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Jaarverslag  2021  Limburgs Diaconaal Fonds (LDF)  

1. Bestuur: 

Het bestuur van het LDF vergaderde in 2021 3 maal: 1x op een vergaderlokatie en 2x werd digitaal 

vergaderd via Zoom.  

De bestuurssamenstelling in 2021 was als volgt: 

• voorzitter: Hub Vossen 

• secretaris: Frits Benjamins   

• penningmeester: Frans Peeters 

• algemene bestuursleden: Hans Brunolt (tevens 2e penningmeester), Leo Helder, Annelies 

Claessens (t/m 31.12.2021). 

Dionne Boks ondersteunt het bestuur met betrekking tot ICT.  

2. Belangrijke beleidsontwikkelingen in 2021 

 

2.1. Tientjesfonds Limburg 

Het Tientjesfonds Limburg is opgezet in het najaar van 2021 en ontstaan op initiatief van oud-

gouverneur Theo Bovens. Hij merkte tijdens zijn werkbezoeken dat nogal wat Limburgers financieel 

in de problemen komen. Soms zelfs van de ene dag op de andere. Vaak kan een klein bedrag al heel 

goed helpen. Diezelfde ervaring hebben hulpverleners en mensen die actief zijn bij een kerkelijke of 

gemeentelijke organisatie.  

Voor het Tientjesfonds Limburg is een startkapitaal bij elkaar gebracht van € 6.300 door enkele 

fondsen (FSI, Elisabeth Stroeve, Oranjefonds) en het personeel van de provincie. Het Tientjesfonds 

Limburg is na overleg tussen de betrokken initiatiefnemers ondergebracht bij het LDF. Het LDF heeft 

door middel van een donateursactie in december het  startkapitaal verhoogd  met €  5.422 naar € 

11.722 . 

Het Tientjesfonds Limburg  helpt mensen bij een financieel probleem heel snel en zonder 

bureaucratische rompslomp met een klein bedrag van max € 100.  

Onder punt 4 wordt ingegaan op het aantal verzoeken om een gift uit het Tientjesfonds in 2021. 

2.2. Dr. Poelsprijs 

In de periode 2012 t/m 2019 werd de 2-jaarlijkse Doctor Poelsprijs uitgereikt aan Limburgse 

kleinschalige projecten die kwetsbare mensen terzijde staan. Door de opheffing van de dienst Kerk 

en Samenleving (DKS), onze vaste samenwerkingspartner,  heeft het bestuur van het LDF om 

financiële redenen moeten besluiten dat de Doctor Poelsprijs niet meer wordt uitgereikt. Mocht zich 

in de toekomst een nieuwe partner aandienen dan kan dit besluit worden heroverwogen. 

2.3. WBTR 

Per 1 juli 2021 stelt het Burgerlijk Wetboek nieuwe eisen aan bestuurders van verenigingen en 

stichtingen. Dit is vastgelegd in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Over de 

achtergronden en de impact voor het LDF is een korte notitie opgesteld. Op basis van deze notitie 

gaat het bestuur in 2022 een plan van aanpak opstellen en concretiseren. In dit verband vindt ook 

een evaluatie plaats van de statuten van de stichting. 
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2.4. Beleidsplan 

Mede naar aanleiding van een brief van de belastingdienst in het kader van de ANBI zijn in 2021 

de beleidsvoornemens van het LDF overzichtelijk gebundeld. Het beleidsplan staat in dropbox 

LDF 2021/documenten en op de website. 

 

2.5. 10-jarig bestaan LDF 

Het LDF werd opgericht op 05-07-2011. In 2021 bestond het LDF 10 jaar. Vanwege alle maatregelen 

en het beleid ivm het COVID-19 virus heeft het bestuur besloten hier geen aandacht aan te schenken. 

Wellicht zal dit wel in 2022 het geval zijn. 

 

3. Financiën: 

BALANS LDF     

ACTIVA:     31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 

Vorderingen     0  0  0 

Liquide middelen ING 5473781          7.397                 2.795            331  

Liquide middelen ING 13465061  0  0  0 

Beleggingen Portefeuille 13465061     248.948    243.482     236.529 

        ------------            ------------- --------------- 

TOTAAL        256.346     246.277    236.860 

 

PASSIVA: 

Vermogen einde boekjaar  256.346    246.277      236.860 

Het bestuur van het LDF heeft als beleidsuitgangspunt dat het vermogen tenminste € 200.000,- dient 

te bedragen om giften te kunnen verstrekken. Het vermogen op 31.12.2021 voldoet net als de 

voorafgaande jaren aan dit criterium. . Op advies van de kascontrolecommissie zal het bestuur haar 

beleidsuitgangspunt ten aanzien van het vereiste minimum vermogen van € 200.000 duidelijker 

formuleren. (Mogen er dan wel of niet uitgaven worden gedaan voor aanvragen, wel of geen 

uitzonderingen ?, welk beleid om het vermogen aan te vullen ?). Dit punt wordt in 2022 opgepakt. 

De verlies- en winstrekening 2021 sloot met een netto resultaat van € 10. 369 In 2020 sloot de 

verlies- en winstrekening met een netto resultaat van  € 9.417-. De Jaarrekeningen 2020 en 2021 zijn 

vastgesteld door het bestuur en te raadplegen op de website van het Limburgs Diaconaal Fonds. 

Samenwerkingspartners: 

- Clemensstichting : In het kader van de samenwerking zijn in 2021 14 aanvragen  

gehonoreerd die bij deze stichting gedeclareerd, voor een totaal bedrag van € 1551. In 2018 

heeft de Clemensstichting een bedrag beschikbaar gesteld en overgemaakt van 

€ 8000,--, met dit geld worden de bovenstaande projecten gefinancierd.  

Het Limburgs Diaconaal Fonds heeft in januari 2022 een tussenbalans verstrekt aan de 

Clemensstichting :  er rest nog een bedrag van € 173,- per 01.01.2022. Het bestuur van het 
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LDF heeft het bestuur van de Stichting Clemens gevraagd om de samenwerking te 

continueren. 

- Jan en Clara Nijssenfonds: In het kader van de samenwerking zijn 4  aanvragen over het jaar 

2021 bij deze stichting gedeclareerd voor een totaalbedrag van  € 775,-. 

- Sociaal Fonds Sittard- Geleen:  Voor 2021 gold een maximumbijdrage van € 250,-  per 

aanvraag. In totaal zijn  13 aanvragen uit 2021 en 1 garantiebedrag uit 2020 gedeclareerd 

voor een totaalbedrag van € 2143,-. De samenwerking zal ook in 2022 worden 

gecontinueerd.  In het voorjaar van 2022 vind overleg plaats met de gemeente inzake de 

samenwerking vanaf 2023.  

De tekenbevoegdheid namens het bestuur bij de ING bank bleef ongewijzigd: Frans Peeters en Hans 

Brunolt zijn tekeningsbevoegd namens het bestuur. De voorzitter heeft een controlefunctie en kan 

de rekeningen inzien. 

4. Aanvragen voor financiële ondersteuning LDF: 

Voor het jaar 2021  gold voor particulieren een maximale gift van € 250,- . Dit bedrag kon in 

bijzondere gevallen door het bestuur worden verhoogd met max € 250,-  In alle gevallen werd hier de 

eis bij gesteld  dat er sprake diende te zijn van een of meer co-financiers. 

Voor het jaar 2021 gold voor projecten een maximum-gift van € 500,-. Dit bedrag kon in bijzondere 

gevallen door het bestuur worden verhoogd met max € 500,- Het LDF verstrekt maximaal 4 giften per 

jaar aan kleinschalige projecten. 

In 2021 zijn 107 aanvragen voor een gift geregistreerd. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Specificatie 
Aanvragen  

Toegekend Afgewezen Totaal 

LDF regulier 40 2 42 

Tientjesfonds Limburg 46 2 48 

Sociaal Fonds S-G 13  0 13 

Projectaanvragen 1 6 7 

Correctie * -3 0 -3 

TOTAAL 97 10 107 

*) Correctie ivm  aanvragen TF opgenomen in aantal SFSG 

De reden voor het afwijzen van verzoeken om een gift zijn bij particuliere aanvragen: aanvraag 

voldoet niet aan de doelstelling van het LDF, aanvraag is onvoldoende onderbouwd, aanvraag is  

ingediend door een particulier zelf en niet door een intermediair. Bij projectaanvragen was de reden 

voor afwijzing gelegen in het feit dat het niet om een kleinschalig project ging en/of omdat het 

project niet gericht is op mensen in een financiële knelsituatie. 

 In onderstaande tabel is de ontwikkeling van aanvragen in de afgelopen jaren grafisch weergegeven. 

De daling van het aantal aanvragen SFSG is opvallend. De stijging van het aantal aanvragen LDF in 

2021 is toe te schrijven aan aanvragen uit het Tientjesfonds Limburg. 
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Enkele cijfers mbt de in 2021  verstrekte giften:1] 

• In 2021 bedroeg het gemiddelde bedrag van de toegekende giften aan particulieren:  
€ 141,45; 

• In 2021 werd 1 projectsubsidie toegekend voor een bedrag van € 500,-; 

• De gemiddelde leeftijd van de cliënten voor wie de gift bestemd was bedroeg: 38 jaar; 

• De man/vrouw verdeling van de cliënten was in 2021: 55 % man en 45 % vrouw; 

• Aantal aanvragen per kwartaal in 2021: 

o 1e kwartaal: 22  

o 2e kwartaal: 8  

o 3e kwartaal: 13 

o 4e kwartaal: 64, waarvan 52 in de maand december. 

Het grotere aantal aanvragen in het 4e kwartaal is toe te schrijven aan het Tientjesfonds. 

• De achtergrond/ het doel van de giften in 2021: 

Specificatie achtergrond/doel 2] Aantal 
(N=101) 

1. Sociale participatie 5 

2. Verbeteren leefomstandigheden en/of verhuizing 10 

3. Inrichting en inventaris woning 20 

4. Leefgeld en kleding 29 

5. Niet-vergoede medische kosten en hulpmiddelen 10 

6. Documenten (ID, paspoort, uittreksel 
bevolkingsregister etc) 

12 

7. Vervoer  12 

8. Anders 3 

TOTAAL 101 

 
1 ] Bij de specificatie man/vrouw en leeftijd is gekeken naar de persoon die de aanvrager als client opgaf, als de 
aanvraag een gezin betrof zijn andere gezinsleden hier buiten beschouwing gelaten. 
2 ] Indien de aanvraag betrekking had op meerdere doelen is het belangrijkste doel geregistreerd. 
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Conclusie: De aanvragen kenden verschillende achtergronden. De meeste aanvragen betroffen 

leefgeld en kleding ( 29 %), op de tweede plaats inrichting en inventaris woning (20 %). 

 

• Verdeling particuliere cliënten naar woonplaats: 

Specificatie woonplaats cliënten  
Particuliere aanvragen 

Aantal 
(N=101) 

Heerlen 22 

Sittard-Geleen 16 

Venlo 13 

Kerkrade 8 

Roermond 7 

Maastricht 5 

Peel en Maas 4 

Beek 3 

Beekdaelen 3 

Brunssum 3 

Echt-Susteren 3 

Valkenburg 3 

Landgraaf 2 

Stein 2 

Weert 2 

Eijsden-Margraten 1 

Leudal 1 

Maasgouw 1 

Meerssen 1 

Roerdalen 1 

  

TOTAAL 101 

 

Conclusie:  

De meeste aanvragen hadden betrekking op cliënten woonachtig in de gemeenten Heerlen, Sittard-

Geleen en Venlo. 

Uit de volgende 11 gemeenten kwam geen aanvraag voor een gift: Beesel, Bergen, Gennep, Gulpen-

Witem, Horst, Mook & Middelaar, Nederweert, Simpelveld, Vaals, Venraij en Voerendaal.  
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• Verdeling Cliënten naar aanvrager (instantie): 

 

Specificatie aanvragende instantie  
Particuliere aanvragen 

Aantal 
(N=98) 

Stichting 1 klein gebaar 15 

Mee Z-L 12 

Bureau Jeugdzorg Limburg 9 

Moveoo 8 

Kracht in Zorg 7 

Triade 6 

Zorgeloos Maatwerk * 5 

Duurzaam Bewind * 4 

Incluzio 4 

Alcander 3 

Trajekt 3 

PIW groep 3 

AMW M-L 2 

Vincentiusvereniging 3 

Bewind2 * 1 

Bie Zefke 1 

Centrum Levensvragen 1 

CMWW 1 

Gemeente Sittard-Geleen 1 

Heerlen Standby 1 

Impuls 1 

Jim coaching * 1 

KBL * 1 

Levanto 1 

Meander Zorggroep 1 

Met GGZ 1 

Van Aggelenbewind * 1 

Waarborg bewind *  1 

TOTAAL 98 

 

Conclusie: 

De meeste aanvragen werden ingediend door een of meer hulpverleners werkzaam bij: Stichting 1 

klein gebaar en Mee Z-L. De variatie in aanvragers is relatief groot.  14 aanvragen (14 %) waren 

afkomstig van medewerkers werkzaam bij een bewindvoerder. 

 

5. Overige 

In 2021 zijn de website en de aanvraag formulieren aangepast, vooral ivm het Tientjesfonds Limburg.   

Vastgesteld d.d. 14 maart 2002. 

www.limburgsdiaconaalfonds.nl 

 

http://www.limburgsdiaconaalfonds.nl/

