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Beleidsplan 2021-2025 Stichting Weeshuis der Doopsgezinden  
 

Oorsprong 
De stichting is een vermogensfonds dat voortkomt uit een Haarlems weeshuis dat in 1634 ontstond. 

In de eeuwen die volgden, stond aandacht voor weeskinderen voorop en werd door middel van 

zorgvuldig rentmeesterschap een stabiel vermogen opgebouwd waaruit hun opvoeding en 

verzorging kon worden gefinancierd. Toen de laatste wees in de jaren 60 van de vorige eeuw het 

weeshuis verliet, werd het vermogen ondergebracht in een vermogensfonds. Heden ten dage 

bestaat het vermogen uit landerijen, vastgoed en beleggingen. Het bestuur van de stichting heeft 

een reglement financieel beheer en beleggen vastgesteld, waarin het beleggingsbeleid en de 

controle op het financiële beheer nader zijn uitgewerkt op basis van de gebruikelijke regels van ‘good 

governance’. Het bestuur streeft naar instandhouding van het vermogen en bestemt jaarlijks het 

rendement voor initiatieven die de positie van “de wezen van deze tijd” versterken. Dit gebeurt in de 

vorm van financiële bijdragen (donaties) aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de 

doelstelling van het fonds.  

Doelstelling, doelgroepen en ambitie van het fonds 
De statutaire doelstelling van het vermogensfonds is: Het zonder winstoogmerk stimuleren van 

jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het 

gaat om activiteiten op uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in 

achterstandsituaties. 

Deze statutaire doelstelling is vertaald naar een giftenbeleid waarin de volgende doelgroepen zijn 

benoemd:  

- Kinderen in alternatieve zorg en opvang in Nederland, Azië, Afrika en Latijns Amerika; 

- Vluchtelingkinderen in Nederland / vluchtelingkinderen, staatloze kinderen en kinderen die 

langdurig verblijven in onrustige regio’s in het buitenland; 

- Kinderen in armoede in Nederland / kinderen in extreme armoede en/of met verzwarende 

factoren zoals handicap of geslacht in Azië en Afrika; 

- Kinderen met (risico op) trauma in Nederland / kinderen met trauma die slachtoffer zijn van 

(seksueel) misbruik en uitbuiting in Azië; 

- Kinderen die slachtoffer zijn van oorlog of natuurrampen in het buitenland; 

- Kinderen van gedetineerden en jong-gedetineerden in Nederland; 

- Doopsgezinde initiatieven ten behoeve van kinderen/jongeren buiten de genoemde 

doelgroepen. 
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De stichting streeft na dat kinderen in de genoemde doelgroepen nu en in de toekomst een zo 

autonoom, veilig en gelukkig mogelijk leven kunnen leiden. Hiertoe worden donaties verstrekt aan 

partijen/partners die in staat zijn om op effectieve wijze kinderen, jeugdigen, families en 

gemeenschappen te bereiken. Het doopsgezinde gedachtegoed is daarbij een waardevolle 

aanvullende leidraad om partners te toetsen, samenwerkingen aan te gaan en bij te dragen aan een 

beter leven voor de wezen van deze tijd.  

Werkwijze 
Jaarlijks wordt door het bestuur een giftenbudget vastgesteld. De stichting ontvangt aanvragen op 

twee manieren: op eigen initiatief (het grootste deel) en via ingediende projectideeën op een deel 

van de hiervoor genoemde doelgroepen. De aanvragen worden beoordeeld door het bureau aan de 

hand van passendheid bij de doelstelling en een aantal door het bestuur vastgestelde criteria. 

Vervolgens worden aanvragen geagendeerd in één van de 7 bestuursvergaderingen die jaarlijks 

plaatsvinden. Het bestuur van de stichting neemt een besluit tot toekenning, afwijzing of aanhouden. 

Financiële steun wordt verleend in de vorm van projectfinanciering, programmafinanciering, 

organisatiefinanciering, capaciteitsopbouw, onderzoek of meerjarige financiering. Door ons 

gesteunde initiatieven worden gevolgd in hun ontwikkeling en leveren rapportage aan over zowel de 

inhoud als de financiën.  

Naast het ontwikkelen van een passende portefeuille van partners voor elke doelgroep en de 

beoordeling van aanvragen, wil de stichting ook bijdragen aan samenwerking en kennisdeling binnen 

de sector. Daartoe wordt onder andere deelgenomen in verschillende samenwerkingsverbanden met 

andere vermogensfondsen. Ook worden waar mogelijk werkbezoeken afgelegd en worden partijen 

die elkaar van nut zouden kunnen zijn aan elkaar gekoppeld.   
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