
Vereeniging Koningin Emma-Fonds 

 

Meerjaren beleidsplan en werkzaamheden 

 

De werkzaamheden van onze Vereniging zijn in hoge mate constant.  

Dat betekent dat ook het beleidsplan vooralsnog geen wijziging ondergaat. 

 

De vereniging heeft sedert haar oprichting, in 1895, ten doel gehad, en heeft zich ook daadwerkelijk 

ingezet voor, het verlenen van hulp aan zelfstandig wonende hoogbejaarden – dat wil zeggen: 

personen van boven de tachtigjarige leeftijd – in gevallen waarin andere hulpverlenende instanties 

daarin niet adequaat voorzien. 

 

In de praktijk vindt de hulpverlening al sinds vele jaren plaats in de volgende vormen: 

 

– vrijwilligers, allen leden van de vereniging, vormen samen het Bezoekcomité van de vereniging. 

Deze leden/vrijwilligers bezoeken op gezette tijden de bij de vereniging aangesloten bejaarden. De 

bezoeken hebben een tweeledig doel: in de eerste plaats wordt zo een regelmatig contact met de 

ondersteunde bejaarden gehouden, en wordt rechtstreeks geconstateerd in welke toestand deze 

verkeren en welke noden of problemen anderszins aandacht behoeven. In de tweede plaats wordt bij 

gelegenheid van een bezoek een geldelijke tegemoetkoming aan de bejaarde verstrekt. 

Deze tegemoetkomingen worden verstrekt aan bejaarden met een inkomen dat beperkt is tot het 

AOW-pensioen, eventueel met een gering aanvullend inkomen. Ten aanzien van personen met een 

dergelijk beperkt inkomen geldt, dat er aan enige nadere ondersteuning ter voorziening in 

bijzondere lasten, reële behoefte bestaat. 

 

– de vereniging organiseert periodiek een evenement waarbij de aangesloten bejaarden (een dag 

lang) een excursie maken. Het is gebleken dat dit in een grote behoefte voorziet. De deelname aan 

deze evenementen is steeds bijzonder groot, en daarnaar wordt door velen al lang van tevoren 

uitgezien. Deze evenementen worden mede ondersteund door de vrijwilligers van het Bezoekcomité 

en door de vereniging Junior Kamer van Den Haag. 

 

De vereniging legt zich erop toe de hiervóór beschreven ondersteuning te bieden met in hoofdzaak 

twee middelen: 

 

–  het al genoemde Bezoekcomité. Dit bestaat uit ca. vijftig vrijwilligers – namelijk: alle leden van 

de vereniging: men wordt in de praktijk lid van de vereniging door toetreding tot het Bezoekcomité. 

Deze vrijwilligers/leden nemen belangeloos de werkzaamheden van de vereniging voor hun 

rekening. Het comité coördineert de werkzaamheden door regelmatige – maandelijkse – 

bijeenkomsten. Jaarlijks wordt een van de vergaderingen van het comité benut als algemene 

ledenvergadering, waarin op de voor ledenvergaderingen gebruikelijke wijze beleidsvragen worden 

besproken en het bestuur van de vereniging verantwoording aflegt van zijn beheer. 

 

– het beheer, en zo mogelijk de vermeerdering, van geldmiddelen, die vooral worden aangewend 

voor de geldelijke uitkeringen die aan hulpbehoevende bejaarden worden gedaan en voor de 

periodiek georganiseerde uitstap. De middelen bestaan overwegend uit de rendementen van een in 

de loop van de tijd bijeengebracht vermogen, en daarnaast uit giften en verkrijgingen uit 

nalatenschappen. 

 

Aangezien noch de leden van het Bezoekcomité noch de bestuursleden bezoldiging voor hun 

werkzaamheden ontvangen en het secretariaat slechts een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte 

kosten ontvangt, kunnen de beschikbare middelen nagenoeg geheel rechtstreeks worden ingezet 

voor ondersteuning aan de bij de vereniging aangesloten bejaarden. Volledigheidshalve wordt 



vermeld dat de administratie van de vereniging wordt gevoerd door een professionele 

administrateur, die daarvoor een bescheiden vergoeding ontvangt; en dat jaarlijks een uitstapje voor 

de leden/vrijwilligers wordt georganiseerd, en dat bij die gelegenheid een kleine attentie aan de 

leden/vrijwilligers wordt gegeven. 

 

Aansluiting van bejaarden bij de vereniging geschiedt doordat de betrokkenen zich – soms door 

tussenkomst van andere hulpverleners – bij het secretariaat aanmelden. Als blijkt dat de betrokkene 

aan de toelatingscriteria voldoet – te weten: zelfstandig wonend in Den Haag, op een leeftijd boven 

de tachtig jaar, en beschikkend over een inkomen op het niveau van het AOW–pensioen, eventueel 

met een gering aanvullend inkomen – wordt die betrokkene toegelaten. Het aantal aanmeldingen is 

echter veelal dusdanig, dat toelating door middel van een wachtlijst moet worden gereguleerd. De 

personele en financiële middelen van de vereniging stellen namelijk grenzen aan het aantal 

bejaarden dat kan worden ondersteund.  

In de hedendaagse verhoudingen meent de vereniging – bestuur en ledenvergadering – dat de 

behoefte aan ondersteuning waarin de vereniging voorziet nog steeds reëel en actueel is. Ook de 

manier waarop de vereniging hierin voorziet wordt als zinnig en doeltreffend aangemerkt, al zou de 

vereniging graag zien dat zij, in het bijzonder door ruimere financiële middelen te verwerven, méér 

bejaarden kon ondersteunen.  

Er zijn thans geen beleidsplannen die zich richten op wezenlijke veranderingen in de wijze van 

werken van de vereniging. Wel heeft de voortdurende aandacht, het werven van aanvullende 

middelen. 

 

Beloningsbeleid 

 

Zoals hiervóór al werd aangegeven worden, behoudens het werk van de administrateur, alle 

werkzaamheden in het kader van de vereniging belangeloos verricht. Bestuursleden en leden van 

het Bezoekcomité ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Voor daadwerkelijk 

gemaakte kosten kan vergoeding worden verleend, maar daarvan wordt in de praktijk alleen gebruik 

gemaakt doordat het secretariaat, waar de last aan kosten relevant hoger ligt dan voor de andere 

betrokkenen geldt, een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verstrekt – overigens 

in een alleszins bescheiden omvang. De door de vereniging gemaakte kosten bedragen op die 

manier een zeer gering percentage van de jaarlijks bestede uitgaven (nadere gegevens zijn in te zien 

in de financiële verantwoording, elders op deze website). De overige bestedingen betreffen dus de 

ten behoeve van aangesloten bejaarden gedane uitkeringen en de kosten van de periodieke excursies 

met de aangesloten bejaarden. 

bespreking in de paragraaf “beleidsplan en werkzaamheden” hiervóór.    


