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Geven om een ander

Een samenleving waarin iedereen een plek heeft. Waar niemand buiten de boot valt. 
En waar mensen omzien naar elkaar. Hoe mooi zou dat zijn? 

Kansfonds gelooft in zo’n samenleving. Net als de vele mensen die zich inzetten 
voor de kwetsbaren in hun omgeving. Ze willen voorkomen dat juist de kwetsbaren 
buitengesloten raken. Ze zien aangrijpende situaties en problemen, en ze besluiten 
er iets aan te doen. Ze zetten hun tijd in, hun liefdevolle aandacht, hun kennis en 
vindingrijkheid. En ze vragen aan Kansfonds om ze daarbij te ondersteunen met geld 
en tips.

Ook anderen werken met Kansfonds mee. Ze geven geld aan Kansfonds om juist deze 
initiatieven van betrokken burgers mogelijk te maken. Gelukkig. Want zonder hun 
bijdragen zouden we nooit zo veel voor elkaar krijgen: samen bereiken we meer. 

In 2015 hebben we 530 kansrijke projecten gesteund waarin mensen omzien naar 
de meest kwetsbaren. In dit jaarbericht leest u meer over het werk dat is verzet. 
Over de mensen die geven via de projecten. Over hun motieven en drijfveren.  
En hoe betekenisvol dat is voor de ander. 

Kansfonds. Geven om een ander

Kijk voor het volledige jaarverslag op www.kansfonds.nl/jaarverslag2015

Kansfonds is sinds 2016 de nieuwe naam voor Skanfonds. 

Hét fonds dat mensen helpt omzien naar de kwetsbaren 

in de samenleving. Al zestig jaar.

http://www.kansfonds.nl/jaarverslag2015
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tijd,   vriendschap, schouderklopje, aandacht, vertrouwen, geld, inspiratie, , 
 advies, glimlach, knipoog, liefde, compassie, bloemetje, aanmoediging,
 hulp, hoop, kans, compliment, warmte, luisterend oor, nieuw begin, respectG E V E N
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De mensen die geven
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Veel kwetsbare mensen zouden het niet redden als er niemand 
naar ze omziet. Zoals de ruim 400.000 kinderen die in ons land 
opgroeien in armoede. En de 200.000 ouderen die leven in de 
stilte van de eenzaamheid. Door allerlei omstandigheden zijn 
ze terechtgekomen in een situatie die hen kwetsbaar maakt en 
isoleert. En waar ze op eigen kracht niet uitkomen. 

Gelukkig zijn er mensen die dat niet laten gebeuren. Ze vinden 
het ondenkbaar om níet te helpen. Ze willen iets doen en zien 
allerlei kansen om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen niet 
buitengesloten raken. 

Anna-Petra (63 jaar) is gepensio-
neerd leerkracht. Ze helpt Indira de 
weg vinden naar voorzieningen die 
haar verder kunnen helpen.

‘Indira leeft van bijna niks. 
Ze wil haar kinderen alle kansen 
bieden. Ik help haar graag om 
dat mogelijk te maken.’

Welzijn Divers biedt gezinnen onder de armoedegrens hulp bij het vinden van financiële ondersteuning. 
Bijdrage Kansfonds: € 40.000 
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Marianne (89 jaar) is gepensioneerd en 
danst met bewoners in verpleeghuizen. 

‘Als we dansen komt er iets los. 
Bewoners worden er blij van. 
Maar ze denken ook terug aan 
geliefden die misschien al lang 
overleden zijn. Soms vertellen  
ze ineens hun verhaal.’
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Bart (30 jaar) is vastgoedmanager 
en maatje van Lawrence die geen  
stabiele thuisomgeving heeft.

‘Lawrence wil goede gesprekken 
voeren. De diepte in. En leren 
om dingen positiever in te zien. 
Ik geef hem mijn oprechte 
aandacht.’ 

PRA Muziektheater brengt via dans en beweging verpleeghuisbewoners in contact met vitale ouderen. 
Bijdrage Kansfonds: € 5.000

Hart voor Zwolle koppelt dak- en thuisloze jongeren aan een maatje. Bijdrage Kansfonds: € 50.000
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Wie zag er in 2015 om naar de 
kwetsbaarsten?

     Belangen- en patiëntenorganisaties
Burgerinitiatieven

Collega-fondsen
Culturele centra

Inloophuizen
Jeugd- en jongerenorganisaties

Kerkelijke organisaties
Kunst- en cultuurgezelschappen

Onderwijsinstellingen
Organisaties voor maatschappelijke opvang

Overigen
Wijk- en buurtcentra

Zorg-en-welzijnsorganisaties

25

69

14

19

7

9

4
43

137

3

3 134

63
Kansfonds helpt mensen die willen omzien naar de 
kwetsbaarsten. Omdat zij dicht bij de mensen staan 
die het moeilijk hebben, zien juist zij wat er nodig is. 
Ze zetten bijvoorbeeld projecten op vanuit hun 
kerkelijke organisatie of buurtcentrum. Of vanuit 
hun belangenorganisatie of inloophuis. Hoe was 
in 2015 de spreiding van de projecten over de 
initiatiefnemers?

12



Kledingbank Maxima 
Geeft mensen met financiële problemen de kans om 
gratis kleding uit te zoeken. 

Waarom? 
Veel cliënten van voedselbank Delfzijl zitten financieel 
zo klem dat zij geen geld meer hebben voor noodzakelijke 
kleding. 

Hoe? 
De kledingbank biedt aan ruim 1.600 mensen gedoneerde 
spullen, zowel tweedehands als nieuw. Vrijwilligers – vaak 
mensen die zelf een uitkering hebben – houden de winkels 
draaiende. 

Bijdrage Kansfonds: € 18.300

Spindo 
Biedt sport en ontspanning aan mensen met een 
verstandelijke en vaak meervoudige beperking.

Waarom? 
Vaak vallen mensen met zware beperkingen overal buiten. 
Spindo geeft hun de kans om actief te zijn en leuke dingen 
te doen in een veilige omgeving. 

Hoe? 
Met hulp van tientallen vrijwilligers kunnen zo’n 150 deel-
nemers in Doetinchem sporten, dansen, muziek maken, 
uitgaan en knutselen.

Bijdrage Kansfonds: € 15.000

Voorbeelden van geven

1514

Alle projecten van Kansfonds zijn door bezielen-
de mensen opgezet om voor de kwetsbaarsten 
net dat ene steuntje in de rug te zijn. Om weer 
hoop te krijgen en perspectief te zien. Of om 
de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. 
Wat gaven de 530 projecten in 2015? Zes voor-
beelden.
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Bijzonder Thuisafgehaald 
Brengt kwetsbare mensen in contact met kokende buurtgenoten.

Waarom? 
Ziekte, ouderdom, psychiatrische problemen; om allerlei redenen 
kunnen sommige mensen niet (meer) goed voor zichzelf zorgen. 
Terwijl ze juist enorme baat hebben bij een gezonde maaltijd  
en wat aanspraak. 

Hoe? 
In heel Nederland koppelt Bijzonder Thuisafgehaald mensen aan 
elkaar. Tegen kostprijs zorgt de koker voor een goede maaltijd én 
een praatje. Zo worden jaarlijks bijna 20.000 maaltijden gedeeld. 

Bijdrage Kansfonds: € 18.300

Fiere nazorgapp 
Geeft houvast en support aan meiden die bij Fier hebben 
gewoond, het behandelcentrum voor slachtoffers van geweld.

Waarom? 
Als meiden klaar zijn om hun leven weer op te pakken, 
hebben ze nog steeds veel behoefte aan support. Die is 
in hun eigen omgeving vaak ontoereikend. 

Hoe? 
De meiden blijven met de app in contact met medewerkers 
van Fier. Jaarlijks verlaagt de app zo voor ruim 250 meisjes 
en jonge vrouwen de drempel om opnieuw hulp te zoeken 
als dat nodig is. 

Bijdrage Kansfonds: € 15.000

Rederij Kees 
Geeft mensen met verslavingsproblematiek of psychiatrische 
problemen een werkplek en begeleiding. 

Waarom? 
Mensen in deze situatie kunnen een heleboel wél. Maar 
komen niet aan de slag op een reguliere werkplek. 

Hoe? 
Bij het Amsterdamse vervoersbedrijf Rederij Kees is voldoende 
aandacht en begeleiding voor de werknemers die dat nodig 
hebben. Zo hebben ruim twintig mensen een mooie en 
passende werkplek. 

Bijdrage Kansfonds: € 20.000

Culinaire Vakschool
Geeft kwetsbare jongeren en volwassenen de kans op 
een diploma en werk

Waarom? 
Een verleden als zwerfjongere. Huiselijk geweld. Deel-
nemers hebben een lastige tijd achter de rug, waardoor 
ze hun school niet konden afmaken. 

Hoe? 
In tien weken worden de deelnemers in een veilige omgeving 
klaargestoomd voor de horeca. Daarna helpt de vakschool een 
passende werkplek of vervolgopleiding te vinden. Zo maken 
jaarlijks meer dan vijftig deelnemers een nieuwe start. 

Bijdrage Kansfonds: € 71.861
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Wat Kansfonds geeft

Contacten
Kansfonds zet zijn netwerken en contacten in. Die hebben 
we zorgvuldig opgebouwd: met wie delen we de droom dat 
niemand meer buitengesloten raakt? En hoe kunnen we 
elkaar daarin verder brengen? Ook in 2015 bundelden we 
de krachten en inspireerden we elkaar. Zo vergroten we 
het bereik van wat we doen.

Geld
Kansfonds geeft geld. Vaak ontbreekt het daaraan om burger- 
initiatieven van de grond te krijgen. In 2015 hebben we 
€ 10.041.784 toegekend aan veelbelovende initiatieven. 

Kennis
Kansfonds brengt kennis in. In 2015 werkten er negentien 
mensen die voortbouwen op de bijna zestig jaar ervaring 
van het fonds. We weten veelbelovende projecten direct te 
herkennen. En we zien snel kansen om nóg meer te halen uit 
initiatieven waarin mensen omzien naar de meest kwetsbaren. 
Onze expertise delen we zo veel mogelijk met onze aanvragers 
en financiers.

1918



21

€ 10 miljoen voor 530 projecten 
Uit ervaring weten we dat hulp die dichtbij is en 
persoonlijk, het beste werkt. Daarom financieren 
we vooral lokale initiatieven. In 2015 hebben we 
er 530 mogelijk gemaakt. Grote en kleine. 
In de stad, in het dorp, in de buurt en in de wijk. 
Grotendeels in Nederland en op kleine schaal in 
landen waarmee ons land van oudsher een band 
heeft.

Landelijke projecten: 57 In Suriname en in het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben we  
39 projecten mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van € 931.131

Groningen
22 projecten
€ 466.453

Noord-Holland
75 projecten
€ 1.291.625

Friesland
16 projecten

€ 256.256

Zuid-Holland
91 projecten
€ 1.505.004

Flevoland
8 projecten

€ 249.900

Drenthe
9 projecten
€ 60.430

Overijssel
20 projecten
€ 389.120

Limburg
25 projecten
€ 352.665

Brabant
56 projecten
€ 700.570

Gelderland
64 projecten
€ 950.385

Utrecht
42 projecten
€ 646.395

Zeeland
6 projecten

€ 34.500

€ 0 - € 10.000

€ 10.001 - € 25.000

€ 25.001 - € 50.000

€ 50.001 - € 100.000

€ 100.001 of meer

247 projecten

191 projecten

70 projecten 

17 projecten

5 projecten
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Kansfonds-versnellers 
Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot om 
met afzonderlijke projecten op te lossen. Ook komt het 
voor dat oplossingen lang op zich laten wachten, ondanks 
alle inspanningen. Om daarin meer beweging te krijgen, 
geven we een extra stimulans met onze versnellers. 

Zo werkt het 
Rond specifieke thema’s roepen we de samenleving op om met 
projectideeën te komen. En dan vooral ideeën die tot vernieuwende 
en duurzame oplossingen leiden. We ondersteunen de projecten niet 
alleen met geld. We zorgen er ook voor dat de projectleiders hun 
kennis delen. Ook brengen we ze in contact met deskundigen die al 
veel weten over de thema’s. 

Opbrengsten delen 
Van elke versneller laten we onderzoeken wat de opbrengsten zijn.  
Wat werkt wel en wat werkt niet? Die kennis delen we vanzelfsprekend 
met de samenleving. 
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Zwerfjongeren 

Armoede 

9.000 jongeren in Nederland zijn dakloos. 
Hun toekomst is vaak uitzichtloos en hun 
kwetsbaarheid is diepgeworteld. Van 2015 
tot 2019 zetten we 25 projecten in die hun 
kansen vergroten. 

Aanpak 
De projecten pakken de onderliggende pro-
blemen van zwerfjongeren aan. Zoals gebrek 
aan zelfvertrouwen, geen uitzicht hebben op 
een toekomst en onvoldoende levensvaardig-

heden om de toekomst vorm te geven. Als we 
aan deze onderliggende problemen niks doen, 
hebben andere interventies ook niet veel zin. 

Stand in 2015 
– Oogst eerste oproep: tien projecten. 
– De projecten helpen jongeren hun talenten  
 te ontwikkelen en levensvaardigheden op te 
  doen. Ook koppelen ze hen aan een volwas- 
 sen maatje dat er altijd voor hen is in tijden  
 van nood en wanhoop.

– Tijdens een speciale inspiratiebijeenkomst  
 hebben de projectleiders elkaar ontmoet   
 om hun ideeën te versterken. 
– Radboudumc heeft de eerste vragenlijsten  
 uitgedaan om het effect straks te kunnen  
 meten. 

Coalitiepartner
Stichting Zwerfjongeren Nederland

Ruim een op de negen kinderen leeft onder 
de armoedegrens. Dat zet deze kinderen op 
een enorme achterstand. Van 2014 tot 2018 
zetten we in op 53 projecten die kinderen en 
gezinnen versterken in hun mogelijkheden.

Aanpak 
De projecten helpen de draagkracht van kind 
en gezin vergroten. Dat biedt tegenwicht tegen 
de negatieve effecten van leven in armoede. 
Het beschermt ze nu en later tegen de risico’s 
die armoede met zich meebrengt.

Stand in 2015 
– De tweede oproep leverde 18 nieuwe  
 projecten op. De teller staat nu op 36.
– De projecten focussen bijvoorbeeld op  
 problemen leren oplossen, toekomstplan-  
 nen maken en hulp krijgen van mensen in  
 de buurt. Zo krijgen kinderen en gezinnen  
 meer grip op hun eigen bestaan. 
– Het hele jaar door hielden Kansfonds en   
 projecten intensief contact via inspiratie- 
 bijeenkomsten, LinkedIngroepen en 
 projectbezoeken. 

– Het onderzoek van het Verwey-Jonker  
 Instituut naar de opbrengsten is van start   
 gegaan. 

Denktank 
Diverse landelijke organisaties denken  
mee over waar we het beste op kunnen  
inzetten, zoals het Nederlands Jeugdinstituut 
en Movisie. 



Zo brengen we verbinding
We krijgen als fonds veel voor elkaar door steeds verbinding te zoeken tussen 
mensen en ideeën. Tussen problemen en oplossingen. En tussen vragen en ant-
woorden. Ook in 2015 kwamen er tal van kansen voorbij. We noemen er twee.
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Kinderen moeilijk bereiken 
Kinderen die opgroeien in armoede heb-
ben het zwaar. En vaak kunnen ouders 
door alle stress het kind niet de aandacht 
geven die het nodig heeft. Support Fryslân 
koppelt deze kinderen aan een maatje dat 
hen bijstaat. In de aanloop had het project 
veel moeite om in contact te komen met 
kinderen die zo’n maatje juist goed kunnen 
gebruiken.

Vindplaats voor deelnemertjes 
Kies & Co is een armoedeproject dat via 
scholen kinderwijkraden organiseert. Daarin 
leren kinderen om problemen in hun wijk 
aan te pakken. De projectleiders signaleer-
den dat sommige van de kinderen het zwaar 
hebben. Ze hebben veel behoefte aan een 
luisterend oor.

Lage drempel 
Kunnen jullie misschien iets voor elkaar 
betekenen? Met die vraag koppelden we in 
2015 beide projecten die we steunen, aan 
elkaar. Support Fryslân zette vervolgens een 
speciaal maatje in bij de kinderwijkraad.  
Zo leren kinderen in de kinderwijkraad de 
mogelijkheid van een eigen maatje kennen. 

Iets willen doen 
Stichting IK WIL belt Kansfonds. De initia- 
tiefneemster van de stichting heeft veel 
contact met allochtone buurtbewoners in 
Eindhoven. Ze ziet hen met veel problemen 
worstelen, zoals armoede, opvoedvragen, 
depressiviteit en werkloosheid. Maar ze ziet 
ook veel mensen die hun juist iets kunnen 
bieden. Ze wil iets doen om de situatie te 
verbeteren door krachtige mensen uit de 
eigen cultuur in te zetten. 

Elders al veel ervaring 
Kansfonds ondersteunt al langere tijd  
initiatieven van Stichting Samenwonen- 
Samenleven. De oprichter heeft veel  
ervaring met een vergelijkbare aanpak in 
kwetsbare wijken in Amsterdam. Hoe her-

ken je bijvoorbeeld mensen die iets kunnen 
betekenen voor de ander? Hoe kun je hun 
vaardigheden en krachtbronnen versterken 
zodat zij de situatie van allochtone bewo-
ners kunnen verbeteren?

Project van start 
Kansfonds brengt de twee in contact.  
In 2015 komt de projectaanvraag binnen 
van Stichting IK WIL. Het project Steunvrou-
wen Steunmannen gaat kwetsbare alloch-
tone buurtbewoners een steuntje in de 
rug geven. Mensen uit de eigen leefwereld 
spelen daarbij een sleutelrol. Ze bieden een 
luisterend oor. Ze helpen de zelfredzaam-
heid te vergroten en de weg naar de hulp-
verlening te vinden. Kansfonds financiert 
het project met € 25.000.

1 2
24



Wie geeft er aan Kansfonds?
Zonder hulp zouden we de projecten niet kunnen steunen 
waarin mensen omzien naar de kwetsbaarsten. Wie geven 
er aan Kansfonds om deze projecten mogelijk te maken? ‘Wij geven aan mensen die terechtkomen in situaties die 

je je nauwelijks kunt voorstellen. Kinderen die niet naar 
een feestje kunnen, omdat er geen geld is voor een 
cadeautje. Of jongeren die door omstandigheden een 
goede basisopleiding mislopen. Vaak blijft die uitzicht-
loze situatie generaties lang bestaan. Dit willen we 
doorbreken met de projecten die we steunen.’
Oprichtster Fonds Ayuda 

27

Meerdere financiers
Ook in 2015 kregen we een forse bijdrage 
van De Nationale Postcode Loterij en De 
Lotto. Daarnaast is Kansfonds op bescheiden 
schaal ook zelf begonnen met fondsen te 
werven. Daarbij richten we ons op parti-
culieren, stichtingen en ondernemers. 
Ze gaan met ons in zee om samen projecten
te vinden om te financieren, bijvoorbeeld 
vanuit hun fonds op naam. Of om als co-
financiers samen op te trekken. Ook met 
de opbrengsten vanuit ons eigen vermogen 
financieren we projecten.

Wie hielpen in 2015 de projecten financieren?

    Aantal projecten
Financieringsbron   Bedrag in € mogelijk gemaakt 

BA Schmitzfonds   4.250 4
Pater van Ruthfonds    8.850 6
Fonds Ayuda    100.000 15
Goededoelenloterijen en 
opbrengsten eigen vermogen     9.812.884  492
Bijdragen cofinanciers    115.800 13

Totaal    10.041.784 530

26
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Geschiedenis Kansfonds
Oorlog
In de Tweede Wereldoorlog wordt Rotterdam zwaar onder vuur  
genomen. De Rotterdammer Albert Bergers dwaalt tussen de puinhopen 
in zijn buurt om gewonden en daklozen bij te staan. Hij trommelt ook 
anderen op hem te helpen.

Wederopbouw
Tijdens de wederopbouw bedenkt Bergers tal van acties om mensen in 
nood te helpen. Vaak samen met de katholieke kerk. Veel mensen uit die 
tijd kennen ze nog: de SUS-loterijen bijvoorbeeld en de steentjesacties. 
De acties worden later voortgezet vanuit een fonds dat de KRO daarvoor 
opricht: het huidige Kansfonds. 

Vandaag de dag
Tot op de dag van vandaag helpt Kansfonds met dezelfde overtuiging 
en vindingrijkheid mensen omzien naar de kwetsbaren. Het katholiek 
sociaal denken is ons kompas: samen leven doe je met elkaar. We maken 
ons sterk voor een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor 
zichzelf leeft. Waarin we elkaar versterken en zorgdragen voor elkaar. 

1940 1949

1946 1953 1957

Bommen op Rotterdam Pleisteracties

Wederopbouw Steentjesactie Oprichting Stichting 
Katholieke Noden door de KRO

1954 1970

SUS-loterijen Ontstaan nieuwe loterijen

2016

HEDEN

Kansfonds is sinds 2016 de 
nieuwe naam voor Skanfonds. 
Hét fonds dat mensen helpt 
omzien naar de kwetsbaarsten 
in onze samenleving.

30
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Waarom geven mensen?
Veel mensen hebben zich in 2015 met Kansfonds ingezet voor 
de kwetsbaren in hun omgeving. Ze gaven bijvoorbeeld tijd, 
kennis en ook geld. Wat maakt zoal dat mensen geven? 

1   Een ander helpen geeft een goed gevoel 

2   Op willen komen tegen onrecht 

3   Laten zien dat je sociaal betrokken bent 

4   Het gevoel dat je bijdraagt aan een betere wereld

‘Een leerkracht zei tegen mij: “jij kan niks.” Ik was 
een ‘kansarme jongere’. Ik groeide op met Jason, 
het oppaskindje van mijn moeder. Niemand die 
grip had op hem, maar naar mij luisterde hij. Hij 
zag me als zijn voorbeeld. Ik hield van Jason. Door 
hem en door mijn eigen geschiedenis wist ik wat 
me te doen stond: jongeren helpen die worstelen 
om hun plek te vinden.’ Virgil Tevreden, initiatiefnemer 

Jongeren die het kunnen

Stichting Jongeren die het kunnen 
organiseert naschoolse sport-
activiteiten voor jongeren met 
beperkte intelligentie of gedrags-
problemen. Bijdrage Kansfonds: 
€ 15.000
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De vrijwillige inzet van Kansfonds 
Kansfonds en de mensen die er werken, hebben niet zomaar voor elkaar 
gekozen. In elkaar herkennen ze dezelfde overtuiging. Ieder mens verdient 
het om tot bloei te komen, in deze wereld is er plek voor iedereen. 
Daarom doen ze wat ze doen. Binnen Kansfonds én daarbuiten. 

‘Ik ben enorm nieuwsgierig naar mensen. Wat zijn hun verhalen? 
Wat raakt me daarin? En wat kan ik van hen leren? In het gezin 
waarin ik opgroeide, kregen we mee: doe goed voor de ander. 
Voor jonge buurtbewoners help ik graag activiteiten organiseren 
die hen prikkelen om na te denken over zichzelf en hun rol in deze 
wereld. We doen dat vanuit de kerkgemeenschap, in een tot huis-
kamer verbouwde galerij in de kerk. Ik vind het belangrijk dat er 
dit soort plekken zijn waar het stil is. Stilte zet mensen open.  
Er komen onverwachte inzichten en gesprekken over het leven. 
Daar word je zelf ook stil van.’

‘Dat levenloze kindje drijvend in het water. Met vrolijke 
kleertjes aan in die blauwe zee. Ik voelde me zo machte-
loos bij al die beelden over de vluchtelingenstroom. 
Je eerste gedachte is dat je niks kan doen. Totdat je 
denkt: hier kan ik niet mijn ogen voor sluiten. Kom op 
zeg. Ik heb tijd, ik heb kennis, ik voel compassie, ik zie 
de urgentie. Sindsdien zit ik in het bestuur van Stichting 
Bootvluchteling. We kunnen het probleem niet oplossen, 
maar wel wat doen. Misschien zijn we een druppel op 
een gloeiende plaat. Maar je zal maar net onder die 
druppel staan.’

Suzanna Vergouwe 
projectadviseur 

Jojanneke Nieuwenhuis
communicatiemedewerker 
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Waarom gaf Kansfonds in 2015 
juist aan deze 530 projecten? 
In 2015 kregen we 1.186 aanvragen binnen voor financie-
ring. We willen er zeker van zijn dat het geld goed terecht-
komt en wordt besteed. Dus maken we nauwkeurig onze 
afwegingen en behandelen we elke aanvraag met grote 
zorgvuldigheid. 

   Het project is écht bedoeld om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. 

   De projecten gaan uit van de behoeften van de doelgroep. 

   Het initiatief is haalbaar.

   Er zijn heldere, concrete doelen gesteld. 

   Het project zit goed in elkaar: de gekozen middelen sluiten naadloos aan op de doelen. 

   De aanvrager heeft voldoende in huis aan kennis en capaciteit om het project uit te voeren. 

   Er is goed nagedacht over hoe het initiatief verder kan als de steun van Kansfonds stopt. 

   De organisatie die aanvraagt, heeft een goede reputatie. 

   Het project kan niet betaald worden uit reguliere subsidiestromen. 1.186 aanvragen
             530 toegekend

Toetsingscriteria 
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tijd,   vriendschap, schouderklopje, aandacht, vertrouwen, geld, inspiratie, , 
 advies, glimlach, knipoog, liefde, compassie, bloemetje, aanmoediging,
 hulp, hoop, kans, compliment, warmte, luisterend oor, nieuw begin, respectEEN ANDER
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Wie is die ander?
Kansfonds is er voor de kwetsbaarsten die zonder 
hulp buitengesloten raken – of die dat al zijn. 
Waar liepen zij tegenaan? In welke situatie 
bevonden zij zich? Om welke mensen hebben 
we ons in 2015 bekommerd?

Situatie  Aantal projecten   Bedrag in € 

Eenzaam  48    575.494
Ernstig beperkt door handicap of ziekte 51    873.315
Geen aansluiting in de samenleving 50    1.007.295
Leeft in armoede 128    2.127.961
Slachtoffer van uitbuiting en geweld  10    353.405
Opvoed- en opgroeiproblemen 113    2.407.302
Veel problemen tegelijkertijd 42    1.028.340
Hiaten in sociale voorzieningen  88    1.668.672

Totaal  530    10.041.784

Doel: meer vertrouwen en kracht
Ieder mens dat weer verder kan, heeft zijn verhaal. Over waarom 
het leven ontwricht raakte en over het duwtje in de rug waardoor 
de situatie ten goede keerde. Met onze projecten in 2015 kregen 
mensen weer de kans zich te herpakken. Hoop te houden. Zelf-
vertrouwen op te bouwen. Problemen aan te pakken. En krachtiger 
te worden, met hulp van elkaar. 

Doelstelling  Aantal projecten  Bedrag in €

Voorzien in eerste levensbehoeften   52   833.914
Meer zelfredzaamheid en toekomstperspectief  161   3.843.257
Steviger sociaal vangnet  40    686.113
Meer (sociale) vaardigheden   76   1.545.170
Zinvolle dagbesteding, iets betekenen voor de ander 22   406.443
Meer ontmoetingen, sociale verbanden en 
gemeenschapszin  112   1.636.859
Meer vrijwillige inzet   55   665.060
Het katholiek sociaal denken levend houden 12   424.968

Totaal  530   10.041.784
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‘Ik heb mezelf kapot gedronken. Letterlijk. En vol-
ledig verwaarloosd. Vroeger werkte ik in de zorg. 
Nu ben ik behoorlijk beperkt. Het gaat goed met 
me, maar zonder deze vrijwilligers zou ik het niet 
redden om te verhuizen naar mijn nieuwe stek. 
Zelf stond ik vroeger voor iedereen klaar. Het doet 
me zó goed dat jonge mensen nog iets willen 
betekenen. Dat zij nu voor mij klaarstaan.’ 
Joke (64 jaar)

 
Stichting Present Leiden zet zich 
in voor mensen die het om allerlei 
redenen zelf niet redden. In 2015 
hielpen ze meer dan 130 mensen 
op weg. Bijdrage Kansfonds: 
€ 7.500
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‘Vrede. En een veilig gevoel vooral. Daarvoor ben ik naar 
Nederland gekomen. Ik wil graag studeren, archeoloog 
worden. En gedichten schrijven. Maar voorlopig moet ik 
afwachten of ik een vluchtelingenstatus krijg. Ik verveel 
me vaak. Hier werken als vrijwilliger geeft me de kans 
om mensen te leren kennen, mijn Nederlands te oefenen. 
En om mensen blij te maken.’ Nazir (24 jaar)

Via Pharos konden in 2015 
bijna 500 vluchtelingen 
samen met Nederlanders 
aan de slag als vrijwilliger. 
Bijdrage Kansfonds: € 45.000

4544
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‘Acht maanden zwanger was ik, en bij mijn familie 
wonen was echt geen optie. Maar op eigen benen 
staan? Waar moest ik heen? Gelukkig vond ik 
een plek waar ik me kan herpakken. Hier kom ik 
erachter wat ik wil van het leven. Hier leer ik wie 
ik wil zijn. Ik kijk nu positief naar de toekomst; 
alles komt goed.’ Tania (19 jaar)

Midden in de Rosse Buurt van 
Amsterdam bood leefgemeen-
schap Oudezijds 100 in 2015 
onderdak aan 27 kwetsbare 
volwassenen en 20 kinderen. 
Bijdrage Kansfonds: € 10.000

4746
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   Bedrag in €

Goededoelenloterijen   10.406.284
Eigen fondsenwerving    220.948
Inkomsten uit beleggingen en rendement eigen vermogen   353.366
Eenmalige verrekening NPL vanwege gemaakte afspraken in het verleden    7.000.000

Totaal  17.980.598 

Inkomsten 2015

Uitgaven 2015
   Bedrag in € Percentage

Financiering van de projecten    9.196.066 * 82,77%

Totaal uitvoeringskosten    1.914.379 17,23% 
Kosten doelstelling (zoals personeel, huisvesting, communicatie)    1.828.529 16,46% 
Kosten fondsenwerving    42.624 0,38% 
Kosten beheer en administratie    43.226 0,39%  
  
Totaal    11.110.445 100%  
  

*  In 2015 hebben we € 10.041.784 toegekend aan de projecten. Uiteindelijk hebben we daarvan € 9.196.066 gerealiseerd. 

 Dat komt doordat projecten soms niet doorgaan of omdat er minder geld nodig blijkt te zijn dan aangevraagd.

Onze gouden regels
Als fonds doen we er alles aan om verantwoord om te gaan met het geld voor 
maatschappelijke initiatieven. Daarom houden we ons aan een aantal regels.

We gebruiken het rendement op ons vermogen om een zo groot mogelijk deel 
van de uitvoeringskosten te betalen.

De uitvoeringskosten van ons fonds houden we zo laag mogelijk. De door het bestuur 
vastgestelde norm is maximaal 20%. In 2015 zaten we met 2,77% onder deze norm.

We beleggen onze reserves risicomijdend. We doen dat voornamelijk in EMU- 
obligaties met AAA-rating. 

De beloning van onze directie is in lijn met de ‘Grondslagen voor beloning van  
directeuren van de instellingen van de VFI’.

Kansfonds heeft het CBF-keurmerk. We werken als fonds volgens de 
bijbehorende regels. 

De jaarrekening stellen we op conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende 
instellingen en de aanwijzingen van het CBF.

1
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VOORUITBLIK
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Plannen voor 2016
Ook in 2016 ondersteunen we talrijke 
initiatieven waarin mensen omzien naar 
de kwetsbaarsten. Daarvoor hebben we 
ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. Hoe 
verdelen we ons budget? En wat zijn de 
belangrijkste uitdagingen voor 2016?

Spreiding over de programmalijnen 

Focus Budget in €  Aantal projecten

Katholiek sociaal denken     500.000 10
Zelfredzaamheid van kwetsbaren     9.190.091 637

Totaal     9.690.091 647

   Budget in €  Aantal projecten 

Armoede    845.000 53
Zwerfjongeren    800.000 20

Gereserveerd voor de versnellers

Onze organisatorische uitdagingen

Sterkere profilering 
We willen zichtbaarder zijn, 
zodat mensen ons beter 
kunnen vinden en zich 
verbinden met de maat-
schappelijke opgave waar 
we voor staan: omzien naar 
de meest kwetsbaren. 

Spreiding over werkgebied

Gebied   Budget in € Aantal projecten

Nederland    8.690.091 577
Caribisch gebied     700.000 50
Suriname     300.000 20

Totaal     9.690.091 647

Impact beter zichtbaar maken
We willen beter over het voet-
licht brengen en delen wat we 
daadwerkelijk bereiken. En wat 
er beter kan. 

Meer fondsen werven 
Verschillende inkomsten-
bronnen bieden ons meer 
kansen om nóg meer op te 
komen voor de kwetsbaar-
sten die anders buiten-
gesloten raken. 
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Bezoekadres:
Utrechtseweg 40 

1213 TV Hilversum 

Postadres:
Postbus 156

1200 AD Hilversum

T +31 (0) 35 624 96 51

info@kansfonds.nl 

www.kansfonds.nl

Kamer van Koophandel:
Registratienummer 41192127

Statutaire naam 
Stichting Kansfonds 

Bankrekening
NL20 INGB 0660 9712 40 

Verantwoording

De citaten in deze brochure zijn afkomstig 

uit interviews met betrokkenen. Omwille van 

de privacy hebben we waar nodig de citaten 

geanonimiseerd opgenomen. Ze zijn door de 

geïnterviewden geaccordeerd.

© 2016 Stichting Kansfonds. Aan de inhoud 

van dit jaarbericht kunnen geen rechten wor-

den ontleend.

Colofon 

Concept: Cecile Vossen, Utrecht

Tekst: Cecile Vossen en Jojanneke Nieuwenhuis 

Inhoud en eindredactie: Kansfonds

Ontwerp: Ontwerpstudio Spanjaard, Maartensdijk

Fotografie: Martijn van de Griendt & Jeroen Dietz

Drukwerk: de Toekomst, Hilversum

Volg ons op: 

Kansfonds wordt gesteund door:
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Bedankt! 

In 2015 hebben we 530 projecten mogelijk 

gemaakt voor de kwetsbaarsten. Met dank 

aan de Nationale Postcode Loterij. De Lotto. 

Al die mensen die een lot hebben gekocht 

en ons daarmee steunden. Onze cofinanciers, 

donateurs en fondsen op naam. 

58
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In 2015 heeft Kansfonds 530 kansrijke projecten 
gesteund waarin mensen omzien naar de meest 
kwetsbaren. In dit jaarbericht leest u meer over 
het werk dat is verzet. Over de mensen die geven 
via de projecten. Over hun motieven en drijfveren.
En hoe betekenisvol dat is voor de ander.


