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1. Inleiding 
 

Stichting Haags Groene Kruis Fonds (HGKF) is een vermogensfonds dat donaties verstrekt 
voor initiatieven op het terrein van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
(Zorg en Welzijn) binnen de gemeente Den Haag. Stichting Haags Groene Kruis Fonds heeft 
de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fonds onderschrijft de 
Gedragscode van de FIN en is lid van deze vereniging (Vereniging van Fondsen In Nederland). 
 
 
1.a Historie 
 
In 1997 is de vereniging "Het Groene Kruis Den Haag" na ruim 95 jaar omgezet in Stichting 
Haags Groene Kruis Fonds. Van de vereniging (opgericht in 1901) moesten gezinnen lid zijn 
om voor verstrekkingen in aanmerking te komen. De kruisvereniging was werkzaam op het 
terrein van de extramurale gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
(wijkverpleging, consultatiebureau voor baby's en kleuters, gezinszorg, kraamzorg en 
kinderopvang). Vanaf eind vorige eeuw wordt deze vorm van zorg bekostigd uit publieke 
middelen in plaats van particuliere gelden. Daarmee verviel de reden voor het lidmaatschap 
van een kruisvereniging.  Het fonds beperkt zich tot initiatieven in Den Haag, omdat het 
vermogen bijeen is gebracht door de voormalige leden van de kruisvereniging uit Den Haag. 

  
1.b Doelstelling 
 
De doelstelling van het Haags Groene Kruis Fonds is vastgelegd in de statuten en laat zich als 
volgt omschrijven: het ondersteunen en bevorderen van initiatieven en projecten op het 
gebied van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Den Haag.  
 
 
1.c Maatschappelijke omgeving 
 
De invloed van de maatschappelijke omgeving op fondsen neemt toe. Er is meer controle 
vanuit de overheid (ANBI-status) en er is meer aandacht voor goed bestuur en toezicht. 
 
Het bestuur spant zich in goed op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen op het 
gebied van zorg en welzijn in Den Haag. Bestuursleden maken hiertoe gebruik van hun eigen 
netwerk en zij geven zoveel mogelijk gehoor aan relevante uitnodigingen. Voor kennis 
omtrent de doelgebieden laat het bestuur zich bijstaan door de adviescommissie waarin 
leden met kennis van het Haagse werkveld zitting hebben. 
 
Het Haags Groene Kruis Fonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Deze 
vereniging behartigt de belangen van vermogensfondsen en ondersteunt haar leden met 
inhoudelijke informatie. Daarnaast geeft de FIN het Fondsenboek/disk uit, waarin het fonds 
vermeld is. 
Het bestuur van het Groene Kruis onderschrijft en hanteert de Gedragscode van het FIN met 
daarin belangrijke begrippen als transparantie, verslaggeving, adequate verantwoording en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
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In Den Haag neemt het fonds deel aan het Haags Fondsen Overleg. Ruim dertig, op de 
Haagse regio georiënteerde, fondsen ontmoeten elkaar twee keer per jaar op informele 
wijze. Het levert de deelnemende fondsen nuttige informatie en contacten op. Incidenteel 
wordt er samengewerkt ten behoeve van aanvragen. 
 
Met Fonds 1818 heeft het Haags Groene Kruis Fonds hechte banden opgebouwd. De 
contacten zijn zowel organisatorisch als inhoudelijk van aard.  
 
2. Activiteiten 
 
Het bestuur verricht de werkzaamheden voor het fonds. De belangrijkste taken zijn het, na 
toetsing aan de criteria, verstrekken van donaties aan initiatieven die passen bij de statutaire 
doelstelling van het fonds en het vermogen van de Stichting Haags Groene Kruis Fonds 
beheren en in stand houden. Criteria zijn ‘gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening’ in de stad Den Haag. Het bestuur wordt bijgestaan door de adviescommissie 
en de project- en financiële administratie die beide zijn belegd bij Fonds 1818. 
 
2.a Het bestuur 
 
Het bestuur verricht haar taken met inachtneming van de statuten van het fonds en de 
Gedragscode van de FIN.  
 
Het bestuur kwam in 2020 vijf keer in vergadering bijeen. 
Vanwege de maatregelen rond corona is hierbij drie keer online vergaderd en twee maal 
live.  In februari  zijn de concept begroting en het financieel verslag besproken, waarna in de 
daaropvolgende bestuursvergadering de accountant een goedkeurende verklaring heeft 
afgegeven en de jaarrekening is vastgesteld. In 2020 heeft overleg plaatsgevonden over 
werkwijze van bestuur ten aanzien van het in stand houden van het vermogen. Het bestuur 
is van mening dat bij de toekenning van aanvragen de kwaliteit leidend ten opzichte van het 
jaarlijks te reserveren bedrag.  
 
De stichting heeft een “werkend bestuur” en wordt gevormd door deskundigen op gebied 
van de domeinen van het fonds en/of kennis van de specifieke rollen binnen het bestuur. 
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan voor gemaakte kosten ten behoeve 
van het fonds. Er wordt jaarlijks een verslag uitgebracht. 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot een 
eenmalige verlenging van de zittingsperiode van 4 jaar. 
Leden van de adviescommissie worden voor 4 jaar benoemd. 
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Samenstelling van het bestuur op 31 december 2020: 
    
De heer H. Roskam Voorzitter  Directeur/bestuurder 

Welzijn Capelle 
    
Mevrouw F.L. van Leeuwen Lid, vicevoorzitter Arts, voorzitter Stichting 

Terminale Zorg door 
Vrijwilligers  

   
De heer E. J. N. Spanjaard Penningmeester  Bedrijfsadviseur 
   
Mevrouw H.F. van Haaften 
 
 
Mevrouw M.C. de Gier 

Secretaris  
 
 
Lid  

Gepensioneerd 
marketingadviseur 
 
Notaris 

 
 
2.b  Adviescommissie 
 
De adviescommissie is een statutaire commissie die het bestuur adviseert over ontvangen 
aanvragen voor donaties. De commissie bestaat ten hoogste uit zeven leden, aangezocht 
door het bestuur op grond van hun deskundigheid op het terrein van gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening in Den Haag.  
 
Samenstelling van de adviescommissie in 2020:  
Naam Werkkring 
De heer M.A.M. Nivard Projectadviseur Fonds 1818 

 
Mevrouw S. Filali Stadsdeelmanager Mooi Welzijn,  
  

 
De heer  
D. Waarsenburg 

Organisatieadviseur in het sociaal domein / associé bij 
bureau Bosman & Vos.  
 

  
Mevrouw D. Resmann  
 

Beleidsadviseur Gemeente Den Haag 

Ondersteuning vanuit Fonds 1818 
Mevrouw I. de Bruijn       Projectadministratie en secretariaat 
De heer R. van den Berg              Financiële administratie 
  

3. Beleidsplan  
 

Regelgeving met betrekking tot het behouden van de status van ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) stelt het voorhanden hebben van een actueel beleidsplan verplicht. Dit 
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beleidsplan dient de onderdelen ‘werkzaamheden’, ‘wijze van werving van gelden’, 
‘vermogensbeheer’ en ‘besteding van het vermogen’ te bevatten. 
 
Het jaarthema van 2019 is in 2020 voortgezet. Dat betekent dat preventieprojecten gericht 
op jonge meiden speciaal uitgenodigd zijn om aanvraag in te dienen.  
 
In verband met corona is het aantal aanvragen in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Ook 
zijn projecten die in 2020 zouden starten opgeschort naar later in 2021.  
  
In 2019 heeft het bestuur gekozen om een zelfstandig opererend fonds te blijven. In overleg 
met Fonds 1818 is wel besloten om administratief aan te haken bij Fonds 1818 . Dit betekent 
dat vanaf 1 januari 2020 naast de projectadministratie en secretariële ondersteuning ook de 
financiële administratie is ondergebracht bij Fonds 1818.  
 
Op de website van het Haags Groene Kruis Fonds is alles te vinden over het wie, wat en hoe 
van het aanvragen van een financiële ondersteuning van een project of vernieuwende idee. 
Dit met het doel om het Haags Groene Kruis Fonds meer bekendheid te geven en vooral ook 
de projecten voor het voetlicht te brengen waarvoor het fonds is opgericht.  
Zie www.haagsgroenekruisfonds.nl 
 
 
3.a Werkwijze werving 
 
De stichting is een vermogensfonds en werft geen gelden. Incidenteel wordt de stichting 
bedacht met een erfstelling of legaat. Jaarlijks ontvangt de stichting een bijdrage uit een 
trust.  
 
3.b Vermogensbeheer 
 
Het vermogen van de stichting wordt in gezamenlijkheid beheerd door het bestuur. 
Het bestuur wordt hierbij geadviseerd door de RABO bank (adviesrelatie vermogensbeheer).  
In 2019 is besloten om over te stappen van actief naar passief beleggen gebruikmakend van 
fondsen die de indexen volgen volgens een vastgesteld mandje. Hierbij zijn in 2020 zowel de 
kosten van RABO bank als de kosten van de fondsen omlaag gegaan.  
 
In 2008 is het beleggingsstatuut vastgesteld en in 2017 herzien. De penningmeester neemt 
deel aan de werkgroep TROV (Total Return on Vermogen) van de FIN, ter vergelijking van de 
beleggingsresultaten met de prestaties van andere fondsen.  
 
3.c Besteding 
 
De statutaire doelstelling, donaties aan initiatieven op het gebied van Zorg en Welzijn in Den 
Haag, blijft onverkort gehandhaafd.  
De jaarlijkse vrucht van het vermogen is beschikbaar voor het doen van donaties, na aftrek 
van de kosten van het fonds en na correctie voor inflatie. Uitgangspunt blijft de 
instandhouding van het vermogen, met correctie voor inflatie. 
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Het bestuur houdt jaarlijks de verhouding tussen kosten en donaties in het oog. En streeft 
ernaar de organisatiekosten te beperken tot maximaal 20% van het donatiebudget. 
 
3.d Inkomsten en uitgaven 
 
Zie de jaarrekening 2020. 
 
3.e Donatiebeleid 
 
In de statuten zijn de voorwaarden voor toekenning van donaties vastgelegd. Giften worden 
uitsluitend verstrekt voor initiatieven en projecten op het terrein van Zorg & Welzijn 
(gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening) in de stad Den Haag. Het Groene 
Kruis verstrekt geen donaties voor persoonlijke hulpverlening. Aanvragen voor structurele 
uitgaven of aanvulling van tekorten worden niet in behandeling genomen. Het fonds streeft 
naar cofinanciering van projecten. 
In 2020 zijn 19 aanvragen minder ontvangen dan in 2019. Wel zijn dit er meer dan in 
voorgaande jaren en de gevraagde bedragen zijn gemiddeld hoger.  
Begin 2020 is op de website bij de criteria voor aanvragen aangegeven wat de 
mogelijkheden van een donatie gemiddeld zijn. Dit om aanvragers een reëler beeld te geven 
van wat zij van ons fonds kunnen verwachten.  
 

 

4.      Overzicht toegekende donaties 2020 

Zie de bijlage. 
 
 
 
 
Den Haag, vastgesteld in bestuursvergadering van 6 april 2021 


