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Inleiding 

In 2014 werkte het Hendrik Pierson Fonds verder aan bestaande plannen en projecten uit 2013. Zo is 

de aandacht voor het vaderschap geblevenen hebben we voorbereidingen getroffen voor het 

uitgeven van een online magazine: VADERS aanwezig. Verder hebben we wederom verscheidene 

individuele aanvragen gehonoreerd en korte vakantie georganiseerd voor alleenstaande ouders en 

hun kinderen. Tevens hebben we een aantal nieuwe ideeën ontwikkeld en uitgezet, waar in 2015 een 

vervolg aan wordt gegeven.  

 

Kortom: in 2014 hebben we als bestuur weer met veel plezier gewerkt aan de doelstelling van het 

fonds: het ondersteunen van alleenstaande ouders en hun kinderen. 

 

Individuele aanvragen 

In 2014 ontvingen we 165 aanvragen voor individuele ondersteuning, waarvan we er 125 hebben 

gehonoreerd. Er kwamen in toenemende mate aanvragen binnen voor opleidingskosten, die ver 

boven de reguliere ondersteuning van 350 euro uitstegen. In de meeste gevallen wezen we deze 

aanvragen af. Ook bleven er aanvragen in het kader van schuldsanering binnenkomen, waarbij het 

vaak om grote bedragen gaat. Het bestuur heeft besloten deze aanvragen niet te honoreren. 

 

Omdat we veel aanvragen binnenkrijgen voor een baby-uitzet, hebben we gekeken naar een meer 

efficiënte en goedkopere oplossing. Zo hebben we onderzoek gedaan naar een mogelijke 

samenwerking met Stichting Babyspullen en met MamaLoes Babysjop. Dit heeft geleid tot een plan 

waarbij de aanstaande moeder twee Baby Startpakketten krijgt; één voor de geboorte van het kind 

en één als de baby een half jaar oud is. Ook ontvangt ze een waardebon van MamaLoes Babysjop, 

waar ze zelf de benodigde spullen kan bestellen. In januari 2015 starten we met een pilot van 10 

aanvragen. Vervolgens evalueren we de ervaringen van de moeders en die van onszelf en besluiten 

we of we de pilot voortzetten.   

 

In 2014 kreeg het Hendrik Pierson Fonds meer aanvragen binnen dan we konden honoreren. In 

oktober was het beschikbare budget bereikt. We hebben de betreffende instellingen bericht dat het 

budget van 2014 volledig besteed was en dat er pas in 2015 opnieuw aanvragen toegekend kunnen 

worden.  

 

Vakantiehuisjes  

In 2014 gaf het van der Hucht de Beukelaar Fonds een financiële aan het Vakantiehuisjes Project van 

2000 euro. Er is naar 80 instellingen bericht gestuurd dat er weer vakantiehuisjes ter beschikking 

staan voor alleenstaande ouders en hun kinderen. 37 instellingen hebben hierop gereageerd. Er zijn 

23 huisjes verhuurd. Dat komt overeen met ongeveer 100 mensen die hier gebruik van hebben 

gemaakt. Het bestuur heeft een aantal enthousiaste reacties van ouders en kinderen ontvangen. Van 

twee instellingen zijn de cliënten, zonder zich tijdig af te melden, niet naar het vakantiehuisje 

gekomen. Deze instellingen zijn voor 2015 uitgesloten van deelname aan het project. 

De organisator van dit project, Kees van Veen, gaf aan dat hij vanwege zijn leeftijd in 2017 met het 

project stopt. Aan het bestuur nu de taak om een waardige opvolger voor hem te vinden voor dit 

belangrijke project.  



Projecten 

In 2014 hebben we het project De afwezige vader bestaat niet geëvalueerd met alle betrokkenen. Er 

was veel publiciteit rond het boek en de conferentie over vaderschap. Maatschappelijk is de meer 

belangstelling voor dit onderwerp gegroeid, evenals het besef dat de wetgeving rond dit onderwerp 

herzien moet worden. Door het boek en het congres hebben we tevens goede contacten gelegd met 

vaderinitiatieven. We zijn erg blij met deze effecten.  

 

In vervolg hierop hebben we een aanvraag gehonoreerd voor de financiering van een online 

magazine: VADERS aanwezig. Dit Magazine wil vaders informeren over de invulling van het 

vaderschap, hun rol als opvoeder van hun kinderen en geeft informatie over activiteiten, 

voorzieningen en ontwikkelingen op dit gebied. In 2014 is een redactie gevormd, waar onder andere 

één van de bestuursleden deel van uitmaakt en zijn de plannen voor het Magazine uitgewerkt en 

geconcretiseerd. Begin 2015 verschijnt de eerste editie. 

 

Het bestuur heeft instellingen uitgenodigd om na te denken over projecten waarmee het sociale 

netwerk rondom alleenstaande ouders en hun kinderen versterkt wordt. Inbedding in en 

ondersteuning van de familie bieden alleenstaande ouders  een steviger basis om het alleenstaand 

ouderschap op een goede manier vorm te geven. In december 2014 hebben we een mail verstuurd 

naar instellingen, met de vraag om projectaanvragen rondom dit thema bij ons in te dienen. We 

hopen op een grote respons. 

 

Bestuur 

In 2014 is Pieter Verhulst toegetreden tot het bestuur van het Hendrik Pierson Fonds. Zijn expertise 

ligt op het gebied van financiën. 

 

Willemien Drewes is verantwoordelijk voor het afhandelen van de individuele aanvragen. Doordat 

we in 2013 enkele wijzigingen hebben doorgevoerd bij dit onderdeel, kost de verwerking van de 

individuele aanvragen meer tijd. Willemien richt zich nu volledig op dit onderdeel en is teruggetreden 

uit de projectcommissie. Zij is opgevolgd door René Alferink. 

 

Financiën 

Jaarlijks stelt de penningmeester in overleg met het bestuur de budgetten voor het komende jaar 

vast. Op dat moment is duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is voor de activiteiten van het Hendrik 

Pierson Fonds. Vanzelfsprekend wordt nauwlettend in de gaten gehouden dat deze budgetten niet 

worden overschreden. De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur over de besteding 

van de gelden en stelt een financieel jaarverslag op.  

 



 
 

  


