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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).
Het bestuur van het Haags Groene Kruis Fonds komt vijf à zes maal per jaar bijeen. Het
bestuur laat zich adviseren door de adviescommissie voor wat betreft het toekennen van
donaties.
Het bestuurslidmaatschap en het lidmaatschap van de adviescommissie zijn onbezoldigd.
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 werd deze vorm van zorg bekostigd uit de 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 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
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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.
De informatie op onze website is aangepast aan de (nieuwe) ANBI-regeling.
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 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.
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 2018 zes keer in vergadering bijeen. In een aparte, vergadering, met
financiële onderwerpen, zijn de concept begroting het financieel verslag besproken, waarna
in de daaropvolgende bestuursvergadering de accountant een goedkeurende verklaring
heeft afgegeven en de jaarrekening is vastgesteld. In 2018 heeft daarnaast een
brainstormoverleg plaatsgevonden samen met de adviescommissie over de koers van het
fonds de komende jaren.
De stichting heeft een “werkend 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 2018:
H. Roskam

Voorzitter

Directeur/bestuurder
Welzijn Capelle

Mw. F.L. van Leeuwen

Lid, vicevoorzitter

Arts, voorzitter Stichting
Terminale Zorg door
Vrijwilligers

E. J. N. Spanjaard

Penningmeester

Bedrijfsadviseur

Mw H.F. van Haaften

Secretaris vanaf
september 2018

Gepensioneerd
marketingadviseur

Mw. Mr. M.C. de Gier

Lid

Notaris

In september is afscheid genomen van mevrouw M.R. van Doorn-Versteegh als secretaris
van het Haags Groen Kruis Fonds.
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 2018:
Naam
Werkkring
Mw. Drs. I.M.H. Davids
Projectadviseur Fonds 1818 tot 26 september 2018
Mw. S. Filali
De heer M. Nivard
Mw. H.F. van Haaften
Mw. E.M. Kors
De heer Drs.
D. Waarsenburg

Stadsdeelmanager Mooi Welzijn, vanaf 26 september
2018
Projectadviseur Fonds 1818, vanaf 26 september 2018
Aandachtsgebied verpleeghuiszorg en thuiszorg. Tot 26
september 2018
Beleidsmedewerker Verslavingszorg Gemeente Den
Haag
Organisatieadviseur in het sociaal domein / associé bij
bureau Bosman & Vos.

Projectadministratie en secretariaat: mevrouw A.R. Kuiper tot maart 2018.
en als opvolger mevrouw I. de Bruijn.
Financiële administratie: de heer Th. Egelie
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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
beleidsplan dient de onderdelen ‘werkzaamheden’, ‘wijze van werving van gelden’,
‘vermogensbeheer’ en ‘besteding van het vermogen’ te bevatten.
De in hoofdstuk 2.a genoemde brainstormsessie van bestuur en adviescommissie heeft
geleid tot het scherper formuleren van de doelstelling van het fonds en projecten die voor
een financiële bijdrage in aanmerking komen. Alsmede een thema waar in 2019 speciaal
aandacht voor wordt gevraagd; preventieprojecten met name gericht op jonge meiden.
In 2018 is de website vernieuwd en daarop 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 beheerd door het bestuur. Het bestuur wordt
geadviseerd door de financiële commissie. De financiële commissie bestaat uit de
penningmeester en een bestuurslid met kennis op het terrein van financieel beheer. In de
vergadering van 26 juni is besloten voortaan financiële zaken rechtstreeks in het bestuur te
behandelen en de financiële commissie op te heffen.
Het bestuur wordt ook geadviseerd door de RABObank (adviesrelatie
vermogensbeheer).Hen is gevraagd voortaan twee of drie keer per jaar rechtstreeks in
vergadering toelichting en advies te geven.
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 2018.
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 2018 zijn 8 aanvragen meer ontvangen dan in 2017.

4.

Overzicht toegekende donaties 2018
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