
Jaarverslag 2018 van het Hendrik Pierson Fonds 

Samenvatting: 

In 2018 heeft het Hendrik Pierson Fonds opnieuw gewerkt aan de versterking van de positie 

van alleenstaande ouders en hun kinderen. Er zijn 148 individuele aanvragen gedaan, weer 

meer dan in 2017.  Er zijn 38 korte vakanties geweest in samenwerking met de Stichting 

“Reis met je hart”. De samenwerking met de Stichting “Reis met je hart”  verloopt prima. 

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. Een project heeft een projectsubsidie ontvangen. In 2018 

werd aangekondigd, dat de secretariële ondersteuning van het Fonds per januari 2019 stopt. 

Het bestuur heeft de werkwijze aangepast en zal de opengevallen taken zelf invullen. De 

positie van het Fonds nu en in de toekomst is binnen het bestuur een punt van gesprek 

geweest. Dit gesprek is nog niet afgerond. Tenslotte geldt vooral:   ook in 2018 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 2018 heeft het Hendrik Pierson Fonds in totaal 128 aanvragen voor individuele 

ondersteuning gehonoreerd.  Twintig aanvragen werden afgewezen. Voor het project 

Babyspullen, een onderdeel hiervan, werden 49 aanvragen  gedaan, waarvan er 45 

gehonoreerd zijn. Onveranderd 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 nog steeds 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 om o.a. 

inrichtingskosten, sport, school/studie bijdragen, reiskosten ivm bezoekregelingen, 

ouderschapsonderzoek, fiets, baby uitzet etc. Het gaat eigenlijk altijd om hele gewone en 

hele noodzakelijke dingen, waarvoor binnen de bestaande regelgeving geen financiering  is. 

Opvallend bij de aanvragen in 2018 was dat vaker gevraagd werd naar een overbrugging 

naar een bestaande regeling.  Zoals gezegd waren er 20 afwijzingen. Het ging dan over het, 

meestal heel gedeeltelijk, aflossen van een bestaande schuld, het aanvragen van een laptop, 

een te hoog inkomen van de ouder, of om het feit dat de client geen alleenstaande ouder 

was. De vragen voor een individuele bijdrage komen uit het hele land, de meeste uit 

Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch. Ze worden alle 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 geweest binnen het bestuur en werd besloten de huidige werkwijze voort te zetten. 

  

Het vakantie project: 

In 2018 hebben 38 alleenstaande ouders met hun kinderen en soms ook met een familielid 

of vriend(in) genoten van een korte vakantie, zij konden er even tussenuit.  Het van der 

Hucht de Beukelaar Fonds heeft ook dit jaar hier weer financieel aan bijgedragen met een 

gift van 2000 euro. Deze vakanties zijn het resultaat van de samenwerking van het Hendrik 

Pierson Fonds met de Stichting “Reis met je Hart”. 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 om in 2018 alle 

vakanties in samenwerking met de stichting “Reis met je hart” te organiseren. Dat zijn er 38 

geworden, qua vorm en inhoud afgestemd met de client die het betrof. De cliënten waren 

uitermate tevreden met hun vakanties, en de samenwerking tussen het Hendrik Pierson 

Fonds en de Stichting “Reis met je hart” verliep prima. Samen leidde dit ertoe om ook in 

2019 de samenwerking zo voort te zetten.  

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 2018 4 Project aanvragen binnen gekomen, waarvan er 1 is 

gehonoreerd:  het beschrijven van een innovatief experiment om een een-ouder-gezin  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 aanvragen die wel gedaan worden, maar niet 

gehonoreerd, zijn vaak hele 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 Fonds heeft de criteria voor het toewijzen van een project 

opnieuw met elkaar besproken. Het zal een kleinschalig project moeten zijn met als doel het 

versterken van het sociale/familiale netwerk van de alleenstaande ouders, en het project zal 



in Nederland moeten worden uitgevoerd. Ook  komend jaar zal het Fonds actief , o.a. 

middels persoonlijke contacten, op zoek gaan naar mooie initiatieven hierin.  

Bestuur: 

In 2018 werd duidelijk dat de secretariële ondersteuning van het  Hendrik Pierson Fonds per 

1-1-2019 zal stoppen. Het bestuur heeft besloten deze niet te vervangen, maar de werkwijze 

zodanig aan te passen, dat die door de bestuursleden zelf kan worden uitgevoerd. De 

taakverdeling zal er dan als volgt uitzien: 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, project Babyspullen en coördinator vakanties , Clemens 

Goes, voorzitter projectcommissie ,sponsoring en secretariaat. Het Fonds zal vanaf januari 

2019 alleen per email bereikbaar zijn. Halverwege 2018 is een privacy regelement gemaakt 

en op de website geplaatst. Al langere tijd denkt het bestuur na over de toekomst van het 

Fonds. Bij gelijkblijvend beleid zullen de middelen van het Fonds langzaam afnemen. Het 

Hendrik Pierson Fonds is eigenlijk het enige fonds dat zich expliciet bezig houdt met de 

positie van alleenstaande ouders en hun kinderen. Daarom  wil het bestuur de toekomst van 

het Fonds zeker stellen. In 2018 hebben we, met wisselend succes, bij verschillende fondsen 

een aanvraag voor sponsoring gedaan. We hebben de mogelijkheden van een aktieve 

fondswerving onderzocht, we onderzoeken een mogelijke samenwerking met andere 

fondsen, en we bezinnen ons op de kerntaken van het Fonds en onze visie daarop,  zodat 

ook op de lange termijn de belangen van de alleenstaande ouders gediend kunnen worden.  

Ook in 2018 heeft het bestuur weer enthousiast en met veel plezier gewerkt en 

samengewerkt aan de doelen van het Fonds. 


