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Beleidsvoornemens 2021 
 

 

 

 

Inleiding 
 

Het Van Steedenfonds verlicht kleine, acute noden van bewoners van Amsterdam West, en draagt bij aan 
projecten die het samenleven in het stadsdeel aantrekkelijker maken. Zo hoopt het fonds bij te dragen 

aan het welbevinden van bewoners van West en hulpverleners te helpen net iets meer te kunnen 

betekenen voor hun cliënten. 
Waar 2020 een vreemd jaar was door Corona, hopen we in 2021 weer meer op ‘business as usual’. 

Desondanks zijn alle voornemens meer onder voorbehoud dan in andere jaren. 
 

Aanvragen 
 

Ook in 2021 zal het bestuur aanvragen in behandeling nemen van hulpverleners in Amsterdam West voor 

hun cliënten en (organisaties van) wijkbewoners voor projecten. 
 

Tot voor kort stelde de Stichting Het van Steedenfonds gelden beschikbaar voor de “Noodpotten” van de 
vier Madi-teams van Combiwel én van het team Schulddienstverlening. Met deze Noodpotten kunnen 

hulpverleners acute nood bij hun cliënten verhelpen.  De Noodpot van elk Maditeam kreeg (indien 

aangevraagd) jaarlijks  € 250,- en het team Schulddienstverlening max € 1.500.- 
Nu Combiwel de werkstructuur heeft gewijzigd – vier Buurtteams incl. SDV-, heeft het bestuur van het 

Het van Steedenfonds besloten zijn beleid aangaande de Noodpotten hierop aan te passen. De vier 
buurtteams kunnen nu elk rekenen op een jaarlijkse bijdrage van € 600,- uitgekeerd in vier tranches, 

steeds na verantwoording van de vorige bijdrage.  
 

De zomeractie houden we opnieuw: VVV bonnen van € 30,- worden verdeeld onder honderd cliënten van 

de Buurtteams in West : een kleine extra bijdrage voor mensen die al lang moeilijk kunnen rondkomen. 
 

 

Financiën 
• Het bestuur stelt voor het totaalbedrag aan giften voor 2021 een plafond van € 25.000,- vast. 

• De organisatiekosten van het fonds zullen niet meer dan 20% van de totale uitgaven bedragen. 

• De onkostenvergoeding voor de bestuursleden is voor 2021 vastgesteld op € 200 per bestuurslid. 
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Begroting 2021 
    

 BEGROTING 
2020 

UITKOMST 
2020 

BEGROTING 
2021 

OPBRENGSTEN     

opbrengsten beleggingen (ex koerswinst)  €             700   €            123   €           250  

opbrengsten uit giften /incidentele inkomsten  PM   €                -   PM  

TOTAAL OPBRENGSTEN    
 

    

UITGAVEN     

Particuliere giften    deel   €         5.946   deel  

Giften aan projecten    deel   €         5.750   deel  

TOTAAL GIFTEN (1)  €        15.000   €       11.696   €      15.000   
    

ORGANISATIE- EN BESTUURSKOSTEN     

Organisatiekosten     

publiciteit (folders, website, kantoormiddelen  €             500   €            490   €           400  

kosten betalingsverkeer  €             200   €            196   €           200  

administratie  €             350   €            350   €           350  

totaal Organisatiekosten (a)  €          1.050   €         1.035   €           950  

      

Bestuurskosten     

Bestuurskosten (ex administratie)  €             850   €            155   €           750  

Onkostenvergoedingen bestuur  €          1.000   €            850   €           800  

totaal Bestuurskosten (b)  €          1.850   €         1.005   €        1.550  

      

Organisatiekosten (a)  €          1.050   €       1.035   €           950  

Bestuurskosten (b)  €          1.850   €       1.005   €        1.550  

TOTAAL ORGANISATIE- EN BESTUURSKOSTEN (2)  €          2.900   €         2.040   €        2.500  

      

TOTAAL UITGAVEN     

TOTAAL GIFTEN (1)  €        15.000   €     11.696   €      15.000  

TOTAAL ORGANISATIE- EN BESTUURSKOSTEN (2)  €          2.900   €       2.040   €        2.500   
 €        17.900   €       13.736   €      17.500  

      

RESULTAAT ( opbrengsten-uitgaven) (ex koersresultaat!)  €         -17.200   €      -13.613   €       -17.250  

pm koersresultaat (= geen zekere opbrengst!!!)     PM  

RESULTAAT ( opbrengsten-uitgaven) (incl koersresultaat!) 
 

   PM      

Toetsing beleidsregels 
   

"De giften worden voor zover mogelijk uit de opbrengsten bekostigd. Daarnaast wordt het Eigen Vermogen aangesproken, met 
dien verstande dat het totaalbedrag aan giften niet meer zal bedragen dan € 25.000,-" 

Toetsing: Conceptbegroting 2021 voldoet aan beleidsregel.     

totaal uitgaven conceptbegroting 2021 
  

 €        17.500  

hiervan giften 
  

 €        15.000  

hiervan organisatie- en bestuurskosten 
  

 €          2.500  

Toetsing: Conceptbegroting 2021voldoet aan beleidsregel. 
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Bestuurszaken 
 

Het bestuur van Het Van Steedenfonds bestaat uit vier leden. Vooralsnog volstaat dat aantal. Jaarlijks 

wordt bekeken of er behoefte bestaat aan meer bestuursleden. 
Het beleid van Het Van Steedenfonds is inmiddels helemaal beschreven. De beleidsdocumenten zullen in 

een aparte vergadering opnieuw besproken en indien gewenst gewijzigd worden.  
 

Namens het bestuur 

Ada Blom  
Voorzitter Het Van Steedenfonds  

april 2021 


