
 
 

Jaarverslag 2017 van het Hendrik Pierson Fonds 
 
Samenvatting: 
In 2017 heeft het Hendrik Pierson Fonds opnieuw gewerkt aan de versterking van de positie 
van alleenstaande ouders en hun kinderen. Er zijn 137 individuele aanvragen gedaan.  Er zijn 
35 korte vakanties geweest. Het Fonds heeft de samenwerking met de Stichting “Reis met je 
hart” onderzocht door een pilot uit te voeren met 12 vakanties. Daarnaast zijn er voor 23 
gezinnen vakanties via de gebruikelijke werkwijze gerealiseerd. De samenwerking en de 
Stichting “Reis met je hart” bleek een groot succes. Daarom besloot het bestuur om voor 
2018 alle vakanties op deze wijze  te organiseren. Ook heeft het Fonds aandacht besteed aan 
projecten, die het sociale netwerk rondom alleenstaande ouders en hun kinderen 
versterken, zodat zij een steviger basis hebben om alleenstaand ouder te kunnen zijn. Twee 
projecten hebben een projectsubsidie ontvangen. De aandacht voor vaders is  in 2017 
gebleven. Er is overleg met  het online Magazine Vaders Aanwezig geweest over de 
voortgang. Tenslotte is het jaar 2017 in bestuurlijk opzicht een roerig jaar geweest. De 
penningmeester, het bestuurslid individuele bijdragen, en de coördinator van het 
vakantiehuisjes project  hebben ivm hun leeftijd afscheid genomen van het Hendrik Pierson 
Fonds en hun taken zijn overgedragen aan andere bestuursleden. Ook de coördinatie van 
het vakantiehuisjesproject is nu binnen het bestuur belegd. De positie van het Fonds nu en 
in de toekomst is binnen het bestuur een punt van gesprek geworden. Tenslotte geldt 
vooral:   ook in 2017 heeft het bestuur van het Fonds met heel veel plezier gewerkt  aan de 
doelstelling van het Fonds: ondersteuning aan alleenstaande ouders en hun kinderen. 

 
Individuele aanvragen: 
In 2017 heeft het Hendrik Pierson Fonds in totaal 129 aanvragen voor individuele 
ondersteuning gehonoreerd. Acht aanvragen werden afgewezen. Voor het project 
Babyspullen, een onderdeel hiervan, werden 31 aanvragen  gedaan, waarvan er 28 
gehonoreerd zijn. Bij al deze aanvragen blijft het overduidelijk dat de nood hoog is bij de 
cliënten. Zij zitten vrijwel allemaal in de schuldhulpverlening en/of moeten van een 
bestaansminimum zien rond te komen. Velen hebben geen sociaal netwerk, waar een 
beroep op kan worden gedaan. Het is duidelijk dat het Hendrik Pierson Fonds voorziet in een 
behoefte. De redenen van aanvragen, de toewijzingen, en ook de redenen van afwijzing zijn 
in vergelijking met voorgaande jaren vrijwel onveranderd gebleven. Het gaat veelal om o.a. 
inrichtingskosten, schoolbijdragen, reiskosten ivm bezoekregelingen, ouderschapsonderzoek 
etc. Wel opvallend bij de aanvragen in 2017 was de start van het aanvragen van geld voor 
voedsel, en het toenemen van de vraag naar een laptop. Het bestuur besloot om de vraag 
naar geld voor voedsel niet te honoreren. Hierin moet voor de desbetreffende cliënten op 
een andere, meer structurele wijze worden voorzien. Ten aanzien van de aanvragen voor 
een laptop heeft het bestuur besloten de hulpverlener eerst te vragen naar alternatieve 
mogelijkheden. Veel gemeenten hebben hier voorzieningen voor. De meeste vragen voor 
een individuele bijdrage komen uit Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch, aangevuld met 
aanvragen die uit het hele land afkomstig zijn. De aanvragen voor een individuele 
ondersteuning worden gedaan door een hulpverlener, samen met de betrokken ouder. In 



het aanvraagproces wordt uitgebreid gevraagd naar de financiële situatie van de cliënt. Dat 
is nodig om te kunnen besluiten of een aanvraag toegekend moet of kan worden. We willen 
graag voldoende informatie om goed te kunnen beslissen, maar ook niet meer dan dat. 
Daarom is de aanvraagprocedure onderwerp van gesprek binnen het bestuur.  

 
Het vakantiehuisjes project: 
Zoals elk jaar was het project ook dit jaar weer succesvol:  23 alleenstaande ouders hebben 
met hun kinderen en soms ook met een familielid of vriend(in) genoten van een korte 
vakantie, zij konden er even tussenuit. Het bestuur besloot   om het vakantiehuisjes project 
in 2017 direct vanuit het bestuur te organiseren. Daarmee kwam het dichter onder de 
aandacht van het bestuur. Sinds 2016 zijn er gesprekken geweest tussen de Stichting “Reis 
met je Hart” en het Hendrik Pierson Fonds om te onderzoeken of we in samenwerking met 
elkaar extra vakantie mogelijkheden zouden kunnen creëren voor onze cliënten. De Stichting 
Reis met je Hart zet zich in voor mensen die door gebrek aan financiële middelen al langere 
tijd niet op vakantie zijn gegaan. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat vakantie ontspanning 
geeft, maar ook energie om de toekomst weer met een frisse blik tegemoet te gaan. In 2017 
hebben we een pilot gedaan, waarbij 12 van onze eenouder gezinnen met Reis met je hart 
op vakantie zijn gegaan. De evaluatie leverde op dat cliënten binnen de pilot een meer op 
maat gesneden vakantie kregen aangeboden, en dat zij nu ook het reisgeld naar de 
vakantiebestemming en een bedrag aan zakgeld konden krijgen. De betrokken cliënten 
waren zeer te spreken over de vakanties. Dit alles bij gelijkblijvende kosten. Daarom besloot  
het bestuur op basis van deze zeer positieve evaluatie om in 2018 alle vakanties in 
samenwerking met de stichting “Reis met je hart” te organiseren.    Het bestuur is blij met 
deze uitbreiding van vakantiemogelijkheden voor onze cliënten.  

 
Projecten: 
 Al in 2015 besloot het Hendrik Pierson Fonds dat de focus van de te honoreren 
projectaanvragen moet liggen op de inbedding in en de versterking van het sociale /familie 
netwerk rondom alleenstaande ouders en hun kinderen. Deze krijgen zo een stevigere basis 
om het alleenstaand ouderschap op een goede manier vorm te geven. En dit is nog steeds 
het uitgangspunt. Er zijn in 2017 9 Project aanvragen gedaan, waarvan er 2 zijn gehonoreerd. 
De Stichting de Twern heeft een bijdrage ontvangen voor het organiseren van een ruilbeurs 
voor jonge ouders met een kleine beurs. Daarnaast is er een projectsubsidie toegekend voor 
het beschrijven van een innovatief experiment om families in te bedden in hun familie en 
hun geschiedenis waardoor zij hun eigen oplossingen kunnen vinden.  Er worden weinig bij 
ons doel passende projecten ingediend: het familie netwerk of het sociale netwerk van 
alleenstaande ouders laten ontstaan of doen uitbreiden. Dit is een punt van zorg voor het 
Bestuur. De veranderingen binnen de hulpverlening als gevolg van de transitie naar de 
gemeenten hebben de  focus van de hulpverleners meer op de eigen interne perikelen 
gericht, zo lijkt het. Kleine vernieuwingen of kleine initiatieven om het sociale netwerk van 
alleenstaande ouders te versterken komen er dan niet zo van, wellicht.  De aanvragen die 
wel gedaan worden, maar niet gehonoreerd, betreffen vaak heel grote projecten, waarbij de 
aanvraag bij het HPF een heel klein onderdeel is. Ze betreffen projecten in het buitenland, of 
projecten die niet gaan over alleenstaande ouders. Het komend jaar zal het Fonds actief , 
o.a. middels persoonlijke contacten, op zoek gaan naar initiatieven die er op gericht zijn de 
positie van de alleenstaande ouders en hun kinderen te verstevigen. 



 
Bestuur: 
2017 is voor het Bestuur van het Hendrik Pierson Fonds een jaar van veranderingen geweest.  
De Penningmeester en het bestuurslid individuele aanvragen namen  per 1-1-2017 afscheid. 
Ook de coördinator van het vakantiehuisjes project stopte  per 1-1-2017 . Gelukkig is het 
gelukt om binnen het bestuur een goede vervanging te vinden voor alle taken. De 
taakverdeling er  nu als volgt uit: 

 Resy Broekhoven, voorzitter 

 Kitlyn Tjin A Djie, secretaris, lid projectcommissie en ambassadeur 

 Pieter Verhulst, penningmeester en lid van de projectcommissie 

 Rene Alferink, bestuurslid en coördinator individuele aanvragen 

 Laura Wiskerke, bestuurslid, lid projectcommissie en coördinator vakanties 

 Clemens Goes, bestuurslid, voorzitter projectcommissie en verantwoordelijk voor 
sponsoring.  

De overgang van taken naar andere bestuursleden is soepel verlopen. Al langere tijd wil het 
bestuur via sponsoring de inkomsten van het Fonds aanvullen. In 2017 hebben we bij 
verschillende fondsen een aanvraag daartoe gedaan. Het Hendrik Pierson Fonds is eigenlijk 
het enige fonds dat zich expliciet bezig houdt met de positie van alleenstaande ouders en 
hun kinderen. De vragen om ondersteuning blijven constant meer dan wij als Fonds kunnen 
toekennen. Daarom hebben we, ten tijde van de financiële crisis toen de inkomsten 
afnamen, besloten om toch de uitkeringen te blijven geven. Zij het dat de grootte daarvan  
350 Euro werd in plaats van de  500 Euro daarvoor. Het is voor het Fonds dus echt wenselijk 
dat er een aanvulling gegenereerd wordt op de huidige inkomsten, om zo ook voor de 
toekomst het werk te kunnen voortzetten. De aanvragen bij verschillende fondsen lopen 
nog. Ook in 2017 heeft het bestuur weer enthousiast en met veel plezier gewerkt en 
samengewerkt aan de doelen van het Fonds. 


