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Inleiding
Het Algemeen Welzijnsfonds is opgericht op 18 november 1957.
De oorspronkelijke doelstelling van de Stichting omvatte:


het stichten en het instandhouden van tehuizen voor geestelijk en lichamelijk
misdeelden;



de behartiging van de zorg voor zwakzinnigen en lichamelijk gebrekkigen door
voorlichting en de bevordering van werkgelegenheid, recreatie en voortgezette
vorming;



het stimuleren en realiseren van plannen die zullen leiden tot de opbouw van
een zorgorganisatie van geestelijk en lichamelijk misdeelden.

Om deze doelstelling te verwezenlijken werden in de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw een viertal huizen aangekocht waar de zorg voor de doelgroep gestalte werd
gegeven. Echter als gevolg van de gewijzigde regelgeving en eisen die werden
gesteld door de overheid met betrekking tot de zorg, heeft het bestuur begin jaren 70
besloten om de activiteiten van de stichting op het gebied van zorgverlening over te
dragen aan de NOVO. Ook de vier tehuizen werden verkocht aan de NOVO.
Voor het kapitaal dat door de verkoop ter beschikking kwam aan de Stichting, moest
een andere bestemming worden gevonden. Het bestuur besloot hierna om de
Stichting voortaan als subsidiefonds te laten functioneren, die zowel aan individuele
gehandicapten als aan groepen steun zou gaan verlenen. De subsidies die hierbij
verstrekt zouden worden, konden zowel aan regionale als aan landelijke tot de
doelgroep behorende aanvragers ten goede komen.
Een heldere en prachtige omschrijving van het verleden van het AWF is opgenomen
in een boekwerk van de auteur Jorieke Rutgers.
De titel van de uitgave: "Tussen Wel en Wee, vijftig jaar algemeen Welzijnsfonds
(1957-2007)".
(Dit boekwerk is thans nog verkrijgbaar bij het bestuur van het AWF)
1.1

Missie/visie

De missie die de oprichters van de stichting voor ogen hadden is in de statutaire
doelstelling van de Stichting als volgt omschreven:


de behartiging van de belangen van de geestelijk en lichamelijk misdeelden
van alle gezindten door zorg van steun en subsidies in de breedste zin,
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waaronder de oprichting en instandhouding van tehuizen, het geven van
voorlichting, alsmede de tewerkstelling, ontwikkeling en ontspanning van hen.
Bij akte houdende statutenwijziging van de stichting: Stichting Algemeen
Welzijnsfonds voor geestelijk en lichamelijk misdeelden, laatst verleden op 3 juli
1990 voor de destijds te Groningen gevestigde notaris mr. Karel Hendrik Herman
Joseph Kuhlmann, werd de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting
Algemeen Welzijnsfonds voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
Ook werd aan de statuten een nieuw artikel 3 toegevoegd.
1.2

Doelstelling

De huidige doelstelling van de stichting: Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor
geestelijk en lichamelijk gehandicapten luidt als volgt:
"Artikel 2.
De stichting heeft tot doel de behartiging van de belangen van de geestelijk en
lichamelijk misdeelden van alle gezindten door zorg in de breedste zin, waaronder de
oprichting en instandhouding van tehuizen, het geven van voorlichting, alsmede de
tewerkstelling, ontwikkeling en ontspanning van hen.
Artikel 3.
De stichting zal haar doel trachten te bereiken door het verlenen van steun en
subsidies aan rechtspersonen van alle gezindten, die projecten starten en/of die hulp
verlenen ten behoeve van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten."
De Stichting wil bovengenoemde doelstelling vormgeven door subsidies te
verstrekken aan non-profit organisaties die de belangen van lichamelijk en/of
geestelijk gehandicapten behartigen. Ook kunnen subsidies verstrekt worden aan
particulieren die tot de doelgroep behoren, waarbij de eis wordt gesteld dat de
aanvraag tot stand dient te komen via een door de Stichting erkend intermediair.
De voorkeur gaat hierbij uit naar subsidieverstrekking aan organisaties.
Landelijke organisaties kunnen worden ondersteund, mits ook de in het werkgebied
van de Stichting wonende lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten uiteindelijk van
de verstrekte subsidie kunnen profiteren. Ook ziet de Stichting het als haar taak om
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg te
ondersteunen, waarbij de uitkomsten hiervan een positieve uitkomst zullen bieden
voor de zorg aan geestelijk gehandicapten.
In 2017 werd de Stichting de begunstigde van het vermogen van de Beekman Brink
Stichting. Deze stichting werd op 31 augustus van dat jaar geliquideerd. Het
ontvangen vermogen zal voor dezelfde doelstelling worden gebruikt als vermeld in de
statuten van de Beekman Brink Stichting, namelijk “het verlenen van hulp aan
studerende en/of lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen”. Dit vermogen is
als een afzonderlijk bestemmingsfonds in de jaarrekening van het Algemeen
Welzijnsfonds opgenomen.
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1.3

Werkgebied

Het werkgebied van de Stichting omvat geheel Nederland, met dien verstande dat,
gelet op de oorsprong van de Stichting, aanvragen uit de vier Noordelijke provincies
en de Noordoostpolder de voorkeur hebben.
1.4

Strategie

De Stichting tracht haar vermogen te vergroten middels het verwerven van
erfstellingen, legaten en overige giften. Uit de opbrengsten van haar vermogen tracht
zij haar doelstelling te verwezenlijken. Het instandhouden van het verworven
vermogen is hierbij een uitgangspunt. Eventuele intering van het vermogen door het
toekennen van grotere financiële bijdragen blijft echter tot de mogelijkheden behoren.
Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk belegd in aandelen en obligaties
middels en op advies van een gerenommeerde Nederlandse bankinstelling, waarbij
een matig defensief beleggingsbeleid wordt gehanteerd. Een en ander is nader
uitgewerkt in het beleggingsstatuut gedateerd 20 januari 2020.
Bij onvoldoende financiële reserves of voor andere activiteiten waarbij een tekort
dreigt te ontstaan aan financiële middelen, zal het bestuur actief tot werving van
nieuwe gelden overgaan. Gedacht wordt dan om wervingsacties in het leven te
roepen o.a. via notariskantoren en andere kanalen.
Jaarlijks wordt er door het bestuur aan de hand van de begroting een maximum
bedrag vastgesteld waaruit de financiële bijdragen kunnen worden verstrekt.
Door een belanghebbende, behorende tot de doelgroep, kan een financiële bijdrage
tot ondersteuning schriftelijk worden aangevraagd. Hiertoe dient een ingevulde
vragenlijst, - die vanaf de website van de Stichting gedownload kan worden, met
bijbehorende bewijsstukken meegezonden te worden. Het bestuur beoordeelt
periodiek (3 á 4 keer per jaar) deze aanvragen.
Tot de doelgroep van de Stichting behoren particulieren en rechtspersonen van alle
gezindten:


Hulpbehoevende lichamelijk en geestelijke gehandicapten, die wonen in het
werkgebied van de Stichting. Aanvragen door deze doelgroep dient te
geschieden middels tussenkomst van een door de Stichting erkende
hulpinstantie;



Organisaties zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van de
zorg voor lichamelijk en geestelijke beperking en die onvoldoende vermogen
hebben om hun doelstelling te verwezenlijken.

Het beleid van het bestuur ten aanzien van aanvragen door entiteiten/natuurlijke
personen waarbij bestuursleden direct, dan wel indirect betrokken zijn, worden met
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de nodige zorgvuldigheid behandeld. De procedure hierbij is in een intern
bestuursdocument vastgelegd.
2.

Huidige situatie

In elke vergadering wordt er gekeken naar de dan reële stand van zaken. Enerzijds
naar de financiële positie en -begroting, anderzijds naar de aanvragen die bij het
secretariaat zijn binnen gekomen. In de notulen worden zo nodig de bijzonderheden
gememoreerd. Ook wordt een en ander jaarlijks geëvalueerd door het bestuur aan
de hand van het financiële jaarverslag.
In een jaarlijkse extra vergadering evalueert het bestuur het tot dan toe gevoerde
beleid en onderzoekt het de mogelijkheden om in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen.
De laatste jaren is de financiële ondersteuning lager dan het hiervoor beschikbaar
gestelde bedrag. Vermoedelijk wordt de verminderde behoefte aan ondersteuning
veroorzaakt door het PGB stelsel van de Overheid. Afgelopen periode heeft het
bestuur zich gericht op de mogelijkheid om medisch onderzoek te stimuleren op
gebied van het “syndroom van down”. Hiertoe heeft de Stichting ook het initiatief
genomen om andere organisaties met een soortgelijke doelstelling als het AWF te
betrekken bij een gezamenlijk project.
2.1

Activiteiten van de organisatie

Naast de jaarlijks activiteiten op het gebied van financiële ondersteuning, probeert
het bestuur van de stichting zich ook actief in te zetten voor de verbetering van de
positie van mensen met een beperking. Zo is er thans een overlegstructuur met een
tweetal stichtingen die een zelfde doel nastreven als het AWF.
3.

Toekomst

Een eerste aanzet voor de activiteiten zoals bedoeld onder punt 2.1 is het tot stand
doen komen van de “Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en
Geestelijke Gezondheid”. De doelstelling van deze “werkplaats” is o.a. kennis
ontwikkelen, toepassen en meten in de praktijk terzake diagnostiek, behandeling,
begeleiding van onder meer mensen met een verstandelijke beperking. Het AWF
faciliteert deze “werkplaats” gedurende vijf jaar met een financiële bijdrage.
Deze uitgezette lijn zal nader worden gevolgd en ingevuld.
4.

Organisatie

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK
41009779 op het adres Dreslanden 68, 9407 JX Assen. De Stichting heeft de ANBI
status.
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4.1

Bestuur

Het bestuur is samengesteld als volgt:
Voorzitter:
de heer Drs. H.G.J. Feij
Penningmeester: de heer J. Loijenga
Secretaris:
mevrouw J.G. Eggen
Bestuurslid:
de heer Mr. P. Molema
De secretaris ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding waarvan de hoogte
binnen de fiscaal toegestane vrijgestelde norm blijft. De overige bestuursleden zijn
onbezoldigd.
De voorzitter en de penningmeester zijn gezamenlijk handelingsbevoegd bij
financiële transacties.
Bij de stichting fungeert geen Raad van Toezicht.
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