemene informatie 

 De Stichting VeenendaalFonds  is opgericht op 18 maart 2016 en heeft de ANBI status. 

Als missie heeft het Fonds om de Veenendaalse samenleving te verrijken door het versterken 

van actieve betrokkenheid. 

De daarbij behorende visie luidt. 

Het VeenendaalFonds neemt een neutrale en zelfstandige positie in om haar rol van 

ondersteuner van de samenleving optimaal te kunnen vervullen. Het Fonds zal daarom partijen 

binden en verbinden. Daarbij past het ondersteunen van projecten op het gebied van 

leefbaarheid, maatschappelijke participatie, de zorgzame samenleving en welzijn nieuwe stijl. 

Door het verkrijgen en beschikbaar stellen van gelden wil het Fonds dit proces aanjagen. 

De uitvoeringsactiviteiten, naast verantwoording en regie liggen dan bij de ondersteunde 

organisaties. 

  

De missie en visie worden uitgevoerd door 

• stelselmatig en continue werken aan het vertrouwen van de Veenendaalse samenleving; 

• te opereren binnen de fysieke grens van de gemeente Veenendaal; 

• transparant van opzet te zijn; 

• aanspreekbaar voor iedereen te zijn; 

• actief informatie te verzamelen over de ontwikkelingen in de samenleving; 

• daarbij zoveel mogelijk alle lagen van de samenleving te betrekken; 

• zorg te dagen voor een goed en degelijk financieel beleid; 

• aan vermogensontwikkeling te doen; 

• een verantwoord en onafhankelijk beheer van financiële  middelen; 

• te zorgen voor een goed organisatorisch kader; 

• het formeren van beleid en het voeren van een goede en degelijke administratie; 

• het uitdragen van het VeenendaalFonds als een goede ambassadeur; 

• zorg te dragen voor een goede openbare verantwoording; 

• het bouwen van netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de 

samenleving; 

• het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie. 

 

  

 

 

 



Bestuur 

Theo Methorst - voorzitter 

Jerry Birdja  - secretaris 

Nico Roks  - penningmeester 

Henk Andeweg - algemeen lid 

Het bestuur voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit.  

Het bestuur komt gemiddeld eenmaal per drie weken bij elkaar. Regelmatig wordt advies 

ingewonnen bij mensen en organisaties die bekend zijn met Fondsen. Het bestuur is aangesloten 

bij het landelijk platform Stichting Lokale Fondsen Nederland. 

Activiteiten 

In januari zijn de instellingen feestelijke onthaald en zijn de ondersteuningsgelden 

overgemaakt.  Bij de uitvoering van de activiteiten zijn er altijd één of meerdere 

vertegenwoordigers van het bestuur aanwezig geweest. 

Een landelijke dag voor alle Lokale Fonds is ook door onze Stichting bijgewoond. Tevens is er 

intensief mee gedaan aan de masterclasses die gehouden zijn in Breukelen.  

Omdat er binnen de Stichting Lokale Fondsen Nederland wijzigingen zullen worden 

doorgevoerd heeft het bestuur een afvaardiging naar een gezamenlijke bijeenkomst van een 

aantal vooraanstaande lokale fondsen, teneinde te komen tot nieuwe gezamenlijke afspraken, 

waarbij de lokale fondsen meer interne zeggenschap zouden kunnen gaan krijgen. Deze 

bijeenkomst is in november gehouden.  

Het bestuur heeft contact gelegd met de Stichting Oranjedag teneinde op 27 april 2018 in het 

openbaar aanwezig te zijn. De letterlijke zichtbaarheid van VeenendaalFonds blijft ook dit jaar 

een bron van aandacht. Er zijn ondersteunende afspraken gemaakt met de redactie van De 

Rijnpost. Dit laatste heeft met name geresulteerd in zichtbare aanwezigheid in dit plaatselijke 

weekblad.  

Gesprekken met aanvragers die afgewezen zijn, leverde het afgelopen jaar interessante, 

leerzame en betrokken reacties op, waarmee het bestuur haar voordeel doet.  

De geplande bedrijvendag 2017 is vanwege een tijdelijke interne onderbezetting van het bestuur 

verschoven naar 2018.  

Er zijn enkele voortgangsgesprekken geweest met de ambtelijke ondersteuning in het kader van 

beschikbare financiële ondersteuningen binnen de gemeente Veenendaal.  

 

 



Raad van inspiratie 

In februari heeft het bestuur de Raad van Inspiratie uitgenodigd om mee te denken over 

mogelijke geldelijke ondersteuning. De Raad kwam met hele deugdelijke voorstellen, waarbij 

een 30 tal door het bestuur zijn meegenomen. Genoemd hierbij kunnen worden: Maak inwoners 

donateurs; Donaties door bedrijven/organisaties en zet hun logo op de website; Inzameling 

houden bij (bijv.) de avondvierdaagse; ‘Verkoop’ het VF met resultaten in de publiciteit en 

vraag om donoren/legaten en nog vele goede suggesties. 

De Raad van Inspiratie zal het bestuur in haar activiteiten op haar verzoek blijven volgen en 

aanvullen. Een enkel individueel lid heeft zich in deze dienstbaar opgesteld en ad hoc adviezen 

gegeven. 

 

Toegekende Projecten 

Naam:   Activiteit:   Toegekend bedrag.  

Reliëf/Elevate  Kristal – Samen Zingen Euro 1.525,00 

ICF – Veenendaal Vrouwenochtenden  Euro    400,00 

Goed voor Elkaar Valentijnsdiner Ouderen Euro 1.000,00 

 

Financiën 

Het bestuur overlegd tussentijds frequent met de penningmeester. Enerzijds ter controle 

anderzijds om zicht te houden op de mogelijkheden voor donatie en dus ook voortbestaan van 

de Stichting. Het besluit is genomen om tot de ondergrens van € 25.000 geld ter beschikking te 

stellen. Daarna zal het bestuur, hoewel dat gezien de doelstellingen niet verwachten is, een 

besluit tot opheffing nemen.  

Een door HZW-Accountants opgesteld Financiëel Jaarverslag 2017 kunt u vinden op 

www.anbi.nl en op onze website www. VeenendaalFonds.nl. 

 

De Stichting VeenendaalFonds(VF) opgericht bij notariële akte op 

18-03-2016 heeft van de op te heffen Stichting Vrijwilligers Netwerk Veenendaal, hierna VNV, 

bij bestuursbesluit de toezegging ontvangen dat de overgebleven baten van deze stichting, 

conform de ANBI regels, zal worden overgedragen aan de Stichting VeenendaalFonds. VNV 

zal conform haar doelstelling in 2016 financiële middelen ter beschikking stellen voor 

VF. VeenendaalFonds zal na opheffing van VNV de bewaarplicht op zich nemen van VNV. 

Het VNV is per 31-12-2016 definitief opgeheven. De overgebleven baten van VNV zijn per 01-

01-2017 overgedragen. 

  

  

http://www.anbi.nl/
http://www.veenendaalfonds.nl/

