Jaarbericht 2020
Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort
Een bijzonder jaar
2020 gaat de geschiedenis in als het Coronajaar. Ook voor de gezinnen en vrijwilligers van Stichting
Het Burgerweeshuis Amersfoort had de pandemie grote invloed. Persoonlijk contact met de
gezinnen, een hoeksteen van de werkwijze, werd ernstig belemmerd. Thuisbezoeken werden
noodgedwongen vervangen door video- en telefoongesprekken. De impact van avondklok en
contactbeperkingen in het bijzonder wogen zwaar voor onze doelgroep. Het betreft immers een bij
uitstek kwetsbare groep, waarvoor sociale contacten en praktische ondersteuning vaak van groot
belang is.
Corona had ook zijn invloed op de bestuurlijke kant van Stichting Het Burgerweeshuis. Vergaderingen
van het bestuur vonden digitaal plaats. Voorgenomen activiteiten in het kader van de dialoog met de
lokale samenleving konden geen doorgang vinden. Gelukkig heeft dit alles geen invloed gehad op de
kerntaak van de stichting: de steun aan onze doelgroep (kinderen van 3 tot 18 jaar die opgroeien in
armoedesituaties) kon doorgaan.
2020 in cijfers
152
kinderen in het bestand
85
éénoudergezinnen in het bestand
36
nieuwe aanvragen, waarvan 32 aanvragen toegekend
37
gezinnen die vakantieweek hebben genoten
€ 70.863,uitgekeerd aan kinderen
€ 21.876,uitgegeven voor vakantieweken
€ 129.000,inkomsten uit eigen vermogen
€ 33.000,inkomsten uit giften en sponsoring van particulieren, instellingen en bedrijfsleven
€ 0,inkomsten uit overheidssubsidies
Doelstelling en uitgangspunten
Bij de Sichting Het Burgerweeshuis Amersfoort draait het om “kinderen die in hun emotionele en/of
maatschappelijke ontwikkeling worden bedreigd”. Achter deze neutrale formulering gaat een vaak
grimmige realiteit schuil van kinderen die om uiteenlopende redenen in hun jongste jaren een
achterstand dreigen op te lopen, die hun hele verdere leven negatief kan beïnvloeden. Een ontwricht
gezin, een ouder die de zorg niet alléén aan kan, psychische problemen of fysieke beperkingen bij
kind of ouder, leerproblemen, onvoldoende capaciteiten om volwaardig te integreren in de
Nederlandse samenleving: de problematiek is veelzijdig en er is vaak sprake van een combinatie van
factoren.
Wat altijd meespeelt, is een slechte financiële situatie. Schulden en chronisch geldgebrek behoren
tot de belangrijkste factoren die een stabiele gezinssituatie in de weg zitten. Door het geven van
structurele financiële ondersteuning die direct ten goede komt aan het kind (en dus niet aan de
ouder of schuldeisers), draagt het Burgerweeshuis Amersfoort een klein, maar soms beslissend
steentje bij.
Criteria voor opname in het bestand
Vanuit de historie als weeshuis en natuurlijk vanuit de financiële en praktische beperkingen van een
kleine organisatie, ligt de focus op weeskinderen of kinderen uit eenoudergezinnen die zijn
ingeschreven in de gemeente Amersfoort. Deze kinderen kunnen in het bestand worden opgenomen
vanaf hun derde verjaardag tot hun achttiende jaar. Indien er sprake is van co-ouderschap of als de
niet-in-het-gezin-aanwezige ouder aanzienlijk financieel bijdraagt aan het kind, wordt het gezin niet

opgenomen. Per gezin kunnen in principe maximaal vier kinderen in het bestand worden
opgenomen. Wat betreft de financiële criteria wordt gekeken naar het totale inkomen van de ouder,
uitgezonderd de toeslagen. Om voor opname in het bestand in aanmerking te komen dient dit
inkomen max 120 % van het bijstandsniveau te zijn of lager. In principe ontvangt een gezin
gedurende een periode van 5 jaar steun van het Burgerweerhuis, tenzij het betrokken bestuurslid
anders beslist.
Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort is in alle opzichten zelfstandig en neutraal en kijkt niet naar
religie, sekse, politieke of andere overwegingen. Het bestuur neemt volledig autonoom het besluit
tot opname of beëindiging in het bestand.
Bijdragen
Kinderen die in het bestand zijn opgenomen ontvangen een aantal malen per jaar een financiële
bijdrage. Het gaat dan om vakantiegeld, verjaardaggeld, een eindejaarsuitkering en kleedgeld. De
hoogte van de bijdragen kan per jaar en per leeftijdscategorie (3-12 jaar / 12-18 jaar) verschillen.
De bijdragen worden doorgaans op de bankrekening van de ouder gestort. Waar sprake is van
bewindvoering of incassomaatregelen en daarmee het risico dat het geld niet direct ten behoeve van
het kind kan worden besteed, is het ook mogelijk dat de bijdragen contant worden overhandigd door
een bestuurslid.
Bijdragen in 2020
€ 150,- vakantiegeld per kind voor de zomervakantie
€ 80,- verjaardaggeld per kind in de maand van de verjaardag
€ 225,- kleedgeld
per kind van 3 tot 12 jaar in oktober
€ 125,- kleedgeld
per kind van 12 tot 18 jaar in oktober
€ 50,- feestdagenbijdrage per kind in december
€ 50,- bij een behaald diploma Voortgezet Onderwijs.
Wat verwachten we van de ouder
We verwachten dat de ouder zich inzet om de situatie in het gezin te verbeteren, door bijvoorbeeld
open te staan voor begeleiding door hulpinstanties (zoals het Wijkteam, Leger des Heils etc.), de
Nederlandse taal te leren of een opleiding te volgen. Voor opname in het bestand is het noodzakelijk
dat de ouder inzicht geeft in de financiële situatie en tijdig doorgeeft wanneer er sprake is van
verandering hierin of verandering van de gezinssituatie. Jaarlijks ontvangen ouders een
‘actualiseringsformulier’ waarin veranderingen kunnen worden doorgegeven. Tijdige ontvangst van
dit ondertekende formulier is een voorwaarde voor continuering van de opname in het bestand.
Bestuurders van het Burgerweeshuis verlenen zelf nadrukkelijk géén begeleiding of advies, maar
verwijzen waar nodig en nuttig wel door naar relevante instanties. Daarom wordt gezinnen
geadviseerd in het kader van de privacywetgeving het formulier "Akkoordverklaring gegevens delen"
te ondertekenen. Daarmee kunnen andere organisaties, met name de Gemeente Amersfoort,
meekijken of er meer hulp voor het gezin mogelijk is.
‘Vakantiefonds’
Ingeschreven gezinnen kunnen in aanmerking komen voor een vakantieweek in een Nederlands
bungalowpark van RCN. Deze organisatie stelt hiervoor een aantal huizen tegen aanzienlijk
gereduceerde kosten ter beschikking als onderdeel van haar beleid voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Stichting Het Burgerweeshuis draagt de overige kosten van de
vakantiehuizen en geeft alle kinderen bovendien een vakantiebijdrage in geld.
De hiervoor benodigde gelden mogen niet ten laste komen van de reguliere verplichtingen aan de
ingeschreven kinderen. Daarom wordt in de boekhouding een informeel ‘vakantiefonds’ gehanteerd
waarmee de uitgaven voor de diverse verplichtingen transparant worden geadministreerd. Geld voor
het vakantiefonds wordt mede gegenereerd uit sponsoring en giften van particulieren en
organisaties. In 2020 zijn 37 gezinnen op een vakantieweek bij RCN getrakteerd.

Werkwijze
Alleen professionele hulpverleners kunnen namens een gezin een verzoek doen om opname in het
bestand van een eenoudergezin of weeskind (via het inschrijfformulier op de website
www.burgerweeshuis-amersfoort.nl). Professionele toetsing is van belang omdat deze een
belangrijke indicator is voor de mate waarin aan de criteria van het Burgerweeshuis wordt voldaan
en daarmee voor de relevantie van eventuele ondersteuning. In verband met de privacyregelgeving
is deze aanvraag vanzelfsprekend summier.
Na bespreking van de aanvraag door het Algemeen Bestuur kan een bestuurslid worden afgevaardigd
voor een kennismaking met het gezin. Hierbij zijn in de regel de ouder, de betreffende kinderen en
de aanvragende hulpverlener aanwezig en wordt de situatie besproken.
Bij een positief advies wordt het kind in het bestand opgenomen en volgt, naast het door de ouder in
te leveren jaarlijkse actualiseringsformulier, een jaarlijks bezoek van het betreffende bestuurslid.
De administrateur van het Burgerweeshuis verzorgt op de aangegeven momenten de
bankbetalingen, of het bestuurslid overhandigt de betaling contant aan de ouder.
Ontwikkeling van de hulpvraag
Amersfoort weet de Stichting Het Burgerweeshuis steeds beter te vinden. Groei van het inwonertal
betekent óók een evenredige groei van het aantal kwetsbare gezinnen dat een beroep op ons kan
doen. Ondanks het actieve sociale beleid van de gemeente blijkt particulier initiatief zoals dat van het
Burgerweeshuis -helaas- noodzakelijk.
In januari 2020 waren er 152 kinderen in ons bestand, op 31 december waren dat er 152. 43
kinderen zijn uitgeschreven, als gevolg van verhuizing naar buiten de stad, doordat ze achttien jaar
oud werden of doordat het gezin 5 jaar in het bestand zat. Er zijn dit jaar ook 43 kinderen toegelaten,
deels doordat ze de leeftijd van 3 jaar bereikten (binnen een gezin dat reeds is opgenomen in ons
bestand) en deels op grond van de nieuwe, toegelaten aanvragen.
Van de 36 aanvragen die in 2020 zijn binnengekomen, zijn er 32 gehonoreerd. Redenen voor
afwijzing betroffen veelal het niet-aanleveren van gevraagde (financiële) informatie, een te hoog
inkomen of als er geen sprake was van een eenoudergezin situatie.
Inkomstenbronnen
Stichting Het Burgerweeshuis kent uiteenlopende bronnen van inkomsten. Een
beleggingsportefeuille, een aantal historische panden in de binnenstad die worden verhuurd, enkele
hectaren verpacht grasland en daarnaast sponsorbijdragen en giften. Een sponsorcommissie initieert
wervingsactiviteiten. Daarnaast is enkele jaren geleden een hypotheek verstrekt om in Amersfoort
een ‘Parentshouse’ mogelijk te maken: tijdelijke huisvesting voor ouders die in het kader van een
echtscheiding geen woonruimte hebben. De rente hiervan draagt eveneens bij aan de inkomsten. De
beleggingen worden extern beheerd conform een beleggingsstatuut, waarin conservatief beleid en
maatschappelijk verantwoorden beleggingen centraal staan. Binnen het bestuur houdt een
beleggingscommissie de vinger aan de pols.
Inkomsten 2020
De inkomsten in 2020 zijn als volgt onder te verdelen:
Inkomsten uit beleggingen, verhuur en pacht
: € 129.000,Inkomsten uit sponsoring en giften
: € 33.000,Uitgaven
Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort hanteert een uitgavenpatroon dat binnen de bandbreedte
valt voor ANBI-organisaties. Niet-kinderen gerelateerde uitgaven betreffen voornamelijk de kosten
van het externe secretariaat, boekhouding en accountant en onderhoud aan de panden.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk of onkostenvergoeding.
Uitgaven in 2020 zijn als volgt onder te verdelen:

Verstrekkingen aan gezinnen
Onderhoud vastgoed
Kantoor en administratie

: € 93.000,: € 43.000,: € 43.000,-

Zie de bijlage voor een verkorte jaarrekening.
Bestuur en organisatie
Sinds de oprichting in de zestiende eeuw mag de Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort prat gaan
op een uiterst geëmancipeerde bestuursvorm: de twaalf regenten zijn gelijkelijk vrouw en man en
hebben vanzelfsprekend dezelfde rechten. In de samenstelling van het bestuur en bij vacatures
wordt gekeken naar een zo breed en diep mogelijke bundeling van expertises en netwerken.
Het Dagelijks Bestuur - bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester - bereidt de zittingen
voor van het Algemeen Bestuur. Beide organen komen zesmaal per jaar bijeen. Belangrijke besluiten
worden genomen door het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn een fondswervingscommissie en een
beleggingscommissie actief, die verslag doen aan het Algemeen Bestuur.
In 2020 zijn de meeste vergaderingen online gehouden. Vermeldenswaardig zijn de voorbereidingen
om de papieren vergaderstukken en basisdocumenten (zoals aanmeldformulieren, bezoekverslagen
en dergelijke) te digitaliseren. Dit is duurzamer, goedkoper en efficiënter. Invoering van digitaal
vergaderen vindt plaats in 2021.
Het bestuur doet verslag van de activiteiten en financiën in het jaarverslag met een verkorte
jaarrekening dat op internet wordt gepubliceerd en digitaal wordt aangeboden aan stakeholders. Op
de website www.burgerweeshuis-amersfoort.nl is daarnaast een verkort beleidsplan gepubliceerd.
Algemeen Bestuur in 2020
mr. Aart Veldhuizen (voorzitter)
drs. Margreet van Hensbergen (secretaris)
ir. Gijsbert van Hoogevest (penningmeester)
Charlotte Batavier
Richard van Berkel
drs. Herma Bode
drs. Reinet Bouma
Toine Dorrestein MSEN
drs. Gerda Hartveld
ing. Eddy Karrenbelt
Hans Kodde
drs. Connie de Neef
Administratie
Bas Verheij
Secretariaat
Anja Bakker
Toekomstverwachtingen
Voorjaar 2021 is Corona nog volop aanwezig in Amersfoort en in het werk van het Burgerweeshuis.
De beperkingen voor onze doelgroep en onze bestuurders/gezinnenbezoekers blijven vooralsnog
gelden. We zien dat het aantal aanmeldingen en toekenningen op peil blijft en dat het ‘werken op
afstand’ functioneert, met alle beperkingen van dien. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal
hulpverzoeken zal blijven toenemen. Dit is deels het gevolg van de groei van de stad, deels van de
toenemende bekendheid van onze stichting bij hulpverleners die een aanvraag kunnen indienen voor
hun gezinnen.
Vooralsnog lopen de inkomsten in de pas met de -verwachte- uitkeringen aan gezinnen. Voor 2020 is
dit te danken aan de beleggingsresultaten (hoewel aanzienlijk lager dan in 2019) en

sponsorinkomsten. Beide op peil te houden is een voortdurende uitdaging voor de toekomst.
Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden voor kostenbesparing in de organisatie.
Bijlage: verkorte rekening 2020

