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1. 1. 1. 1. Verslag commissieVerslag commissieVerslag commissieVerslag commissie    

In 2009 is de Stichting Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg opgericht op initiatief 

van de toenmalige directeur van het Huis voor de Zorg. In 2018 transformeerde Huis van 

de Zorg naar Burgerkracht Limburg waarbij de aandachtsgebieden en het werkterrein 

werden verruimd naar Participatie, Gezonde Samenleving en Bestaanszekerheid, met 

daarbij binnen deze sectoren speciale aandacht voor Jongeren en Nieuw leiderschap. In 

navolging hiervan heeft ook de Stichting Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg 

besloten haar positie ten opzichte van Burgerkracht Limburg, de doelstelling en 

werkveld te heroverwegen. Dit leidde o.a. tot het opheffen van de Stichting en het 

oprichten van het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg als submerk en project 

van Burgerkracht Limburg met een onafhankelijke commissie voor het beoordelen van 

de aanvragen. 

2019 heeft hiermee in het teken gestaan van heroriëntatie op de positie, doelstelling en 

werkwijze van de ingestelde commissie Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg 
en veel activiteiten stonden dan ook in het kader van ‘basis op orde’.  

 

2. 2. 2. 2. Activiteiten commissie 2019Activiteiten commissie 2019Activiteiten commissie 2019Activiteiten commissie 2019    

De hoofdtaak van de commissie, het in behandeling nemen van ingediende aanvragen 

en terugkoppeling naar aanvragers over het al dan niet toekennen van de gevraagde 

financiële ondersteuning, heeft uiteraard ook in 2019 plaatsgevonden. Er werden in 2019 

7 aanvragen ingediend: 4 aanvragen werden toegekend en 3 aanvragen afgewezen. In 

2019 is diverse malen overleg gevoerd met de directie van Burgerkracht Limburg over de 

positie van het fonds ten opzichte van Burgerkracht Limburg en de voorwaarden voor 

toekomstige samenwerking en ondersteuning.  

Vervolgens is de doelstelling van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg 

geformuleerd en zijn de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor 

financiële ondersteuning aangepast.  

Om de digitale vindbaarheid van de informatie over het fonds te vergroten en bter 

leesbaard te maken voor potentiele aanvragers en donateurs zijn met ondersteuning 

van de afdeling Communicatie van Burgerkracht Limburg de teksten met informatie 

over het fonds geredigeerd en is een landingspagina op de website van Burgerkracht 

Limburg ingericht. In het huis-aan-huis informatieblad van Burgerkracht Limburg is 

aandacht besteed aan het bestaan en het doel van het fonds. 

De bestaande inkomstenbronnen en met name de vaste donateurs en de financiële 

positie van het fonds zijn in kaart gebracht. 

 

3. 3. 3. 3. ToekomstToekomstToekomstToekomst    

Was 2019 het jaar van ‘basis op orde’, dan ligt in 2020 het accent op het vergroten van 
het aantal aanvragen en daarmee samenhangende toezeggingen.  

Er is een stappenplan voor het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg opgesteld. Dat 

stappenplan is gebaseerd op de eveneens in kaart gebrachte ‘reis van de aanvrager’ en 

de ‘reis van de donateur’. Uitgangspunten voor de ‘reis van de aanvrager’ zijn de vragen 

hoe komt de aanvrager bij het stimuleringsfonds terecht en hoe kunnen we de 

aanvraagprocedure versimpelen en laagdrempeliger maken. Een aantal stappen 

hiervoor zijn al in 2019 gezet, maar de commissie wil hier in 2020 vervolgstappen in 



zetten, zoals omschreven in de ‘reis van de aanvrager’. In het verleden kwamen veel 

aanvragen voor het fonds binnen via de medewerkers van Burgerkracht Limburg. Om 

deze ingang voor aanvragers te behouden zal in 2020 een presentatie over het 

stimuleringsfonds aan de medewerkers van Burgerkracht Limburg worden gegeven. 

 

De ‘reis van de donateur’ geeft aan welke stappen bij een wervingsplan voor donateurs 

gezet moeten worden. Nu in 2019 is gebleken dat de geldstroom vanuit de vaste 

donateurs kleiner wordt zal in 2020 inhoud moeten worden gegeven aan dit 

wervingsplan. Een eerste stap daarbij is de vaste donateurs informeren over de 

gewijzigde tenaamstelling en doelstelling van het fonds met daarbij een omschrijving 

van een aantal gerealiseerde activiteiten van aanvragers. Potentiele donateurs zullen in 

kaart gebracht worden en de ‘what’s in it for me’ voor de donateurs wordt uitgewerkt. 

 

4. 4. 4. 4. OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    

Het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg is een project en sub-merk van 
Burgerkracht Limburg. Aanvragen voor financiële ondersteuning worden beoordeeld 
door een onafhankelijke commissie.  
 
Deze commissie bestaat uit: 
Rob van den Boorn (voorzitter)  
Lia Theodorou (penningmeester) 
Anne Lewerissa (commissielid) 
Monique Theunissen (commissielid).  
 
Deze 4 vrijwilligers zijn op persoonlijke titel en voor een periode van 4 jaar door 
Burgerkracht Limburg benoemd. Het is de taak van de commissie  
om – met ondersteuning van Burgerkracht Limburg - de opdracht van het fonds uit te 
voeren, te weten: 

- bekendheid geven aan het bestaan, het doel, de werkwijze en de activiteiten 
van het fonds; 

- financiële middelen voor het fonds genereren door bekende en nieuwe 
donateurs, sponsoren en subsidieverstrekkers werven; 

- aanvragen voor financiële ondersteuning te beoordelen en correct 
verwerken/afhandelen; 

- volledige zeggenschap voeren over het beheer en de toekenning van 
financiële middelen aan de aanvragers; 

- jaarlijks verantwoording afleggen van de activiteiten en financiële situatie in een 
jaarverslag. 

De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Max Hattu en  
Brigitte de Vries, beiden werkzaam bij Burgerkracht Limburg. 

Burgerkracht Limburg is een ANBI- organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

 

5. 5. 5. 5. FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    

In 2019 werden 7 aanvragen ingediend: 4 aanvragen werden toegekend en  

3 aanvragen afgewezen. Totaal werd een bedrag ad € 20.000,- toegekend. Aan donaties 

werd € 26.174,44 ontvangen. Aan kosten was er alleen een bedrag van € 63,58 

(bankkosten). Het tegoed van het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg 

bedraagt € 35.579,-.  


