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Bestuur.
Het bestuur bestaat in 2017 uit Coby Pasveer, Rudolf Hidding, Bert Gubler, Walter Kiljan van
Heuven, Astrid Eenkhoorn en Sijke Dijkstra.Na de zomer heeft Bart Gehasse het secretariaat
overgenomen van Walter Kiljan van Heuven die deze functie gedurende 20 jaar heeft vervuld!
Het RZF bestond in 2017 20 jaar.
Aanvragen.
Hoeveel aanvragen zijn gedaan?
Er zijn in 2017 zijn 71 aanvragen gedaan. Hiervan zijn 3 afgewezen omdat ze niet binnen de
criteria vielen ( wonen in de gemeente Coevorden en jonger dan 18 jaar, kosten kunnen elders
verhaald worden).
De stijging die zich vorig jaar heeft voorgedaan van rond de 40-45 aanvragen naar 77 lijkt
zich enigszins te stabiliseren. In 2017 zijn namelijk 71 aanvragen gedaan waarvan het bij een
aantal ook gaat om dubbele aanvragen (schoolkamp en ouderbijdrage). Deze aanvragen (12)
zijn overigens niet dubbel meegeteld.
Welke steun is gegeven?
Onderstaand overzicht geeft inzicht in welke steun is gegeven aan welke leeftijdsgroep.
Vorm ondersteuning

Totaal
(2016)

0-6 jaar

06-12
jaar

12-18
jaar

Schoolkamp/excursie

20(27)

1

13

6

Laptop/pc

12 (10) 0

2

10

Sporttraining/talenttraining/sportkleding
zwemmen, dansen, turnen, musicalles

11(8)

7

2

Fietsen/fietsreparaties

7(7)

4

3

Schoolboeken en schoolmaterialen (MBO)

5(8)

Schoolgeld/ouderbijdrage/schoolfonds

4 (2)

Examentraining

3 (0)

3

Humanitas vakantieweek

3 (0)

3

Bril

2(0)

Vervoer

1(3)

Peuteropvang

0(1)

Vloerbedekking

0(1)

Tussenschoolse opvang

0(4)

Totaal

(68) 71 5(16)

2

5
1

1

2

1

1
1

29(36)

34(19)

Uit het overzicht blijkt dat de meeste steun wordt gegeven aan kinderen in het Voortgezet
Onderwijs. Voorgaande jaren lag het accent meer op de de basisschoolleeftijd. Het vanwege
financiele redenen niet kunnen deelnemen aan schoolkampen en excursies is wederom een

topic. Evenals het zelf niet kunnen betalen van een laptop of pc, direct gevolgd door
materialen en lessen in het kader van vrijetijdbesteding.
Dit jaar zijn voor het eerst aanvragen gedaan ivm het kunnen volgen van een examentraining
in het Voortgezet Onderwijs. Ook nieuw zijn een tweetal aanvragen voor een bril en deelname
aan de Humanitas vakantieweken. Ondersteuning t.b.v. peuteropvang en tussenschoolse
opvang bleek niet nodig.
Intermediairs.
De aanvragen zijn afkomstig van de volgende intermediairs.
Intermediairs

Aantal aanvragen
(2016)

Algemeen maatschappelijk werk

48 (40)

Scholen
4x speciaal bao; Dr. Waterinkschool-Hardenberg, 1x Trianthaschool Emmen
4x voortgezet onderwijs; Nw Veste en 1x Pro Emmen/Hardenberg

10 (17)

Vluchtelingenwerk

4 (0)

Humanitas

3 (5)

Homestart

2 (9)

Gezinshuis 's Heerenlo

1 (0)

Ambiq

0 (2)

Gemeente

0 (2)

Mee Drenthe

0 (1)

Accare

0 (1)

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn een stijgend aantal aanvragen afkomstig van het
Algemeen Maatschappelijk werk. Wat opvalt is dat er vanuit het basisonderwijs geen
aanvragen zijn gedaan. De aanvragen die vanuit het onderwijs zijn gedaan betreffen het
speciaal en het voortgezet onderwijs (behalve het Esdalcollege in Oosterhesselen.)
Er is voor het eerst een aanvraag gedaan door Vluchtelingenwerk en een gezinshuis. Er zijn
beduidend minder aanvragen gedaan door Icare- Homestart.
Wat verder al enkele jaren opvalt is dat er geen aanvragen komen via de
jeugdverpleegkundigen, de huisartsen en de kerken.
De secretaris heeft rondom de aanvragen contacten gehad met verschillende intermediairs om
een en ander af te stemmen en ook met “leveranciers” van benodigde materialen zoals
fietsenmaker, opticien, sportwinkel, maar ook met leveranciers van gebruikte laptops. Al
deze partijen schenken daar waar mogelijk met korting en/of gratis.
Activiteiten.
Bij welke activiteiten zijn we vertegenwoordigd geweest?
We zijn bij verschillende activiteiten aanwezig geweest. Zo hebben we acte de presence
gegeven bij de rotaryclub Coevorden en verslag gedaan van onze werkzaamheden. Daarnaast
mochten we diverse cheques in ontvangst nemen en informatie geven over het RZF, zoals bij
Jongeneel Houthandel, Parkschool, Round Table Emmen, en presentatie muziekproject azc
school De Smeltkroes in Aalden.

Welke activiteiten hebben we ondersteund?
Naast ondersteuning aan individuele kinderen en gezinnen heeft het RZF een bijdrage
geleverd aan het muziekonderwijs op de azc school De Smeltkroes in Aalden/Zweeloo. Er is
op deze school voor alle kinderen een muziekproject gestart waarbij de school zelf een
muziekmethode heeft geintroduceerd. Met de bijdragen van de Rotaryclubs Coevorden en
Coevorden-Uelsen is een aanvullend liedjesprogramma is gemaakt waarbij gebruik wordt
gemaakt van muziekinstrumenten die ook door hen zijn gefinancierd.
Daarnaast zijn er 2 kinderen, via het RZF geworven, mee geweest naar het door de
Rotary Coevorden georganiseerde Vlielandkamp en hebben we meegewerkt aan de
Sinterklaasactie, georganiseerd door de Rotary Coevorden.
PR en communicatie.
Er zijn PR momenten geweest in de Coevorden Huis aan Huis rondom de
chequeoverhandigingen op de Parkschool, Round Table Emmen en Jongeneel Houthandel.
Daarnaast hebben we, op uitnodiging van de rotaryclub Coevorden twee maal een bijdrage
geleverd aan het RTV Drenthe radioprogramma Hemmeltied.
Financien; Hoe staat het met onze financien?
Uitgaven.
We hebben ook in 2017 meer kosten gehad doordat het aantal aanvragen hoog bleef in
vergelijking tot voorgaande jaren. In 2015 was gemiddeld per aanvraag 170 euro nodig. In
2016 ging het om 213 euro per aanvraag. Voor 2017 geldt een bedrag van 179 euro per
aanvraag.
Inkomsten.
Ook dit jaar hebben we weer geld gekregen, o.a. van de Rotary Coevorden en Rotary
Coevorden-Uelsen evenals van onze 43 “vrienden”. Daarnaast van diverse particulieren ter
gelegenheid van een afscheid of ander bijzondere gebeurtenis. Dit naast de acties die zijn
gehouden door houthandel Jongeneel te Coevorden, De Parkschool te Coevorden en de Round
Table Emmen. Het is hartverwarmend te merken hoe het Rudie Zwols Fonds onder de
bevolking “leeft”.
Dankzij de bijdrage van onze hoofdsponsor en de vele donaties die we ontvangen hebben,
houden we ook dit jaar onze inkomsten en uitgaven in evenwicht.
De jaarlijkse kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden.
De wereld om ons heen; welke andere contacten zijn er geweest?
De contacten met de gemeente (beleidsmedewerker en wethouder) zijn goed en constructief.
De gemeente is bezig het minimabeleid te formuleren en wij zijn hierbij vertegenwoordigd
geweest tijdens een aantal bijeenkomsten. We hebben niet de samenwerkingsovereenkomst
ondertekend omdat we graag onafhankelijk willen blijven.
Tot slot.
We zijn erg blij met onze sponsoren, vrienden en donateurs, met onze intermediairs, met de
goede samenwerking in ons bestuur, de contacten in de samenleving en het goede contact met
de serviceclubs.
We zijn blij dat velen het mogelijk maken dat het Rudie Zwols Fonds na 20 jaar nog steeds
een heel eigen plek in de Coevorder samenleving heeft en breed wordt gedragen.
We zijn blij dat we hiermee kansarme en talentvolle kinderen kunnen blijven steunen en
daardoor een bijdrage kunnen leveren aan hun geluk en hun ontwikkeling.

