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Algemeen
Het Hazewinkelfonds heeft als doel het lenigen van urgente financiële noden op sociaalmaatschappelijk gebied in de provincies Groningen en Drenthe. Mensen kunnen te maken krijgen
met problemen op het gebied van inkomen en gezondheid die zonder hulp van derden niet zijn op te
lossen. Soms is het niet mogelijk om gebruik te maken van een wettelijke regeling of een andere
voorziening. In zo’n geval kan het Hazewinkelfonds financiële ondersteuning bieden in de vorm van
een eenmalige gift.
De Stichting Hazewinkelfonds is op 2 juni 1988 opgericht ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden. Het fonds ontleent zijn naam aan de grondlegger van
het Nieuwsblad, Ruurt Hazewinkel Jzn (1855-1940). Het fonds heeft jaarlijks ca. € 100.000
beschikbaar.
In oktober ontvingen wij het trieste bericht dat Frans Hazewinkel op 87 jarige leeftijd is overleden.
Lange tijd was Frans voorzitter van de door hem opgerichte Stichting Hazewinkelfonds. Na zijn
aftreden bleef hij zeer betrokken bij het fonds. Jaarlijks bespraken we met hem de ontwikkeling van
het fonds en toetsten we de doelen aan zijn inzichten. Frans was voorstander van een ruimhartige
inzet van de middelen. Wij herinneren Frans als een zeer innemend en sociaal persoon.
Hazewinkelfonds werkt samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe om zo
de mogelijkheden voor inwoners van de provincies Groningen en Drenthe te vergroten.

Aanvragen en toekenningen 2021
Cijfers
In 2021 zijn 296 aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. In totaal is voor 169 aanvragen
een gift verstrekt. Het verschil zijn de aanvragen die niet zijn toegewezen, ingetrokken of nog in
behandeling zijn. In totaal is een bedrag van € 103.501 aan giften toegekend. De giften variëren van €
35 tot € 1.700. Daarnaast is ook dit jaar een gift van € 10.000 aan SUN Groningen en Drenthe
verstrekt.
Vanaf 2017 tot en met 2020 zien we een stijging
in zowel het aantal toekenningen als in het
toegekende bedrag.
In 2021 is het aantal toekenningen vergelijkbaar
met 2020, maar is het gemiddelde bedrag
gedaald van € 740 in 2020 naar € 610 in 2021.

65% van het aantal giften betreft toekenningen waarvan de begunstigde afkomstig is uit de provincie
Drenthe; 35% is afkomstig uit de provincie Groningen. In vergelijking met 2020 een verschuiving van
10 procentpunten naar de provincie Drenthe.
De verdeling naar gemeente per provincie is in onderstaande grafieken opgenomen.
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Bestemming van de gift
Het fonds kan een bijdrage verstrekken voor de aanschaf van een koelkast
of fornuis, keukenspullen, meubilair, een computer of een laptop. Ook een
bijdrage in de verhuiskosten is mogelijk. Verder kan het fonds bijdragen op
medische indicatie in de kosten van aanschaf van een rolstoelbus, een
elektrische fiets of een traplift.
Een bijdrage in tandartskosten is eveneens mogelijk.
Ten slotte kan het fonds helpen als uithuiszetting of afsluiting van energie
of water dreigt.
Vaak is sprake van schulden, waardoor geen ruimte in het
budget is om dergelijke investeringen te kunnen financieren.
Schulden, betekent vaak ook dat geen lening aangevraagd
kan worden.
In het overzicht is opgenomen waarvoor in 2021 een gift is
verstrekt.

Bij deze wil ik u hartelijk
bedanken voor het
matras, ik ben er erg blij
mee. Dat er instellingen
zijn die mensen zoals mij
kunnen helpen, heel er
bedankt.

Hierbij wil ik jullie ontzettend bedanken
voor de fiets die u aan mij doet. Ik ben
ontzettend blij ermee en kan straks als de
fiets er is weer betere fietsritjes maken
dankzij jullie. Echt ontzettend en super
bedankt hiervoor.

Door jullie financiële hulp heeft de familie
voor hun zoon een rolstoelbus kunnen
aanschaffen. Hierdoor kunnen ze zoon
blijven voorzien van zijn reisbehoefte,
waardoor hij optimaal kan blijven
participeren binnen zijn netwerk.
Ze zijn ontzettend dankbaar dat het is
gelukt!

50% van het aantal toekenningen betreft woninginrichting, stoffering, huur en huishoudelijk
apparatuur. De toekenningen in het kader van medische en tandartskosten betreffen 22% van het
totaal en voor vervoer is dit 15%.
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Beleggingsbeleid
Optimix beheerde ook in 2021 ruim 80% van het vermogen van het Hazewinkelfonds. Tenminste één
keer per jaar komt de belegger van Optimix in de bestuursvergadering om het beleggingsbeleid en de
wensen van het bestuur door te nemen.
Er wordt op basis van een neutrale portefeuille geopereerd met aandacht voor voldoende liquide
middelen (gegeven het giftenbeleid) en voor duurzaamheid. Daarnaast is het beleid gericht op groei
van de portefeuille. Optimix heeft het afgelopen jaar een bedrag van € 34.000 overgemaakt ter
aanvulling van de liquiditeiten.
De totale opbrengst uit de portefeuille was in 2021 positief en bedroeg € 608.000. De totale
waardestijging van het vermogen dat Optimix voor de stichting beheert is gelijk aan € 596.000. De
effectenbeurzen waren de beleggers in 2021 zeer gunstig gezind. Het bestuur van het
Hazewinkelfonds is zeer tevreden over de resultaten.

Voorlichting informatieverstrekking
Contacten met het werkveld en het vergroten van de naamsbekendheid zijn belangrijk. Het bestuur
probeert op verschillende manieren het werkveld te informeren over de mogelijkheden van het
fonds. Dit gebeurt veelal in samenwerking met SUN Groningen en Drenthe.
De uitvoering gebeurt door het secretariaat, soms samen met een bestuurslid. Ook de website en
folder zijn belangrijke hulpmiddelen.
In 2021 is door Corona nagenoeg geen sprake geweest van externe contacten, er werd voornamelijk
vanuit huis gewerkt en fysiek contact is tot een minimum beperkt. Geconstateerd kan worden, op
basis van het aantal aanvragen, dat het Hazewinkelfonds bij hulpverleners bekend is.

Het bestuur
Het bestuur van het Hazewinkelfonds bestaat sinds 2019 uit de volgende personen:
Mathie Goudkuil:
voorzitter
Gerrit van der Veen:
vice voorzitter
Ed Jansen:
penningmeester
Ina van der Stap:
secretaris
Annette Steenhuisen:
bestuurslid
Het bestuur vergaderde in 2021 6 keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn:
 aanvragen die complex zijn of waarover discussie is
 stand van zaken giften
 stand van zaken financiën en beleggingen
 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 afstemming met de systeembeheerder
 publiciteit
 contacten met de hulpverleners
 overige bestuursaangelegenheden
In 2021 vonden de meeste vergaderingen, in verband met de Corona, online plaats. De jaarlijkse
Heidag is om deze reden in 2021 ook niet doorgegaan evenals het jaarlijkse bezoek aan de familie
Hazewinkel. De familie is wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Als eigenaar van het graf van de familie Hazewinkel op de Zuiderbegraafplaats in Groningen behoort
de zorg voor dit graf tot de verantwoordelijkheid van het bestuur. Een bestuurslid of een delegatie
van het bestuur brengt tenminste één maal per jaar een bezoek aan het graf. Ook in 2021 is de
onderhoudssituatie van het graf gecontroleerd en in orde bevonden.
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Samenwerking met SUN Groningen en Drenthe
Vanaf 2016 werken het Hazewinkelfonds en SUN Groningen en Drenthe nauw samen. Beide
stichtingen streven eenzelfde doel na. De werkzaamheden van beide fondsen worden uitgevoerd
door één secretariaat.
Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de besturen van beide fondsen om de voortgang te
bespreken en om zaken waar nodig op elkaar af te stemmen. De samenwerking heeft voor beide
fondsen een positief effect. Aanvragen worden indien nodig naar elkaar doorverwezen of
gezamenlijk behandeld. Ook zaken als de AVG, publiciteit en contacten met hulpverleners worden in
de samenwerking opgepakt.

5

