
 

Jaarverslag 2022 

 

Het bestuur van Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal biedt hiermee haar jaarverslag 2022 aan. 

 

In het jaar 2022 is het VeenendaalFonds gestart met, de voor ons nieuwe activiteit, het adviseren van 

aanvragers in de wereld van het fondsenwerven. Daar waar ons Fonds (aan)vragen kreeg over de 

financiering van activiteiten die niet (volledig) konden worden gehonoreerd dor het fonds zijn we actief 

gaan helpen om de activiteit te laten doorgaan. Dit hebben we gedaan met doorverwijzing, 

penvoerderschap en het zoeken naar mogelijke partners. 

 

De afgelopen 2 jaar hebben in het teken gestaan van COVID-19 en in dit jaar is te zien dat er weer 

meer activiteiten gepland en uitgevoerd zijn. Ook hebben we te maken gehad met de gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne doordat vluchtelingen ook in Veenendaal welkom geheten werden. 

 

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. 

Omdat het budget van het Oranjefonds voor burendag op was, hebben wij in 2022 burendag 

aanvragen voor Veenendaal opengesteld. 

 

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.   

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 2022 hebben we opnieuw 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.  



In 2022 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest van de kenniskring vrijwilligers Veenendaal. Deze 

bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die met vrijwilligersactiviteiten organiseren. 

Van het vrijwilligersplatform zijn er ook (video)bijeenkomsten geweest, hierbij is de gemeente 

Veenendaal aangesloten, 

 

 

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. 

Martin Kievit is enige maanden in 2022 bestuurslid geweest van ons Fonds, maar het door 

persoonlijke omstandigheden (nieuwe werkgever) de bestuursfunctie weer neergelegd.  

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 25 aanvragen in behandeling genomen.  

Helaas hebben er 11 niet of niet voldoende aan onze criteria voldaan en zijn afgewezen. 

Er zijn 8 projecten conform de aanvraag doorgegaan.  

• NvJ – Project Match Up 

• Moestuin Deelkruid – Openingsdag wijkbijeenkomst 

• Afasiesoos – Jubileum 

• VIV – Vredesweek 2022 

• Fluiterstraat – burendag 

• B-Younited – bijeenkomst lbhti+ 

• Clercqstraat – burendag 

• ReZonanz – A Christmas Carol 

Er zijn 3 projecten geweest waar wij de aanvragers hebben geadviseerd en doorverwezen naar 

andere fondsen. 

Voor de volgende projecten heeft het fonds kennis en middelen beschikbaar gesteld. 

• Veenendaal voor Oekraïne 

Het fonds heeft hier een fonds op naam geopend waar de donaties voor dit project zijn 

ontvangen. 

We hebben de financiële administratie en de hieruit voortvloeiende betalingen en 

verantwoordingen gedaan. 

• Expositie Sporten met beperking in beeld. 

Het VeenendaalFonds is penvoeder voor deze activiteit en voert de financiële administratie. 

Ons Fonds heeft actief en met succes aanvragen gedaan bij andere fondsen voor deze 

activiteit.  

• Participatiekoor Veenendaal – voor dementerenden en mantelzangers 

Het VeenendaalFonds heeft zich als penvoeder beschikbaar gesteld voor dit project. 

In Participatiekoor.nl is er een (uitvoerings)partner gevonden die in 2023 het project zal helpen 

verwezenlijken. Het VeenendaalFonds blijft als lokaal adviseur betrokken. 



• Mycelium met schapenwol kunstenaar workshop. 

Het VeenendaalFonds heeft een adviserende rol in de vormgeving van deze activiteit. 

Hier is ook al doorverwezen naar eventuele fondsen.  

 
 

 

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

 

  

Theo Methorst, Voorzitter.   

http://www.veenendaalfonds.nl/

