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Voorwoord van de voorzitter 

 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van het Steunfonds Vluchtelingen De Bilt. 

Met dit verslag willen wij als bestuur van het Steunfonds verantwoording 

afleggen aan onze donateurs en tevens de inwoners van gemeente De Bilt en 

vertegenwoordigers van diverse betrokken organisaties informeren over onze 

activiteiten in de eerste periode van ons bestaan, sinds maart 2016.  

 

Wij krijgen onze middelen van verschillende bronnen, zoals inwoners uit de 

gemeente, lokale service-organisaties en kerkelijke organisaties en daar 

willen wij zorgvuldig mee om gaan. 

 

Voor een goede integratie van vluchtelingen in onze maatschappij is er op 

financieel gebied vaak meer nodig dan de basishulp die men vanuit de 

overheid ontvangt. Denk aan kosten van omscholing of gezinshereniging. 

Ook zijn er initiatieven vanuit de lokale gemeenschap ter bevordering van de 

integratie, die een financiële impuls nodig hebben. Daar wil het Steunfonds 

Vluchtelingen De Bilt in ondersteunen. 

 

Wij danken onze donateurs voor hun bijdragen. 

 

 

 

 

Hinnejan Elswijk 

voorzitter   

 



   

1.  Verslag van het bestuur 

 

1.1  Inleiding 

Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt heeft als doel het verlenen van 

financiële steun aan vluchtelingen in de gemeente De Bilt, voor zover het 

noden betreft die buiten de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente De 

Bilt of andere instellingen.  

 

Dit doen we door aan vluchtelingen een financiële vergoeding te verstrekken 

(in de vorm van een gift, rechtstreeks aan de aanvrager of aan de schuldeiser) 

of door het steunen van initiatieven vanuit de lokale gemeenschap ter 

bevordering van de integratie. 

 

Het Steunfonds Vluchtelingen is ontstaan uit het Steunpunt Vluchtelingen, 

maar opereert zelfstandig. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt treedt op als 

belangenbehartiger van vluchtelingen met een verblijfsvergunning 

(statushouders) gedurende twee jaar na huisvesting in de gemeente De Bilt. 

Vrijwilligers van het Steunpunt helpen de nieuwkomers in de gemeente door 

hen gedurende twee jaar wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats, 

maatschappelijk te begeleiden en te ondersteunen als taalcoach. Het 

Steunfonds financiert noden die buiten de reguliere dienstverlening vallen of 

die zich voordoen na de periode van twee jaar. 

 

1.2  Activiteiten 

Het Steunfonds is in maart 2016 opgericht. In de afgelopen periode hebben 

we een beleidsplan opgesteld, de aanvraagprocedure uitgewerkt en zijn we 

nog doende de voorwaarden waaronder het Steunfonds financiële hulp 

verleent verder te verduidelijken. Elke hulpvraag is anders en vraagt weer om 

een zorgvuldige afweging van belangen, verantwoordelijkheden en 

afhandeling. 

 

Een deel van ons fonds is gedoneerd voor de persoonlijke en 

maatschappelijke ontwikkeling van kinderen van vluchtelingen. Hieruit is 

bijvoorbeeld lesgeld voor vioollessen betaald, maar ook de kosten van een 

tussenopleiding van een jongvolwassene om in Nederland een universitaire 

opleiding te volgen. 

In de afgelopen periode heeft het Steunfonds ook financieel bijgedragen aan 

de pc-regeling van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt om zo te zorgen, dat 

elk gezin beschikt over een laptop ten behoeve van administratie, school, 

werk of opleiding. 

 

Verder heeft het Steunfonds bijgedragen aan gezinsherenigingskosten, zoals 

vliegtickets en visa. Op deze manier kunnen vluchtelingen die in Nederland 

mogen blijven hun achtergebleven gezinsleden over laten komen. Naar 

 



   

verwachting gaat in de komende tijd een groot zo niet het grootste deel van 

de uitgaven naar deze post. 

 

Ook is er geld gegaan naar reiskosten voor het volgen van een 

inburgeringscursus (omdat fietsen onmogelijk was), fietsen om naar het werk 

te kunnen gaan en een fietsaanhanger om de kinderen naar de opvang te 

kunnen brengen. 

   

 



   

2.  Toekomst 

 

2.1  Inleiding 

Het Steunfonds streeft ernaar bij te dragen aan het vergroten van de 

zelfredzaamheid van de aanvragers en aan het sociaal-lichamelijk welzijn van 

de aanvragers dan wel het voorkomen van sociale uitsluiting. Op deze manier 

kunnen nieuwe inwoners van onze gemeente beter integreren in onze 

samenleving. Onze meer uitgebreide visie hierop en ook een beschrijving van 

de aanvraagprocedure vindt u in ons beleidsplan op onze website. 

  

Voor het komende jaar hebben we een paar concrete plannen, die we 

hieronder voor u uiteenzetten. 

 

2.2  Activiteiten 

Het bestuur werkt aan een verdere verduidelijking van de toetsingscriteria 

waaraan aanvragen moeten voldoen om te worden gehonoreerd. Ook wil het 

bestuur in het komende jaar meer bekendheid geven aan ons werk richting 

de doelgroep, maar ook richting (potentiële) donateurs en de inwoners van 

gemeente De Bilt. Het Steunfonds heeft in samenwerking met het Steunpunt 

Vluchtelingen De Bilt een vrijwilliger aangetrokken die deze communicatie op 

zich kan nemen. 

Een belangrijk doel is het vinden van een meer structurele bestemming van 

de gelden die bestemd zijn voor kind-vluchtelingen en kinderen van 

vluchtelingen. Het is naar onze mening belangrijk om kinderen, die vanuit 

een oorlogssituatie of anders naar Nederland zijn gekomen, bijvoorbeeld via 

sport en muziek positieve afleiding te bieden en op die manier ook 

makkelijker te laten integreren in onze samenleving. 

Uitbreiding van het aantal donateurs is wenselijk omdat met een bredere 

basis van donateurs een meer continue inkomstenstroom bereikt wordt. Op 

deze wijze kunnen ook langlopende bestedingen worden bekostigd.  

We hebben ons voorgenomen om de komende jaren actief op zoek te gaan 

naar lokale projecten die de doelstelling van de stichting ondersteunen en 

waar nodig deze zelf te initiëren. Hierbij valt te denken aan thema’s als 

taalverwerving, opleidingen, sport, kunst en cultuur, voor zowel volwassenen 

als kinderen. 

Ook zal het Steunfonds zich ervoor inzetten dat elk kind van onze doelgroep 

minimaal één sport kan beoefenen (naast zwemlessen). 

 



   

 

3.  Organisatie 

 

 

ANBI 

De stichting heeft een erkende ANBI-status. Dit betekent dat giften aftrekbaar 

kunnen zijn van het belastbaar inkomen. 

  

RSIN 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 

8561.31.714 

 

Postadres: 

Gebouw Het Lichtruim  

Planetenplein 2 

3721 LH Bilthoven  

 

info@steunfondsvluchtelingendebilt.nl 

www.steunfondsvluchtelingendebilt.nl 

Telefoon: 030-2252804 

 

3.1  Bestuur 

 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2017 

 

H. Elswijk – voorzitter 

J.M.C.W. Naus-Schattenberg – secretaris 

M.IJ. Koster – penningmeester 

M.A.F. Suijlen – algemeen bestuurslid 

E.B. van der Wolk – algemeen bestuurslid 

W.J. Makkinga – algemeen bestuurslid 

 

In 2017 is Josine Naus toegetreden als secretaris van het Steunfonds. In 2018 

heeft Adri Peters, een van de oprichters van het Steunfonds, het 

voorzitterschap overgedragen aan Hinnejan Elswijk. Willem Jan Makkinga is in 

dat jaar algemeen bestuurslid geworden. 

   

 



   

4.  Jaarrekening 

 

 

 

 

 

 


