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Beleidsvoornemens 2022 
 

 

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

betekenen voor hun cliënten. 
 

Aanvragen 
 
Ook in 2022 zal het bestuur aanvragen in behandeling nemen van hulpverleners in Amsterdam West voor 

hun cliënten en van (organisaties van) wijkbewoners voor projecten. 
 
In 2022 stelt het Van Steedenfonds opnieuw noodbudgetten beschikbaar voor de Buurtteams van 

Combiwel. Hierin werkt het fonds samen met vier beheerders uit de teams, op basis van de oude buurten 
die nu het Stadsdeel West vormen1. De buurten kunnen elk rekenen op een jaarlijkse bijdrage van € 
600,- uitgekeerd in vier tranches, steeds na verantwoording van de vorige bijdrage. Eens per jaar 

overleggen voorzitter en penningmeester met de beheerders om de gang van zaken rondom de 
noodbudgetten te bespreken en te finetunen. 
 

De zomeractie houden we opnieuw: cadeau bonnen van € 30,- worden verdeeld onder 120 cliënten van 
de Buurtteams in West : een kleine extra bijdrage voor mensen die al lang moeilijk kunnen rondkomen. 

 

Terugloop aanvragen en mogelijke nieuwe doelgroepen 
 

Het gehonoreerde bedrag per jaar laat vanaf 2018 een gestage 
daling zien (zie tabel). Enkele vermoedelijke verklaringen daarvoor 
zijn: 

• Corona maakte het een aantal jaren 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 in 2021 gereorganiseerd, 
nieuwe hulpverleners moeten weer zicht krijgen op 
bestaan en mogelijkheden van het fonds 

 
1 D.w.z. De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud West en Westerpark 
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• Overige fondsen, met name het fonds Bijzondere Noden hebben betere, toegankelijker 
regelingen, waar onder het witgoedfonds 

 
Het bestuur van het Van Steedenfonds zal zich beraden over nut en noodzaak van het aanboren van 
andere doelgroepen 

De aanvragen voor projecten waren de laatste jaren vaak van slechte kwaliteit. Het Van Steedenfonds 
overweegt daar een duidelijker instructie voor te ontwikkelen. 

 

Financiën 
 

Begroting 2022 
 

Opbrengsten 100   
Giften  15.000 (86%) 
Organisatie & Bestuurskosten  2.500 (14%) 

Begroot resultaat 2022 17.400   

 17.500 17.500 (100%) 

 
Toelichting:  

• Er worden nauwelijks opbrengsten verwacht. De post “Ontvangen giften” staat PM op de 
begroting. Het resultaat van het boekjaar komt hierdoor vrijwel geheel ten laste van het 
vermogen; 

• Het totaal van de toegekende giften is begroot op € 15.000. Mocht het totaal van de 
toekenningen deze begroting overschrijden: het plafond van de giften voor 2022 is vastgesteld 

op € 25.000; 

• De Organisatie & Bestuurskosten mogen volgens een door het bestuur vastgestelde beleidsregel 
niet meer dan 20% van de totale uitgaven bedragen. In deze begroting: 14 %; 

• De onkostenvergoeding voor de bestuursleden is voor 2022 vastgesteld op € 200 per bestuurslid. 
 

PR en communicatie 
 
De techniek van het aanvraagformulier op de website werkt nog niet naar behoren, waardoor aanvragen 
soms niet helemaal compleet binnenkomen. In 2022 zal dit opgelost worden. 

Om de bekendheid van het Van Steedenfonds te vergroten, zal de flyer op verschillende locaties bij de 
Buurtteams van Combiwel worden neergelegd. De beheerders van de Noodbudgetten wordt gevraagd 
actief deze noodbudgetten binnen de Buurtteams onder de aandacht te brengen. 

 

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 2022 


