
 
 

                         Jaarverslag Stichting Baanfonds 2016 

 
Het Baanfonds is in 2010 opgericht en het doel is als volgt omschreven in de statuten  

(art. 2.1): 

‘de stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren voor de deelnemers aan activiteiten van 

Stichting De Baan, gevestigd te Haarlem, voor wie de reguliere contributies en bijdragen een 

te zware financiële belasting zijn… 

 

Beroepskrachten en vrijwilligers van de Baan werden in toenemende mate geconfronteerd met 

deelnemers die wel graag aan een activiteit mee wilden doen, maar de contributie of eigen 

bijdrage niet konden opbrengen. Er is daarom besloten een fonds op te richten met als doel de 

individuele ondersteuning van deze schrijnende gevallen.  

 

Het is onze ervaring, dat de inkomens van de doelgroep in de afgelopen jaren steeds meer 

onder druk zijn gekomen door bezuinigingen en dat daarmee de belemmeringen om deel te 

nemen aan vrijetijdsactiviteiten zijn toegenomen. In toenemende mate zijn wij geconfronteerd 

met aanvragers, die in een traject van schuldsanering verkeren of er dicht tegen aan zitten. 

 

Het Baanfonds neemt een verzoek voor een bijdrage pas in behandeling, als er langs andere 

wegen geen financiële ondersteuning beschikbaar lijkt te zijn. Als wij hier nog wel 

mogelijkheden voor zien, wijzen we de aanvrager eerst hierop alvorens de aanvraag zelf in 

behandeling te nemen. 

              

In 2016 hebben wij langs deze procedure 9 aanvragen voor een bijdrage in de kosten van 

activiteiten gehad. Bij elk van de aanvragen hebben wij geconstateerd dat de financiële positie 

van de aanvrager ontoereikend was om de eigen bijdrage aan de activiteit te kunnen betalen, 

zodat de aanvragen ook zijn gehonoreerd. Een bijdrage van het Baanfonds aan een aanvrager 

kent een maximum van € 300 per jaar. Vanaf de aanvang van het fonds zijn 48 aanvragen 

gehonoreerd. 

 

De laatste jaren hebben wij gemerkt, dat niet alleen de kosten voor deelname aan activiteiten 

van De Baan een probleem kunnen geven, maar in toenemende mate ook de kosten voor 

vervoer om van en naar de activiteit te komen. We zijn terughoudend geweest om ook deze 

kosten uit het Baanfonds te vergoeden. Wij stimuleerden aanvragers om voor het vervoer in 

eerste instantie andere oplossingen te zoeken dan een vervoersvergoeding vanuit het 

Baanfonds. Maar we realiseerden ons dat het voor aanvragers met onvoldoende eigen 

middelen soms niet zo relevant is of de betalingsproblemen nu betrekking hebben op de 

kosten voor de activiteit of de kosten om naar de activiteit toe te komen. Dit heeft in het 



afgelopen jaar onze aandacht gehad, maar we hebben geen noodzaak gezien voor een 

aanvulling op ons beleid met betrekking tot de vervoerskosten. 

 

Sinds de start van het Baanfonds hebben wij ons beijverd om het zeer beperkte startvermogen 

van de stichting in stand te houden, liefst iets te laten groeien. In de afgelopen jaren hebben 

wij van enkele maatschappelijke organisaties een bijdrage gekregen, die ons in staat stelt om 

de doelstelling van het Baanfonds te continueren. Wij zijn deze organisaties daarvoor zeer 

dankbaar. De bijdragen van derden blijven voor het Baanfonds van groot belang om de hulp 

aan financieel zeer kwetsbare deelnemers aan de activiteiten van De Baan te kunnen 

continueren.  

 

In het jaar 2016 gaat wat dit betreft onze dank met name uit naar de Lions Bloemendaal, die 

de helft van de opbrengst van de jaarlijkse Heuvelloop hebben gedoneerd ten behoeve van het 

Baanfonds. Ook zijn wij de Diaconie van de PKN Bloemendaal en die van PKN Aerdenhout 

zeer erkentelijk. Zij hebben ons in 2016, evenals in enkele voorgaande jaren hiervoor, weer 

ruimschoots gedoneerd.  

 

Tenslotte hebben wij in de zomer van 2016 een eenvoudige website in de lucht gebracht. In 

dit verband gaat onze dank uit naar Wilbert Könning, die deze deze website om niet voor ons 

heeft gebouwd.  

 

Namens het bestuur, 

 

Ton van de Wiel, voorzitter 


