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Het bestuur van de nog jonge Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal biedt hiermee haar derde 

jaarverslag aan. Het sociale en financiële verslag zijn naast elkaar weergegeven.  

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

volgende doelen te bereiken. De contacten met Lokale Fondsen Nederland (LFN) bevinden zich met 

de komst van de nieuwe directeur weer op het oude vertrouwde niveau. Dit jaar heeft het bestuur 

deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten. Samen met Movisie heeft het zich verdiept in haar 

eigen functioneren in de cursus bestuurscoaching. De uitgangspunten zijn tegen het licht gehouden 

en besloten is dat het bestuur in het nieuwe jaar komt met een overzicht van thema’s waar binnen ze 

zich gaat bewegen. Overzichtelijk en transparant, waardoor zowel de bekendheid en de mogelijkheid 

om via verschillende kanalen ondersteuning te ontvangen toeneemt.  

De intensieve contacten met de faculteit filantropie van de Vrije Universiteit en het nauwe contact met 

haar voorman Prof. dr. T. Schuyt worden in dit jaar meer via het LFN onderhouden.  

Het bestuur van de Stichting heeft zich ook dit jaar gericht op het doneren. Het belangrijkste doel om 

projecten in Veenendaal te ondersteunen die een rol spelen in de leefbaarheid blijft ook dit jaar 

volledig bestaan.  

Blijkbaar zijn nog niet alle aanvragers zich bewust van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden 

om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Het bestuur onderneemt nieuwe initiatieven om dit nog 

helderder naar de aanvragers te verwoorden. Gekend, herkend en bekend worden zijn, naast goede 

voorlichting, van essentieel belang.  

De vorig jaar opgesomde samenvatting van uitgangspunten blijft dit jaar gelden: 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 van de Stichting vragen in de nabije toekomst om aanvulling, maar zijn op dit moment 

nog voldoende om 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 een extra dimensie gekregen in de bevordering van de saamhorigheid, leefbaarheid 

en dienstbaarheid van de samenleving.  

Dat gaat overigens niet vanzelf. Het VeenendaalFonds heeft zich in dit jaar weer opgesteld als een 

open toegankelijke stichting, die o.a. bereid is geweest de beursvloer in Veenendaal te organiseren; 

de contacten met het gemeente bestuur te verstevigen en met Veens de samenwerking blijvend te 

handhaven.  

Een lerende organisatie - is een levende organisatie. Een cursus ‘communicatie’ in Soest, 

bestuurscoaching in Veenendaal door het LFN en Movisie, e-learning en ‘hoe verwerven we fondsen’ 

brachten het Fonds ook dit jaar weer stappen verder.  



Een stichting kan niet zonder bestuur. Omdat de secretaris officieel per 1 oktober afscheid nam, heeft 

het bestuur zich ingespannen om het te completeren. De voorzitter is tevens secretaris en een 

potentieel nieuw bestuurslid heeft zich gemeld en zal dit nog lopende jaar aansluiten bij de 

vergadering. Daarnaast is een actieve vrijwilligster aangetrokken, die taken in opdracht van de 

voorzitter zal vervullen, zodat aan die kant de werkdruk binnen de gewenste marges blijft. 

Met dit alles houdt het bestuur ook haar vergaderstructuur tegen het licht en wijzigt o.a. het 

vergaderschema en de inhoudelijke invulling. 

De gesprekken met potentiele aanvragers gaan dit jaar weer door. Regelmatig is er overleg om de 

doelstellingen samen met hen door te nemen en te kijken hoe we elkaar kunnen vinden. Het Fonds 

geeft daarbij regelmatig adviezen, die al of niet kunnen leiden tot een aanvraag. De bekendheid blijkt 

hierdoor ook gestaag toe te nemen.  

De voorbereidingen voor een bijeenkomst van de Raad van Inspiratie passeren de revue en worden 

opgepakt om in gezamenlijkheid met enkele deelnemers weer op te pakken. 

Het uiteindelijke doel van ondersteuning blijkt ook dit jaar weer de corebusiness te zijn. Zo ontvangen 

Veenendaal-Olomouc (jubileum-stedenband), Bo viert Feest (kinderfeest op het stadsstrand), Kristal 

(kerstconcerten), Stichtse Poort (ouderen), Mantel der Liefde (expositie) in 2018 gelden om hun 

activiteiten te kunnen realiseren.  

In de media staan hierover foto’s met berichtgevingen.  

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

  

Theo Methorst, Voorzitter.  

  

 

 

 

 


