
 

 

Jaarverslag 2020 

Inleiding 

In 2019 is de Stichting Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg opgeheven. 

Omdat het fonds  een project is van Burgerkracht Limburg, is de naam in 2020 

gewijzigd in Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. De doelstelling van het  

fonds is ongewijzigd gebleven.  

 

Het fonds versterkt burgerinitiatieven in Limburg die bijdragen aan: 

- een gezonde samenleving (Positieve Gezondheid, versterken van veerkracht en 

zelfregie); 

- bestaanszekerheid (terugdringen van armoede en sociale uitsluiting); 

- de participatie van burgers, met name mensen met een (verhoogd risico op) 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Dat doet het fonds door middel van een eenmalige financiële bijdrage van 

maximaal € 5.000,- 

 

De commissie, die aanvragen beoordeelt, wordt ondersteund door Burgerkracht 

Limburg. De commissie maar functioneert zowel financieel als bij het beoordelen 

van de aanvragen volledig onafhankelijk van Burgerkracht Limburg. De 

commissieleden zijn onbezoldigde vrijwilligers 

 

Activiteiten 

Het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning van burgerinitiatieven is in 

2020 toegenomen. Werden in 2019 slechts 7 aanvragen ingediend, in 2020 is dit 

aantal gegroeid naar 16. Van deze aanvragen voldeden er 9 aan de voorwaarden 

en werd het gevraagde bedrag (soms deels) toegekend. 7 Aanvragen zijn 

afgewezen.  

 

De toename van het aantal aanvragen komt zeer waarschijnlijk door de 

uitbreiding van het werkterrein van de commissie. Dat beperkte zich voorheen 

tot initiatieven in de zorg. Ook de adviseurs van Burgerkracht Limburg verwijzen 

burgerinitiatieven regelmatig naar de commissie.  

 

Communicatiestrategie 

Met ondersteuning van Communicatie van Burgerkracht Limburg zijn ‘De reis van 

de aanvrager’ en ‘De reis van de donateur’ uitgetekend om de juiste 

communicatiestrategie en bijbehorende communicatiemiddelen te ontwikkelen.  



Daarnaast is de informatie over het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg, de 

activiteiten van de commissie en het aanvraagproces op de website van 
Burgerkracht Limburg verbeterd. 

 
Tranches 
Gezien het toegenomen aantal aanvragen is het aantal momenten dat aanvragen 

worden beoordeeld aangepast naar 4 keer per jaar.  
 

Corona 
2020 Was ook het jaar van Covid-19. Dit betekende voor een aantal aanvragers 
dat de start van hun project noodgedwongen is uitgesteld. Door het toegenomen 

aantal aanvragen en de voorbereidingen voor de benadering van potentiële 
donateurs is de frequentie van overleg door de commissie verhoogd naar 

maandelijks. Deze maandelijkse vergaderingen vonden digitaal plaats. 
 
Financiën 

In 2020 is € 18.000,- uitgekeerd aan initiatieven. 
Eind 2019 bedroeg het tegoed van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg € 

35.579,- Eind 2020 bedroeg het tegoed € 23.272,94, waarbij moe worden 
opgemerkt dat in 2021 twee, in 2020 toegekende subsidiebedragen nog moesten 

worden uitgekeerd. 
 
In 2020 zijn alle bestaande donateurs benaderd over de wijzigingen binnen het 

fonds. Dit is voor het eerst sinds jaren dat de donateurs actief zijn geïnformeerd. 
De opschoning van het donateur-bestand heeft er ook toe geleid dat een aantal 

donateurs hun jaarlijkse donatie heeft stopgezet. Waarschijnlijk  omdat zij zich 
niet (meer) bewust waren van hun donatie d.m.v. automatische incasso. 
 

In de begroting van Burgerkracht Limburg is geen ruimte meer voor een 
financiële bijdrage aan het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. De jaarlijkse 

bijdrage vormde de belangrijkste inkomstenbron van het fonds. Door de hiervoor 
genoemde opschoning van het donateur-bestand zijn ook de inkomsten van 
donateurs flink gedaald. Na aftrek van bankkosten bedragen de huidige 

inkomsten ca. € 1.600,- per jaar.  
 

Gezien dit lage bedrag aan inkomsten ligt de focus in 2021 op de werving van 
nieuwe donateurs, bij voorkeur enkele grote donateurs. Zonder nieuwe 
donateurs kan het voortbestaan van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg 

niet worden gegarandeerd. 
 

Samenstelling commissie 
In het verslagjaar 2020 bestond de commissie uit de volgende personen: 
- Rob van den Boorn (voorzitter);  

- Lia Theodorou (penningmeester);  
- Anne Lewerissa (lid); 

- Monique Theunissen(lid). 
 
De commissieleden zijn onbezoldigde vrijwilligers en voor een periode van 4 jaar 

door Burgerkracht Limburg benoemd. 
 

Ondersteuning Burgerkracht Limburg 
De commissie is bij haar werkzaamheden ondersteund door Brigitte de Vries en 



Max Hattu, beiden werkzaam bij Burgerkracht Limburg. Eind december 2020 

heeft Max Hattu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en Burgerkracht Limburg 
verlaten. Zijn ondersteunende werkzaamheden zijn overgenomen door Geert 

Görtz. 
 
Sittard, juni 2021. 


