Jaarverslag 2016 van het Hendrik Pierson Fonds
Samenvatting:
In 2016 heeft het Hendrik Pierson Fonds opnieuw gewerkt aan de versterking van de positie
van alleenstaande ouders en hun kinderen. Er zijn veel individuele aanvragen gehonoreerd.
De wijziging in de organisatie van het afhandelen van de aanvragen, die het Fonds in 2015
introduceerde, is positief geëvalueerd. Ongeveer 25 alleenstaande ouders hebben met hun
kinderen en soms ook met een familielid of vriend(in) kunnen genieten van een kleine
vakantie via het vakantiehuisjesproject. Het Fonds onderzoekt de samenwerking met de
Stichting “Reis met je hart”, zodat de grote vraag naar een vakantie beter beantwoord kan
worden. 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. Er bleven er helaas geen over, die voor
projectsubsidie in aanmerking kwamen. De aandacht voor vaders is in 2016 gebleven door
het online magazine Vaders Aanwezig te ondersteunen. Tenslotte is het jaar 2016 in
bestuurlijk opzicht een veel bewogen jaar geweest. De penningmeester, het bestuurslid
individuele bijdragen, en de coördinator van het vakantiehuisjes project hebben ivm hun
leeftijd besloten afscheid te nemen van het Hendrik Pierson Fonds. Gelukkig zijn er goede
opvolgers voor hen gevonden! Ook voor 2016 geldt, dat het bestuur van het Fonds met heel
veel plezier gewerkt heeft aan de doelstelling van het Fonds: ondersteuning aan
alleenstaande ouders en hun kinderen.

Individuele aanvragen:
In 2016 heeft het Hendrik Pierson Fonds 31 aanvragen voor individuele ondersteuning
gehonoreerd. Voor het project Babyspullen werden 29 aanvragen gedaan, waarvan er 28
gehonoreerd zijn. Bij al deze aanvragen is het overduidelijk dat de nood hoog is bij de
clienten. 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 2015 onveranderd gebleven. Het project Babyuitzet is na één jaar
opnieuw positief geëvalueerd, op grond waarvan besloten is de werkwijze te continueren.
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 de aanvraag
toegekend moet of kan worden. We willen graag voldoende informatie om goed te kunnen
beslissen, maar ook niet meer dan dat. Daarom is op dit moment de aanvraagprocedure
onderwerp van gesprek binnen het bestuur.

Het vakantiehuisjes project:

Tot groot genoegen van het Hendrik Pierson Fonds én van de clienten heeft het van der
Hucht de Beukelaar Fonds ook dit jaar weer financieel bijgedragen aan het vakantiehuisjes
project met een gift van 2000 euro. En zoals elk jaar was het project ook dit jaar weer
succesvol. Ongeveer 25 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
vertrek van Kees van Veen, de externe organisator van het vakantiehuisjes project, heeft
binnen het bestuur geleid tot het besluit om het vakantiehuisjes project in de toekomst
direct vanuit het bestuur te organiseren, zodat het dichter onder de aandacht van het
bestuur komt. We verwachten dat er op het gebied van vakantiehuisjes en vakanties voor
cliënten in de toekomst het een en ander zal veranderen, hetgeen gemakkelijker vanuit het
bestuur te volgen en te sturen zal zijn. Er zijn in 2016 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 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. Eind 2016 hebben we besloten een pilot te doen, waarbij een aantal van
onze eenouder gezinnen met Reis met je hart op vakantie kunnen gaan. Het bestuur is blij
met deze uitbreiding van vakantiemogelijkheden voor onze cliënten. Onze gedachten over
sponsoring van het vakantiehuisjes project hebben in 2016 niet geleid tot een concreet plan
van aanpak.

Projecten:
Het Hendrik Pierson Fonds heeft ook in 2016 bijgedragen aan het online Magazine: Vaders
Aanwezig. Het Magazine informeert vaders over de invulling van het vaderschap, hun rol als
opvoeder van hun kinderen, en geeft informatie over activiteiten, voorzieningen en
ontwikkelingen op dit gebied. Het bestuur is enthousiast over het Magazine, en is
tegelijkertijd van mening dat het Magazine zich, na een financiële ondersteuning in de
startfase, zelf moet kunnen bedruipen. Al in 2015 besloot het bestuur 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. Er zijn
in 2016 8 Project aanvragen gedaan, waarvan er geen zijn gehonoreerd. Er zijn door het
bestuur gesprekken gevoerd met een aantal mogelijk interessante projectaanvragers, om te
onderzoeken of en zo ja hoe het project meer in overeenstemming zou kunnen komen met
de doelstelling van het Hendrik Pierson Fonds. Deze hebben niet geleid tot het gewenste
resultaat. Dat er weinig bij ons doel passende (het familie netwerk of het sociale netwerk
van alleenstaande ouders laten ontstaan of doen uitbreiden) projecten worden ingediend, is
een punt van zorg voor het Bestuur. In 2016 is een oriëntatie bezoek gebracht aan een AZC,
waar contact is gelegd met de Stichting de Vrolijkheid. Mogelijk kan het Fonds in 2017 in

samenwerking met de Vrolijkheid iets betekenen voor alleenstaande ouders binnen de
context van een AZC.

Bestuur:
2016 is voor het Bestuur van het Hendrik Pierson Fonds een jaar van met name personele
veranderingen geweest. In januari versterkte een nieuw bestuurslid de gelederen. In mei
kondigden de Penningmeester en het bestuurslid individuele aanvragen hun afscheid bij het
Fonds aan ivm hun leeftijd per 1-1-2017. Ook de coördinator van het vakantiehuisjes project
gaf te kennen per 1-1-2017 te stoppen. Gelukkig is het gelukt om binnen het bestuur een
goede vervanging te vinden voor alle taken. Per 1-1-2017 ziet de taakverdeling er als volgt
uit: Resy Broekhoven, voorzitter Pieter Verhulst, penningmeester en lid van de
projectcommissie, Kitlyn Tjin A Djie, secretaris, lid projectcommissie en ambassadeur, Rene
Alferink, bestuurslid individuele aanvragen , Laura Wiskerke, lid projectcommissie en
vakantiehuisjes project , Clemens Goes, voorzitter projectcommissie ,sponsoring.
Momenteel staat er nog 1 vacature voor bestuurslid open.

