Jaarverslag 2013
Het Hendrik Pierson Fonds biedt alleenstaande ouders en hun kinderen een steuntje in de rug. Dat
doen we door hen financieel te ondersteunen. Een aanbod waar veel gebruik van wordt gemaakt zijn
de vakantiehuisjes, waar ouders en kinderen kunnen genieten van eenkorte vakantie (iets waarvoor
meestal het geld ontbreekt), zodat zij er even uit kunnen.
Het Hendrik Pierson Fonds subsidieert ook projecten die de emancipatie van alleenstaande ouders
of kinderen van alleenstaande ouders bevorderen. We merkten dat we vrijwel alleen projecten voor
alleenstaande moeders subsidieerden, terwijl vaders net zo belangrijk zijn voor kinderen en net als
moeders alleen hun kinderen opvoeden. Deze blinde vlek voor het belang van vaderschap is
exemplarisch voor de positie van vaders in Nederland. Vaders worden nog wel eens vergeten.
Daarom besloot het Fonds in 2012 subsidie te verlenen voor het schrijven van een boek, waarin
aandacht wordt gevraagd voor vaders en daarmee ook voor moeders, kinderen en families. Het
Hendrik Pierson Fonds wilde met het laten verschijnen van het boek bijdragen aan een
maatschappelijke discussie over het belang van vaderschap. Hoe waarderen we als samenleving de
rol van vaders?
In april 2013 is het boek "De afwezige vader bestaat niet", geschreven door Irene Zwaan verschenen.
Tegelijk met het verschijnen van het boek heeft het HPF, dankzij een bijdrage van het Gratia Fonds,
een congres met hetzelfde thema kunnen laten organiseren. Voor een inhoudelijke impressie
verwijzen wij naar de website van het congres.
Er was veel belangstelling voor dit onderwerp. Als bestuur zijn we enorm blij met de reacties die
naar aanleiding van het boek en het congres zijn gegeven in boekbesprekingen, interviews, radio
uitzendingen etc. Er is flink gediscussieerd en we hebben de indruk dat dit onderwerp, zoals we zo
graag wilden, breder onder de aandacht is gekomen en, belangrijker nog, iets heeft bijgedragen aan
een betere positie van vaders. Opvallend vonden we de vele verschillende vormen van ouderschap:
biologisch, juridisch, lesbisch, adoptief etc. en de in vele gevallen ontoereikende regelgeving
hieromtrent. Daarin is nog heel veel verbetering te bereiken.
Naast het uitkomen van het boek en het bijbehorende congres, dat heel veel aandacht heeft
gevraagd, zijn ook de gewone -niet minder belangrijke- werkzaamheden van het bestuur gewoon
doorgegaan.
Individuele aanvragen
In 2013 is merkten we dat alleenstaande ouders door de slechte economische omstandigheden en
het dichtdraaien van de subsidiekranen in benarde situaties terecht zijn gekomen. Dit uitte zich in
de hoeveelheid maar ook in de aard van de aanvragen. In 2013 wezen we een substantieel aantal
aanvragen af, omdat deze ofwel niet pasten in het beleid van het Hendrik Pierson fonds, ofwel het
gevraagde bedrag het maximum van 350 euro te boven ging, ofwel het budget van het fonds voor
individuele giften al was overschreden. In 2013 honoreerden we 122 aanvragen. Daarbij ging het
hoofdzakelijk om baby-uitzetten, inrichtingskosten, kleding, studie of schoolkosten en familiebezoek.
Vakantiehuisjes
Al een aantal jaren reserveert het Hendrik Pierson Fonds een budget van waaruit vakantiehuisjes
gereserveerd worden voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Daarnaast heeft ook het van der
Huchtfonds een bijdrage geleverd aan het vakantiehuisjesproject. In 2013 zijn 30 huisjes verhuurd.
Dat komt overeen met ongeveer 220 mensen die hier gebruik van hebben gemaakt. Mede door de
inzet van vrijwilliger Kees van der Veen was het project vakantiehuisjes goed georganiseerd. Er is

een grote vraag naar deze vakantiehuisjes. Daarom heeft het Hendrik Pierson Fonds besloten om
ook andere fondsen te benaderen om dit project te ondersteunen.
Van het bestuur
Het bestuur heeft besloten om het vermogen van het Fonds niet meer zelf te beheren, maar dit uit
te besteden aan van Lanschot. Het is in deze instabiele tijd ingewikkeld en kwetsbaar om het
vermogen als bestuur zelf te beheren. Wij verwachten dat hiermee kwetsbaarheid wordt
ondervangen. Het bestuur is uitgebreid met Rene Alferink. Hij heeft zitting in de
Projectencommissie.
Tot slot:
Het bestuur kijkt terug op een bijzonder en ook succesvol jaar. We hebben veel alleenstaande ouders
kunnen ondersteunen, hetzij met een financiële bijdrage, hetzij met een kleine vakantie. Daarnaast
hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over het belang van het vaderschap. Een
discussie die bijdraagt aan een betere positie van vaders.

