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In 2014 zet het Hendrik Pierson Fonds het gevoerde beleid van 2013 voort. Echter, op het gebied van  
de financiële ondersteuning van individuele alleenstaande ouders en hun kinderen willen we het 
toewijzingsbeleid herzien.  
 
Steeds vaker ontvangen we aanvragen voor voornamelijk inrichtingskosten, baby-uitzetten en studie.  
Omtrent de baby-uitzetten willen we de mogelijkheid onderzoeken om samen te werken met  
Stichting Baby Spullen, om zo een groter aantal aanstaande moeders te kunnen helpen. Ook 
ontvangen we veel aanvragen omtrent een bijdrage voor de schuldsanering. In vrijwel alle gevallen 
overstijgen de aangevraagde bedragen het maximaal uit te keren bedrag van 350 euro. Dat leidt tot 
de vraag hoe zinvol het is om een bijdrage te leveren op dat gebied.    
 
Ten aanzien van de projecten, willen we in 2014 projecten financieren waarbij de familie van de 
alleenstaande ouder meer betrokken wordt om hen te ondersteunen. Inbedding in en ondersteuning 
van de familie bieden alleenstaande ouders een steviger basis om op een goede manier alleenstaand 
ouder te kunnen zijn. Organisaties en/of mensen, die hier goede ideeën voor hebben willen we 
uitnodigen om hun voorstel in te dienen bij het bestuur. 
 
In 2015 continueert het Hendrik Pierson Fonds het aanbieden van vakantiehuisjes aan alleenstaande 
ouders en hun kinderen. Net als voorgaande jaren benaderen wij in 2015 werderom het van der 
Hucht de Beukelaar voor een financiële bijdrage. Tevens willen we andere fondsen benaderen om 
het project te ondersteunen, omdat de vraag naar de vakantiehuisjes groter is dan wij uit onze eigen 
begroting kunnen bekostigen. 
 
Tot slot: 
Om meer middelen te kunnen besteden aan de alleenstaande ouders, besloten we enkele jaren 
geleden om de organisatie van de individuele ondersteuning zelf uit te voeren, terwijl dit voorheen 
werd uitbesteed. Dit leidt tot extra werk voor een van de bestuursleden en voor de penningmeester. 
Omdat wij desondanks de continuïteit in het werk moeten kunnen waarborgen, zullen wij in 2014 
een uitbreiding van het bestuur realiseren. 
 


