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1. Aanleiding en doel 
 
 

Het is ruim 20 jaar geleden dat Rudie Zwols overleed. Hij was huisarts in Coevorden 
en zeer betrokken bij zijn patiënten. Toen dr. Zwols in 1997 overleed was hij 

voorzitter van de Rotary in Coevorden. Hij was begaan met voor kinderen die in 
omstandigheden verkeerden waardoor zij niet konden meedoen in de maatschappij. 
Hij zag kinderen die op een spiraal sliepen, die slecht gekleed waren, die geen lid 

waren van een vereniging, die niet konden zwemmen, en dat steeds door gebrek 
aan middelen thuis. Hij wilde heel graag deze kinderen helpen. Na zijn plotselinge 

overlijden hebben de leden van de Rotary club Coevorden daarom ter 
nagedachtenis aan Rudie Zwols het initiatief genomen tot het oprichten van het 
Rudie Zwols Fonds. Eind 1997 is deze stichting opgericht. 

 
Doel 

Het doel van het Rudie Zwols Fonds is het ondersteunen van kinderen/jongeren in 
de hele gemeente Coevorden in de leeftijd tot 18 jaar. Kinderen en jongeren die in 
moeilijke omstandigheden verkeren kansen geven zodat zij zich persoonlijk kunnen 

ontwikkelen op sportief, educatief en/of cultureel gebied. 
 

Na een aanvankelijk voorzichtige start groeide het aantal aanvragen gestaag en 
heeft het fonds naam en faam verkregen binnen de gemeente Coevorden.  

Er is in brede lagen van de bevolking draagvlak verworven. Ook na 20 jaar ontvangt 
het fonds ieder jaar vele giften van bedrijven, instanties en personen.  
 

Het aantal aanvragen, en dus ook de uitgaven zijn in de loop van de jaren   
gegroeid.Voor deze stijging in het aantal aanvragen is een aantal redenen aan te 

wijzen: 
 naamsbekendheid van het fonds, 
 veranderingen in gemeentelijke regelingen, 

 toenemende relatieve armoede in de maatschappij 
 

Gelukkig heeft de overheid dit ook gezien. Iedere gemeente in Nederland geeft 
daarom nu uitvoering geeft aan zgn minimabeleid. In de gemeente Coevorden 
betekent dit dat kinderen van minima gebruik kunnen maken van de zgn doe-mee 

pas zodat zij kunnen meedoen aan sport- en culturele activiteiten. 
Samen met de gemeente en andere goede doelen organisaties is ons fonds bezig 

vorm en inhoud te geven aan een nieuw consistent en toekomstgericht beleid.  
Op dit moment worden volop gesprekken gevoerd hierover met gemeente en 
partners. 

Ondertussen is de “winkel” open en worden alle aanvragen die aan de criteria 
voldoen, gehonoreerd. 

 
 
 



 

 

 
2. Algemene gegevens 
 
Naam: Rudie Zwols Fonds 

RSIN/fiscaal nummer: 8085.32.625 
Vestigingsadres: Kolkakkers 72 7751 DJ Dalen 

Mailadres: rzfonds@gmail.com 

Kamer van Koophandel: 04054816 

Bankrekeningnummer: NL84ABNA0503454656 
 
 

3. Bestuurssamenstelling 
 
Nadat het Rudie Zwols Fonds op 14 november 1997 is opgericht werd in de loop van 
1998 het bestuur samengesteld, dat zich met het operationaliseren van de 

werkzaamheden van de stichting ging bezighouden.  
De aangezochte personen  

- hadden op enigerlei wijze verbondenheid met een aantal maatschappelijke  
  geledingen; sport, onderwijs, zorg en welzijn 
- en/óf waren doelgroep- of functiespecifiek deskundig 

- en/óf hadden een specifieke binding met de doelstelling van de stichting. 
 

In de loop van de 20 jaar hebben zich verschillende wisselingen voorgedaan, al dan 
niet op basis van het rooster van aftreden. Alle huidige bestuursleden hebben een 
specifieke binding met de doelstelling en/of de doelgroep van de Stichting en zijn 

geheel belangloos actief voor de Stichting. Alle inkomsten komen daarom ten goede 
aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de gemeente Coevorden. 

De penningmeester en de secretaris hebben de beschikking over de middelen. 
Tijdens iedere bestuursvergadering geeft de pennigmeester inzicht in de uitgaande 
en binnenkomende gelden. De secretaris geeft inzicht in de binnengekomen en 

afgehandelde aanvragen. 
 

In 2018 wordt het bestuur gevormd door: 
 
Voorzitter:   Sijke Dijkstra Dalen  

Penningmeester:  Bert Gubler, Dalen 
Secretaris:   Bart Gehasse, Dalen 

Leden:   Coby Pasveer, Coevorden  
   Astrid Eenkhoorn, Dalen 

   Rudolf Hidding, Dalen 
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4. Beleid en strategie 
 
Bij de start lag de nadruk op de ontwikkeling van de werkwijze van het fonds. Het 

leggen van contacten met scholen, het zoeken van intermediairs, opstellen van 
toetsingscriteria en privacyreglement, geven van voorlichting etc. vroegen veel tijd 

en denkwerk.  
Het onder de aandacht brengen van de sociale problematiek waarvan een 
toenemend aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar de dupe wordt; met 

andere woorden de positionering van het kind-in-de-knel in het maatschappelijke 
krachtenveld vroeg in de beginjaren ook veel inzet en doorzettingsvermogen. 

Inmiddels is er veel meer aandacht voor het kind in de knel. Zo wordt er door de 
gemeente een minimabeleid vormgegeven en is er, zoals genoemd,voor kinderen 
van minima de zgn. Doe-mee pas waardoor ze kunnen deelnemen aan sport 

activiteiten. 
Het bestuur besteedt veel tijd aan het verwerken van de aanvragen en het 

afstemmen met andere organisaties in de gemeente. Hierop ligt de focus voor de 
komende periode. Samenwerken teneinde zoveel mogelijk kinderen te bereiken. 
Immers er zijn veel meer kinderen in de gemeente Coevorden die een steuntje in de 

rug verdienen dan de 60-90 die we met het Rudie Zwols Fonds ieder jaar bereiken. 
 

De Rotaryclub Coevorden, die aan de wieg van het Rudie Zwols Fonds heeft 
gestaan, heeft gezorgd voor een startkapitaal. Met het rendement kan het fonds 

ieder jaar kinderen helpen. 
Aangezien beleggingen de afgelopen jaren minder rendement hebben opgeleverd, 
zijn we blij inmiddels ook een hoofdsponsor te hebben die jaarlijks voor een vaste 

bijdrage zorgt. Daarnaast is het hartverwarmend te ervaren hoeveel particulieren, 
bedrijven en scholen cadeaugeld, opbrengsten acties (gedeeltelijk) ter beschikking 

stellen van het Rudie Zwols Fonds. Dat maakt dat we op dit moment meer kinderen 
zouden kunnen bedienen dan we bereiken. 
Daarom willen we graag in samenwerking met gemeente en andere organisaties  

ouders, kinderen en intermediairs op nieuwe manieren bereiken zodat de drempel 
zo laag mogelijk is, ook voor gezinnen die net boven het minimuminkomen zitten 

en/of die tijdelijk om wat voor reden dan ook in de knel komen. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

5. Werkwijze  
 

Een aanvraag voor ondersteuning van een kind/jongere kan gedaan worden door 

een intermediair. Intermediairs zijn medewerkers van (basis-) scholen, 
maatschappelijk werkers, huisartsen etc., die contacten hebben met 

kinderen/jongeren en vanuit hun professie signaleren welke kinderen extra steun 
nodig hebben. Wanneer reguliere ondersteuning bijvoorbeeld vanuit de overheid 
(bijv. Doe mee pas, WMO) niet of onvoldoende toereikend is, kan er een beroep 

worden gedaan op het Rudie Zwols Fonds.  
De intermediair beoordeelt de situatie aan de hand van door het RZF opgestelde 

criteria en dient de aanvraag in. De criteria zijn ondermeer; leeftijdsgrens (tot 18 
jaar), woongebied (gemeente Coevorden), sociale , economische, medische 
indicatie, geen andere financieringsvormen mogelijk, e.d. 

              
Om de privacy van de kinderen/jongeren te waarborgen heeft het Rudie Zwols 

Fonds een privacyreglement opgesteld en haar werkwijze daarop afgestemd. 
Alle aanvragen worden anoniem in het bestuur besproken en beoordeeld. 

 
Er worden geen financiële middelen verstrekt aan ouders/verzorgers van het kind, 
of de jongere zelf. Zij ontvangen de middelen/materialen die gevraagd worden en 

het Rudie Zwols Fonds betaalt de leverancier. 
 

Hulp wordt o.a. geboden in de vorm van: 
- materiële hulp in de thuissituatie (matrassen, inrichting, fietsen),  
- school/studiemiddelen (bureautje, p.c., laptop e.d.),  

-        korte vakanties (b.v. deelname aan een kinderkamp of weekend),  
- vervoerskaarten openbaar vervoer voor studie of stage. 

 
Naast individuele hulp, worden incidenteel projecten gesteund zoals summerschool 
op de Brede School SOM, een muziekproject op het azc in Zweelo, een 

theatervoorstelling van een jong talent in theater de Hofpoort waar alle 
basisschoolleerlingen in de hele gemeente gratis naar toe mochten.   

    

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
7. Maatschappelijk draagvlak 
 
Stichting Rudie Zwols Fonds kan het beste omschreven worden als een 

‘ijsbergorganisatie’! Het bestuur vormt het zichtbare ‘drijvende’ deel van de totaal 
aan particulieren, professionals, bedrijven en organisaties  (sponsoren) die een 

bijdrage levert aan de uitvoering van de benodigde  activiteiten. 
De intermediairs vormen daarin een onmisbare schakel en zijn te vinden bij 
kinderopvang, school (basis- en voorgezet onderwijs), bij het maatschappelijk en 

welzijnswerk en gespecialiseerde gezinszorg. 
Ook de donateurs, sponsoren en bedrijven die (gratis of met korting) fietsen, 

computers etc beschikbaar stellen zijn onmisbaar voor ons. 
 
             

8. Het RZF en de toekomst 
 
We zien dat de aanvragen bij ons fonds blijven komen. Het is helaas nog steeds niet 
zo dat alle kinderen vanzelf kunnen meedoen in de maatschappij.  

 
Natuurlijk zal aandacht blijven uitgaan naar de personen, bedrijven en instituten die 

het fonds regelmatig financieel ondersteunen met financiën en/of in nature, zodat 
we naast beleggingsrendementen ook andere (indirecte) bronnen van inkomsten 
blijven houden. 

 
Het onderhouden van ons netwerk van intermediairs is een blijvend aandachtspunt. 

De intermediairs zorgen ervoor dat de doelgroep in beeld  komt en die 
kinderen/jongeren ondersteund worden die dat nodig hebben. 

 
Ook de inzet op het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de doelgroep en 
een constructieve samenwerking met de gemeente en andere partners zal  

onverminderd groot blijven. 
 

Wij hopen dat we hulp kunnen blijven geven. Hulp aan kinderen die alle kansen 
verdienen om mee te doen. Hulp om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Rudie 
Zwols was heel betrokken bij kinderen: alle kinderen verdienen een kans. Wij willen 

heel graag blijven werken aan zijn streven kansen te geven aan kinderen, zeker aan 
kinderen die (tijdelijk) een steuntje in de rug verdienen.      

         
 

 

 
 

 
 
Dit beleidsplan kan van tijd tot tijd gewijzigd worden en is voor het laatst gewijzigd in augustus 2018. Wijzigingen 

kunnen alleen worden doorgevoerd na akkoord van het bestuur. 


