JAARVERSLAG 2018
BESTUUR HAZEWINKELFONDS
Sinds haar oprichting in 1988 is het Hazewinkelfonds actief in het verwezenlijken van haar
doelstelling: het lenigen van algemeen erkende noden op sociaal en maatschappelijk gebied
in de provincies Groningen en Drenthe.

HET BESTUUR
Het bestuur van het Hazewinkelfonds bestond in 2018 uit de volgende personen:
Huug Wiemans:
voorzitter tot 1 januari 2019
Wim Gruppelaar:
penningmeester
Jikke Blaauw:
secretaris
Mathie Goudkuil: bestuurslid
Gerrit v.d.Veen:
bestuurslid vanaf 14 maart 2018
Ed Jansen:
bestuurslid vanaf 21 november 2018
Huug Wiemans heeft besloten zich na zijn eerste zittingsperiode niet herkiesbaar te stellen.
Hij stelt zijn positie beschikbaar per 01-01-2019.
Huug Wiemans heeft het voorzitterschap vier jaar lang met grote betrokkenheid en inzet
vervuld. Vooral zijn juridische kennis was van groot belang voor het bestuur.
Het bestuur kiest, in januari 2019, een nieuwe voorzitter uit haar midden.
Gerrit van der Veen is werkzaam in de sociale zekerheid. Met zijn kennis en ervaring is hij
een aanwinst voor het bestuur.
Ed Jansen is in staat en bereid om in de toekomst de functie van penningmeester over te
nemen van Wim Gruppelaar. Deze zal in de loop van 2020, vanwege het bereiken van de
leeftijdsgrens, het bestuur verlaten.
Mathie Goudkuil en Jikke Blaauw hebben zich herkiesbaar gesteld.

Het bestuur heeft in 2018 een aantal belangrijke zaken afgerond.
Te weten:
• De web-site van het Hazewinkelfonds is gemoderniseerd en online gezet.
• In lijn met de nieuwe web-site is een folder ontwikkeld.
• Het aanvraagformulier is aangepast en AVG-proof gemaakt.
• AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) is, samen met SUN
Groningen en Drenthe, voorbereid en geïmplementeerd.
• De indeling van het archief is verbeterd en alle stukken zijn ingevoerd.

VERGADERINGEN
Het bestuur vergaderde in 2018 zes keer.
Eén van de reguliere vergaderingen vond plaats in het gebouw van kledingbank “Maxima”
in Hoogezand. Het bestuur kreeg daar informatie en een rondleiding.
Naast de reguliere vergaderingen vond in in 2018 een zogenaamde “Heidag” plaats.
Op deze “Heidag” zijn de volgende onderwerpen besproken:
• de nieuwe web-site
• AVG (privacybeleid)
• het giften-beleid is aangepast
• het secretariaat is geëvalueerd
Onderwerpen die op de reguliere vergaderingen aan de orde kwamen zijn o.a.:
• bespreken aanvragen
• stand van zaken financiën/beleggingen
• modernisering web-site
• overige P.R-onderwerpen
• alles mbt AVG
• afstemmingsoverleg met SUN Groningen en Drenthe
• het archief: indeling en uitvoering
• overleg met WIJ-teams Groningen stad.
• de taakverdeling van het bestuur
Als eigenaar van het graf van de familie Hazewinkel behoort de zorg voor het graf op de
Zuiderbegraafplaats in Groningen tot de verantwoordelijkheid van het bestuur. Minimaal 1
keer per jaar brengt een bestuurslid of een delegatie van het bestuur een bezoek aan het graf.
Een delegatie van het bestuur brengt tevens eenmaal per jaar een bezoek aan de familie Hazewinkel.

HET SECRETARIAAT
Petra Yntema voert samen met Iris van der Heide alle noodzakelijke werkzaamheden uit
voor het Hazewinkelfonds. Dit naar grote tevredenheid van het bestuur.

SAMENWERKING MET SUN GRONINGEN EN DRENTHE

Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen beide besturen om de voortgang te bespreken en
om zaken waar nodig op elkaar af te stemmen.
De ervaring leert dat de samenwerking een positief effect heeft. Aanvragen worden waar
nodig aan elkaar doorverwezen of gezamenlijk behandeld.
Dit jaar is er tussen beide besturen intensief overleg gevoerd over de vormgeving en invoering van de AVG (privacy wetgeving).
FINANCIEEL RESULTAAT
Er deden zich in 2018 op financieel gebied geen grote bijzonderheden voor. De opbrengst
van het vermogen (rente en dividend) bleef, evenals het beleggingsresultaat, achter. Daartegenover stond een belangrijke gift van de familie Hazewinkel. Per saldo geeft 2018 een
verlies te zien van € 124.000 De uitgaven aan giften laat een stijging zien. Mogelijk een effect van de samenwerking met SUN Groningen en Drenthe.

BELEGINGSBELEID
Optimix beheerde ook in 2018 ongeveer 2/3 van het vermogen van de Stichting. Ook nu
werd, op basis van een neutrale portefeuille in een zeer fluctuerende markt, geopereerd. Het
beleggingsresultaat viel dit jaar tegen.
Per saldo is in 2018 een verlies op de effectenportefeuille ontstaan van 6% (koersverlies van
ca 200.000)
Door de lage rente rendeert de opbrengst van de liquiditeiten ook dit jaar bijzonder slecht.

GIFTEN
In 2018 zijn159 aanvragen voor giften ingediend. Daarvan zijn105 giften toegekend. De
overige aanvragen zijn ingetrokken of afgewezen. Deze aanvragen beantwoordden niet aan
de criteria, er werd onvoldoende informatie verstrekt of de aanvraag viel buiten het werkgebied van de stichting.
De 105 aanvragen die zijn toegekend omvatten een totaal bedrag van € 88.700
Daarnaast is een bedrag van € 12.500 uitgekeerd aan organisaties die zich bewegen op het
terrein van armoedebeleid. In 2018 is voor een bedrag van €8.600 uitgekeerd aan giften die
in 2017 zijn aangevraagd.
De giften die het Hazewinkelfonds in 2018 heeft verstrekt waren bestemd voor
o.a.:
• tandartskosten
• woninginrichting
• elektrische fietsen
• aanpassing auto/rolstoelbus
• verhuiskosten/borg/huur
• babyspullen/kleding
• elektrisch bed/stoel /traplift
• heraansluiting gas/elektra
• school/laptop
• leefgeld

In een aantal gevallen zijn aanvragen ingediend bij andere fondsen. In zo’n geval vindt er
tussen de verschillende fondsen afstemming plaats.

EXTERNE CONTACTEN
Contacten met het werkveld en het vergroten van de naamsbekendheid zijn belangrijk voor
het Hazewinkelfonds. Het bestuur van het Hazewinkelfonds probeert op verschillende manieren het werkveld te informeren over de mogelijkheden die het fonds biedt. Dit gebeurt
veelal samen met SUN Groningen en Drenthe. De uitvoering gebeurt door het secretariaat
soms samen met een bestuurslid.
Een paar voorbeelden:
• Jaarlijks krijgen studenten van de opleiding sociaal pedagogisch werk van de
Hanzehogeschool een gastcollege aangeboden waarin de mogelijkheden
van de hulpverlening door fondsen onder de aandacht wordt gebracht van de
toekomstige hulpverleners.
• Na een eerste contact met een manager van de WIJ-teams uit de stad
Groningen, is het contact met de WIJ-teams geïntensiveerd
• De web-site van de Stichting is gemoderniseerd.
• Er is een folder gemaakt.

BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN
Het bestuur streeft ernaar om ook in de komende jaren jaarlijks circa €100.000,aan giften te verstrekken. Wanneer dit bedrag niet wordt gehaald dan besluit het bestuur aan
het eind van het jaar om giften te verstrekken aan instellingen en organisaties op het terrein
van armoedebestrijding. Zo heeft het bestuur in 2018 een gift verstrekt aan: Kledingbank
Maxima, Dress For Succes.
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Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen
tel. 06-42593105
info@hazewinkelfonds.nl

