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Jaarverslag 2021   
 

Inleiding 
 

Evenals in voorgaande jaren was Het Van Steedenfonds op basis van de erfenis van zijn naamgever, 
in staat kleine, maar belangrijke handreikingen te doen aan bewoners van Amsterdam West. Met een 
paar honderd Euro (matras, fiets, laminaat) worden mensen geholpen met essentiële uitgaven die ze 

anders niet zouden kunnen doen. En met de eindejaarsactie en de noodbudgetten ondersteunt het 
fonds mensen met een paar tientjes die zeer welkom zijn. 
In 2021 ontving Het Van Steedenfonds 16 aanvragen, het laagste aantal in de laatste 8 jaar. Enkele 

vermoedelijke verklaringen daarvoor zijn: 

• Opnieuw maakte Corona het moeilijk om hulp te vragen en hulp te verlenen, mogelijk zijn niet 
alle noden onder de aandacht van hulpverleners gekomen 

• Combiwel, de organisatie die de meeste aanvragen doet bij het Van Steedenfonds, is grondig 
gereorganiseerd, nieuwe hulpverleners moeten weer zicht krijgen op bestaan en 
mogelijkheden van het fonds. Het VSF ontving naar verhouding meer aanvragen via andere 
organisaties zoals een Ouder- en Kindcentrum en een organisatie voor de opvang van 

Daklozen. 

• Overige fondsen, met name het fonds Bijzondere Noden hebben betere, toegankelijker 
regelingen, waar onder het witgoedfonds 

 
 

Overzicht giften 
 

1. Aantal aanvragen 

 
Vergeleken met het vorige verslagjaar is er een daling in de aanvragen van bijna 40%. Van de 16 

aanvragen zijn er 12 (75 %) gehonoreerd, vier aanvragen zijn afgewezen.  
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2. Totaalbedrag van de aanvragen en toegekende bedragen 

 
Het aangevraagde totaalbedrag (€ 15.537) ligt zo'n 13% onder het jaargemiddelde.  

Het toegekende totaalbedrag (€ 8.160) ligt heel veel lager dan het aangevraagde bedrag (€ 12.806): 
52%.  
Dit komt door het relatief lage aantal aanvragen en het vervallen/afwijzen van twee dure aanvragen.   

 
 

  
 
 

 

 
 

3. Bestemming van de giften 
 
In 2021 zijn er geen aanvragen meer voor witgoed/huishoudelijke apparatuur. Dit heeft vermoedelijk 
te maken met de verruiming van gemeentelijk armoedebeleid 
 

Het bestuur van het VSF is zelf de grootste aanvrager geworden: het bestuur nam het initiatief voor 
de Kerstactie en de Noodbudgetten voor de Buurtteams. Zij vormen tezamen 60% van de giften. 
 

Twee bijzondere bestemmingen: nieuw laminaat in de woning na waterschade en de reparatie van 
een Canta. 
  

ingediend

aantal aantal %

2014 28 26 93%

2015 43 34 79%

2016 31 26 84%

2017 28 21 75%

2018 42 36 86%

2019 32 30 94%

2020 26 18 69%

2021 16 12 75%

Totaal 246 203 83%

gem 41 34 83%

jaar
gehonoreerd

bedrag % 

2014 18.365    15.785    86%

2015 20.224    12.724    63%

2016 13.162    10.183    77%

2017 17.073    12.051    71%

2018 19.488    13.799    71%

2019 17.339    12.348    71%

2020 19.758    11.696    59%

2021 15.537    8.106      52%

Totaal 140.946  96.692    69%

gem pj 17.618€  12.086€  69%

jaar aanvraag
gehonoreerd
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Bestemming van de giften door de jaren heen 

 
 

 

 

Noodbudgetten en leefgeld 
 

Omdat de belangrijkste bron van aanvragen, de welzijnsorganisatie Combiwel, zijn werkwijze in 2021 
drastisch wijzigde, heeft het VSF besloten de bestaande regelingen voor noodbudgetten voor de 
verschillende afdelingen te herzien. 

De gevormde “Buurtteams” kunnen nu een beroep doen op een VSF-Noodbudget: per voormalig 
stadsdeel maximaal € 600.- per jaar. (totaal maximaal €2.400). Uit de eigen gelederen van de 
Buurtteams is per voormalig stadsdeel een “beheerder” aangesteld. 

 
 

Eindejaarsactie 
In 2020 was het onmogelijk om een zomer- of eindejaarsactie te organiseren: het VSF deed in plaats 
daarvan een donatie aan de Voedselbank. 

De jaren voor 2020 had het fonds de gewoonte een zomeractie te organiseren. Ook in 2021 stelde 
Het Van Steedenfonds een bedrag van € 3600 beschikbaar voor cliënten van de buurttteams van 
Combiwel. In totaal 120 cliënten kregen een VVV bon. Omdat de teams vlak voor de zomer nog 

€ % € % € % € %

Kerst- of Zomeractie (Project VSF zelf) 3.036 21% 3.016 24% 3.000     26% 3.609     45%

Meubelen/beddengoed 2.975 20% 2.591 21% 399        5%

Witgoed / huishoudelijke apparatuur 2.689 18% 1.842 15% 1.069     9%

Noodbudgetten teams 2.350 16% 1.625 13% 1.875     16% 1.200     15%

Computer/telefoon/studie 429 3% 1000 8% 330        3% 373        5%

Kleding (project Dress for succes) 644 5% 2.650     23%

Reiskosten/vervoermiddelen(fiets) 970 7% 504 4% 1.734     15% 725        9%

Woning/Verhuizing 900 6% 1.800     22%

Babyspullen 800 5%

TV 419 3% 250        2%

Overig 450 3% 718 6% 738        6%

14.599 100% 12.359 100% 11.646   100% 8.106     100%

2020 20212018 2019
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midden in de reorganisatie zaten, besloot het VSF geen extra aandacht te vragen van de 

medewerkers, maar verplaatste het de actie naar het einde van het jaar. Dit extraatje in financieel 
moeilijke tijden stellen cliënten altijd zeer op prijs. 
 

 

Financiën 
Jaarrekening   
 
 

 
 
 

 

Toelichting 
• Het vermogen van de stichting is belegd in producten van de Triodosbank. 
 Het uitgekeerd dividend was bijzonder laag (€ 88). Bovendien was er – anders dan in vorige 

jaren – sprake van een koersdaling. Het koersverlies is verwerkt in de Resultatenrekening.  
 Het (negatieve) resultaat kwam voor 2021 op € 10.204. Het vermogen is gedaald tot € 38.912. 

 

• Het totaal van de giften (€ 8.106) is historisch laag. Over de verklaring voor de teruggang 
schreven we al  in de inleiding.  

 
•  De totale bestuurs- en organisatiekosten (€2.1861) zijn praktisch gelijk aan die van 2020 

(€2.043). Door het geringe aantal aanvragen kreeg de verhouding organisatiekosten-giften wel 

een knauw. Het VSF streeft ernaar de organisatiekosten niet meer dan 20% van de totale 
uitgaven te laten zijn. Dat is dit jaar dus (net) niet gelukt (21%) 

 
1 Dit is inclusief het koersverlies van € 345. 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Liquide middelen 835      1.231

Beleggingen 38.077 47.884

Organisatie- en bestuurskosten 1.841   2.040

Giften aan particulieren 4.497   5.946

Giften aan projecten 3.609   5.750

Rente en dividend 88       123

Koerswinst-/verlies 345      4.122

Resultaat Boekjaar (saldo w/v) 10.204 9.491

Eigen Vermogen (resultaat verwerkt) 38.912 49.115 

10.291 13.736 10.291 13.736 38.912 49.115 38.912 49.115 

Eigen vermogen 1-1-2021 49.115 Specificatie kosten

Resultaat 2021 10.204 Org & Best. Kosten 1.841   

Eigen vermogen 31-12-2021 38.911 Koersverlies 345      

Totaal Bestuur & Organisatie 2.186   

Totaal kosten 10.291 

Totaal opbrengsten 88       

saldo opbrengsten/uitgaven 10.204 

Samenvatting Uitgaven % Specificatie giften %

Organisatiekosten 2.186   21% Giften particulier 4.497   55%

Giften 8.106   79% Giften Projecten 3.609   45%

Totaal van de uitgaven 10.291 100% Totaal giften 8.106   100%

JAARREKENING STICHTING HET VAN STEEDENFONDS 2021

RESULTATEN BALANS

Uitgaven Opbrengsten Activa Passiva
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• In 2021 heeft de stichting geen donaties van derden ontvangen. 
 

 
 

Bestuur 
Het bestuur van het Van Steedenfonds bestond in 2021 uit vier personen. Het bestuur zag geen 
aanleiding een vijfde bestuurslid te zoeken. 

 
Kwaliteit 
In een apart belegde vergadering werden alle documenten waarin het beleid van het Het Van 

Steedenfonds beschreven staat tegen het licht gehouden en hier en daar aangepast. Het 
kwaliteitshandboek ondersteunt de consistente besluitvoering en wordt als zeer prettig ervaren.  
 

PR en communicatie 
De techniek van de aanvraagformulieren op de website werd herzien, maar werkt nog niet naar 

tevredenheid. In 2022 zal hier opnieuw naar gekeken worden. 
 
Namens het bestuur van Het Van Steedenfonds 

Ada Blom, voorzitter 
Joop de Boer, penningmeester 
April 2022  

 
 


