
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 januari 2020 
 

JAARVERSLAG over 2019 van de Stichting Steunfonds van de SMOW 
 
 
Aanvragen in 2019 
Er zijn 23!! aanvragen om financiële steun gehonoreerd. 
Hierbij wordt aangetekend dat 4 toezeggingen een voorschot betroffen. Ook is, door het Steunfonds, 
meerdere keren steun gezocht bij andere instanties, zoals de Diakonie/Caritas en TIBO 
(Tegemoetkoming Inkomsten Bijzondere Omstandigheden). Het beleid m.b.t. tot aanvragen is 
onverkort voortgezet. Het bestuur constateert dat de behoefte aan deze vorm van steunverlening 
zeer sterk is toegenomen.  
 
Contacten met andere organisaties 
Ook in 2019 heeft het bestuur zich nadrukkelijk verder ingespannen om de contacten met andere 
organisaties te onderhouden. Daartoe zijn de contacten met de Diakonie, de Interparochiële Caritas, 
TIBO en de gemeente Wassenaar voortgezet. De bedoeling van deze contacten blijft om deze vorm 
van hulpverlening enigszins te stroomlijnen en, met erkenning van elkaars eigen karakter, te bekijken 
of het mogelijk is om elkaar te helpen. De bereidheid hiertoe was en is duidelijk aanwezig en het is in 
2019 ook regelmatig gelukt om gezamenlijk een bijdrage te leveren. 
 
Fondsenwerving 
Gelukkig is het Steunfonds er ook in 2019 in geslaagd om een stijging van de inkomsten te realiseren. 
Alle potentiële regionale en landelijke fondsen zijn in beeld gebracht. Vervolgens is gekozen voor een 
geleidelijke benadering. 
De stichting Steunfonds heeft geld ontvangen van 4 verschillende kanten; € 3010,=. Dit betreft zowel 
particulieren als instellingen. 
De contacten met De Stille Kracht zijn voortgezet.  
Daarnaast is er in 2019 ook geld ontvangen van Fonds 1818 (€ 2000,=) en van Charity Rob Beers (€ 
3000,= voor 2020).  
Tevens hebben Caritas/Diakonie en TIBO  projecten geheel of gedeeltelijk gefinancierd voor een 

totaal bedrag van ruim € 6000,=. Ook is een groot gedeelte van de voorschotten in hetzelfde jaar 

terugbetaald. 

Voor de financiën zie verder de balans en de rekening over 2019. 

Bestuur 
Per 31 december 2019 was het bestuur als volgt samengesteld: Hans Hupkes (voorzitter), Wilma 
Bergveld (secretaris), Gabrie Lansbergen (penningmeester) en Anneke Kroesbergen (namens de 
SMOW). 
In de bestuursvergadering van 13 februari 2019 is, onder dankzegging voor hun vele jaren van 
actieve inzet, afscheid genomen van Hiske Lambooy (secretaris) en Tom Fogaras (namens de SMOW). 
In diezelfde vergadering hebben Anneke Kroesbergen (namens de SMOW) en Wilma Bergveld 

(secretaris) zitting genomen in het bestuur. 

Er is een start gemaakt met ’t kritisch kijken naar de diverse processen. Zodoende is, om te beginnen,  

de tekst van de website aangepast.  

Het bestuur is in 2019 drie maal bij elkaar gekomen. De overige (zeer veelvuldige) contacten hebben 

via de e-mail plaatsgevonden. 

Wassenaar, 13 januari 2020  
Wilma Bergveld, secretaris   
 


