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Beleid en beleidsplan 

Vanaf de oprichting, in 1895, houdt deze vereniging zich bezig met hulpverlening aan, en ondersteuning 

van behoeftige hoogbejaarden in Den Haag. 

Vele jaren lang gebeurde dat in deze vorm, dat de begunstigde bejaarden, ongeveer 150 personen, 

periodiek – om de ca. 4 weken – werden bezocht door de vrijwilligers/leden van de vereniging – laatstelijk 

ca. 50 dames en heren –; en dat dan ook een bescheiden bedrag aan financiële ondersteuning werd 

overhandigd. 

 

In de loop van het jaar 2021 heeft het bestuur een discussie onder het ledenbestand geïnitieerd, die erop 

gericht was, te onderzoeken of de bestaande vorm van hulpverlening nog voldoende beantwoordde aan de 

behoeften van  onze “doelgroep” in de huidige tijd.  

De hieruit voortgevloeide discussie is er in geëindigd dat de ledenvergadering in 2021 heeft besloten, de 

bestaande manier van werken te beëindigen. In plaats daarvan, zo werd tegelijkertijd besloten, zal de 

vereniging zich toeleggen op ondersteuning van projecten die gericht zijn op eenzaamheidsbestrijding en 

op zinnige levensvervulling voor de leden van onze “doelgroep”; én op leniging van acute noodsituaties in 

die doelgroep.  

Terwijl de vereniging tot dan toe alleen begunstigden van 80 jaar en ouder ondersteunde, is in het kader 

van het nieuwe beleid besloten, de “doelgroep” te verruimen zodat die nu zelfstandig wonende personen 

van 70 jaar en ouder, met beperkte financiële middelen en wonend in Den Haag – en bij voorkeur in de 

“achterstandwijken” van Den Haag –, omvat. 

 

In 2022 is de vereniging zich dus daadwerkelijk op deze nieuwe doelstellingen gaan toeleggen. Er is contact 

gelegd met een aantal organisaties die zich met deze doelstellingen bezig houden, en daarmee zijn 

concrete werkafspraken gemaakt. Het is de bedoeling van de vereniging – bestuur en ledenvergadering – 

om op deze weg door te gaan, zowel door nieuwe contacten aan te boren en waar mogelijk tot concrete 

resultaten te komen, als door het evalueren en, bij positieve uitkomst, bestendigen of uitbreiden van de 

bestaande contacten. In concreto vergadert het bestuur ongeveer eenmaal per kwartaal om de voortgang 

te bespreken, en wordt ongeveer eenmaal per half jaar verantwoording aan de ledenvergadering afgelegd. 

Overigens worden initiatieven vanuit individuele leden of groepen van leden, vanzelfsprekend ook 

aangemoedigd. 

Voor een overzicht van de contacten die inmiddels tot concreet resultaat hebben geleid en van de daarmee 

samenhangende projecten, verwijzen wij naar  de rubriek Activiteiten en Projecten op de homepage van 

deze website. Men zal begrijpen dat dit overzicht regelmatig wordt aangepast en geactualiseerd.  

http://www.koninginemmafonds.nl/


  

 

 
 
Behalve via de bestendige contacten waarvan uit het overzicht blijkt, vindt ook incidentele steunverlening 

plaats bij kleinere, vaak eenmalige, projecten die aan de beschreven doelstelling beantwoorden. Zo zijn 

bijvoorbeeld een bijeenkomst voor oudere wijkbewoners, een jubileumtentoonstelling voor een vereniging 

van – bejaarde – vogelliefhebbers, en een project gericht op gezamenlijk tuinieren gesubsidieerd. Op de 

homepage van deze website vindt men een rubriek Aanvragen Projectondersteuning, waar initiatieven van 

dit soort bij ons kunnen worden aangekaart – men kan daarvoor echter ook bestuursleden of leden van de 

vereniging benaderen en nadere informatie inwinnen. 

 

Zoals hierboven bleek, gaat het hier om een vrij onlangs ingezette nieuwe koers van de vereniging. 

Vanzelfsprekend is het beleid gebaseerd op de veronderstelling dan wij deze nieuwe koers tot een succes 

zullen kunnen maken. Het feit dat het om nieuw beleid gaat waarmee vooralsnog slechts een beperkte 

ervaring is opgedaan, betekent echter dat wij rekening houden met aanpassingen en met nieuwe 

initiatieven – uiteraard: binnen het kader van het nieuwe beleid waartoe de ledenvergadering heeft 

besloten – , al naar gelang zich geëigende mogelijkheden aandienen.   

 

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beschikt de vereniging over een vermogen, dat in de loop 

van de jaren vooral uit giften en erfstellingen of legaten is verkregen; en waarvan met name de 

rendementen worden aangewend om de doelstellingen te verwezenlijken. 

Daarnaast beschikt de vereniging over haar leden/vrijwilligers, die er blijk van geven te willen bijdragen aan 

de verwezenlijking van projecten waar daartoe de mogelijkheid bestaat. 

 

Bestuurders en vrijwilligers verrichten hun activiteiten allen pro deo (al mogen daadwerkelijk gemaakte 

kosten gedeclareerd worden, waarvan overigens maar zeer beperkt gebruik wordt gemaakt). De kosten 

waarmee de vereniging geconfronteerd wordt – vooral kosten van bank- en vermogensbeheer en 

administratiekosten – nemen dan ook maar een heel klein deel van de beschikbare middelen in beslag – zie 

voor financiële gegevens het ANBI-formulier in de rubriek ANBI van deze website. Verreweg het grootste 

deel van die middelen kan dan ook aan de doelstellingen van de vereniging worden besteed. 


