
 

Jaarverslag 2021 

 

Het bestuur van Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal biedt hiermee haar jaarverslag 2021 aan. 

 

Ook 2021 heeft voor het Fonds volledig in het teken gestaan van COVID-19 pandemie. 

De onzekere situatie met betrekking tot de maatregelen heeft ertoe geleidt dat er geen activiteiten 

konden worden georganiseerd. Anderzijds waren er ook versoepelingen die er juist weer voor zorgden 

dat er minder aandacht was voor inwoners van Veenendaal die ernstig getroffen werden door de 

pandemie. 

 

 

De Stichting VeenendaalFonds heeft dan ook door de COVID-19 wederom niet kunnen voldoen aan 

haar verwachtingen. Toekenningen konden niet doorgaan, aanvragen werden niet ingediend en 

bijeenkomsten en scholing vonden niet plaats. Ook aanvulling van de financiële middelen van het 

Fonds is niet mogelijk gebleken. 

 

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. Vanwege de maatregelen heeft het VeenendaalFonds gelden ter beschikking 

gesteld voor corona gerelateerde activiteiten. Helaas is er in 2021 geen gebruik gemaakt van deze 

regeling.  

 

 

De 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.  

Het is de Stichting dit jaar niet gelukt om inkomsten te genereren.  

Het blijft een aandachtspunt om dit structureel op te zetten in de komende jaren. 

 

Veenendaal heeft met het VeenendaalFonds 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,  



In 2021 hebben we meer aandacht kunnen besteden aan het VeenendaalFonds in de media. Zowel 

met eigen berichten als met gedeelde berichten die informatief zijn voor de initiatiefnemers in onze 

samenleving.  Hiermee hebben we aantoonbaar de naamsbekendheid van het Fonds kunnen 

vergroten. 

 

Een lerende organisatie - is een levende organisatie.  

Echter zijn er geen noemenswaardige bijeenkomsten, ontmoetingen en cursussen geweest in 2021. 

 

 

Een stichting kan niet zonder bestuur. De behoefte aan versterking van het bestuur bestaat nog 

steeds om in de toekomst haar bestaan en het bereiken van haar doelen te verwezenlijken. 

Helaas heeft een aspirant bestuurslid door persoonlijke omstandigheden besloten niet tot het bestuur 

van het VeenendaalFonds toe te treden.  

 Linda Kok hebben wij dit jaar wel als nieuw bestuurslid van het Fonds mogen verwelkomen. Linda is 

al jarenlang betrokken bij de Veenendaalse samenleving en heeft ook al langere tijd bestuurlijke 

ervaring. 

Ook zijn er gesprekken met Martin Kievit om tot het bestuur toe te treden. Ten tijde van het schrijven 

van dit verslag is Martin ook toegevoegd als bestuurslid van ons Fonds. Ook Martin is betrokken bij de 

Veenendaalse samenleving en beschikt ook over eerder opgedane bestuurlijke ervaring. 

2021 is dan ook bestuurlijk een geslaagd jaar omdat de sterkte en kwaliteit van het bestuur is 

verbeterd. Wij zullen hier in de toekomst zeker gebruik van maken. 

Toch maken onze plannen en doelen voor de toekomst het wenselijk om nog verdere versterkingen te 

vinden, zowel bestuurlijk als mogelijk in de organisatie. 

 

 

Dit jaar heeft het VeenendaalFonds 12 aanvragen in behandeling genomen.  

Helaas hebben er 8 niet of niet voldoende aan onze criteria voldaan en zijn afgewezen. 

Door Covid-19 zijn er 2 uitgesteld totdat er geen beperkende maatregelen meer voor zullen zijn. Er 

zijn 4 projecten conform de aanvraag doorgegaan.  

 Quarijn – Reizende tentoonstelling voor Veense instellingen 

 Netwerk voor Jou – Maatje en Meer 

 Mevr. R. van Beek – Huiskamerproject 

 De Driehoek – Zumba lessen  

Er is van de door het VeenendaalFonds beschikbare gelden voor “Corona-acties” geen gebruik 

gemaakt.  

 

 

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

 

  

Theo Methorst, Voorzitter.   

http://www.veenendaalfonds.nl/

