
 

 

Jaarverslag 2022 

 

Inleiding 

 

Het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg heeft tot doel om 

burgerinitiatieven in Limburg te ondersteunen door middel van een eenmalige 

financiële bijdrage van maximaal € 5.000, -. Het gaat daarbij om initiatieven die 

bijdragen aan: 

- Een gezonde samenleving (positieve gezondheid, versterken van 

veerkracht en zelfredzaamheid); 

- Bestaanszekerheid (terugdringen van armoede en sociale uitsluiting); 

- De participatie van burgers, met name mensen met een (verhoogd risico 

op) afstand tot de arbeidsmarkt. 

De uitvoering en de activiteiten van het fonds liggen bij een commissie. Bij het 

beoordelen van de aanvragen functioneert deze commissie volledig 

onafhankelijk van Burgerkracht Limburg. De commissieleden zijn onbezoldigde 

vrijwilligers. Zij worden ondersteund door medewerkers van Burgerkracht 

Limburg. 

 

Activiteiten in 2022 

 

Afhandelen binnenkomende aanvragen 

 

Dit jaar zijn er 13 aanvragen binnen gekomen, (2021: 12 aanvragen). Het betroffen 

weer mooie en inspirerende initiatieven, van soms nog hele jonge gedreven 

burgers. Het aantal toegewezen aanvragen was hoger: 8 en 1 voorlopig 

toegekend (2021: 4 toegewezen aanvragen). De overige 4 aanvragen werden 

afgewezen omdat zij niet voldeden aan de criteria of eerder een bijdrage van 

het Stimuleringsfonds hadden ontvangen.  

 

Werving donateurs 

 

Het aantal donateurs is al jaren dalende. Nadat in 2020 een opschoning van het 

donateurenbestand heeft plaatsgevonden zijn de inkomsten verder gedaald. In 

2021 hebben de commissieleden diverse activiteiten ondernomen om potentieel 

grote donateurs, zoals Limburgse bedrijven of grote landelijk of regionaal 

functionerende fondsen, te bewegen tot een bijdrage aan het Fonds. Deze 

activiteiten hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Oorzaak was vaak 



al bestaande andere afspraken, het ontbreken van rechtspersoonlijkheid van de 

commissie of het feit dat men alleen rechtstreeks aan projecten gelden ter 

beschikking stelt en geen financiële ondersteuning biedt via andere fondsen. Bij 

de grote bedrijven liepen de commissieleden er tegenaan dat zij niet over het 

netwerk op het juiste niveau beschikten. De commissieleden hebben toen 

aangegeven hun fondsenwerfactiviteiten niet verder voort te zetten en hiervoor 

een beroep te doen op Burgerkracht Limburg voor professionele ondersteuning. 

 

Het eerder opgestelde plan voor het werven van kleine donateurs is in 2022 door 

Burgerkracht Limburg opnieuw bezien, maar uiteindelijk afgewezen. 

 

In 2022 heeft er diverse malen met de directie van Burgerkracht Limburg 

overleg plaatsgevonden over de financiële situatie van het fonds. In gezamenlijk 

overleg is besloten de activiteiten van het Burgerkracht Stimuleringsfonds 

Limburg per ultimo 2022 te beëindigen. 

 

Financiën 

 

Begin 2022 bedroeg het tegoed van het Stimuleringsfonds Limburg € 4.766, -. 

Burgerkracht Limburg heeft toen een eerste bijdrage van € 10.000, - toegezegd. 

Toen dit niet voldoende bleek om alle goedgekeurde aanvragen voor 2022 mee 

te voldoen, heeft de commissie de toezegging gekregen dat alle door haar 

goedgekeurde aanvragen in 2022 van Burgerkracht Limburg het toegekende 

bedrag zouden ontvangen. Uiteindelijk is in 2022 een bedrag uitgekeerd ad  

€ 25.000, - en staat een bedrag van € 2.500, -  gereserveerd voor een toegekend 

project, dat nog moet  voldoen aan een van de voorwaarden. 

 

Beëindiging activiteiten Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg 

 

Nu het aantal donateurs sterk terugloopt en het afgelopen twee jaren niet 

gelukt is aanvullende inkomstenbronnen aan te boren heeft de commissie in 

overleg met de directie van Burgerkracht Limburg besloten de activiteiten per 

ultimo 2022 te beëindigen. De bestaande donateurs zullen door Burgerkracht 

Limburg geïnformeerd worden en incasso’s worden stopgezet. Op de website is 

een tekst geplaatst dat er geen nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. 

Het Stimuleringsfonds is, eerder in de vorm van een stichting (10 jaar), 13 jaar 

actief geweest en in die jaren hebben de commissieleden vele mooie 

burgerinitiatieven langs zien komen die met de o.a. een bijdrage van het Fonds 

een mooie start hebben kunnen maken.  

 

Samenstelling commissie en ondersteuning 

In 2022 bestond de commissie uit 4 leden: 

- Rob van den Boorn (voorzitter); 

- Lia Theodorou (penningmeester); 

- Anne Lewerissa (lid); 

- Monique Theunissen (lid); 



De commissieleden waren onbezoldigde vrijwilligers en zijn voor een periode 

van 4 jaar door Burgerkracht Limburg benoemd. 

De commissie werd bij haar werkzaamheden ondersteund door twee 

medewerkers van Burgerkracht Limburg: Brigitte de Vries (procesondersteuner) 

en (tot medio 2022 i.v.m. pensioen) Geert Görtz (communicatieadviseur). 

 


