
Jaarplan 2017-2019 

Het Hendrik Pierson Fonds wil in de periode 2017-2019 het gevoerde beleid van de periode 

daarvoor  voortzetten. 

Voor de individuele aanvragen betekent dit dat het project Babyspullen gecontinueerd 

wordt, terwijl tegelijkertijd de gewone individuele ondersteuning wordt voortgezet. De 

maximale bijdrage van het Hendrik Pierson Fonds blijft gehandhaafd op  350 Euro per client. 

Het toewijzingen beleid blijft ongewijzigd. De nood bij de cliënten is hoog, veel noodzakelijke 

uitgaven worden niet {meer}  via reguliere kanalen bekostigd. 

Het Hendrik Pierson Fonds wil in de komende periode die  projecten honoreren , die 

doelgericht aan een betere inbedding in en ondersteuning van de familie en/of het sociale 

netwerk van alleenstaande ouders en kinderen werken. De onrust in de jeugdhulpverlening 

ten gevolge van de transitie naar de gemeenten heeft er mede toe geleid dat er niet veel 

passende aanvragen zijn geweest in 2016. Dat betekent dat het Hendrik Pierson Fonds de 

komende jaren actiever dan voorheen op zoek zal gaan naar goede, kleinschalige 

initiatieven. In 2015 zijn veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Het Fonds onderzoekt 

of het ook voor deze groep alleenstaande ouders en kinderen in samenwerking met de 

Stichting  de Vrolijkheid  iets kan betekenen.    

Het Hendrik Pierson Fonds continueert  het aanbieden van vakantiehuisjes aan 

alleenstaande ouders en hun kinderen. Het van der Hucht de Beukelaar Fonds zal opnieuw 

benaderd worden voor een financiële bijdrage hiervoor, zoals zij dat ook in de afgelopen 

jaren gedaan hebben. De organisatie van het vakantiehuisjesproject zal vanaf 2017 vanuit 

het bestuur zelf worden vorm gegeven.  De samenwerking met de Stichting Reis met je Hart 

zal aanvankelijk via een pilot worden georganiseerd , en bij goed resultaat meer structureel 

worden.  

Het bestuur is nog steeds van mening dat het goed is , maar ook noodzakelijk voor het 

voortbestaan van het Hendrik Pierson Fonds, om  meer fondsen te werven. Het 

vakantiehuisjes project is wellicht ook een aantrekkelijk project  voor andere fondsen om 

aan bij te dragen, zodat er een groter bereik gerealiseerd kan worden. In 2017 en verder zal 

het onderwerp fondsenwerving op de agenda blijven staan. Een van de bestuursleden is 

speciaal met dit doel tot het bestuur toegetreden. 

 


