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Bestuur.
In 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt
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Aanvragen.
Hoeveel aanvragen zijn gedaan?
Er zijn 62 aanvragen gedaan, waarvan 2x voor hetzelfde kind. Dit betrof zwemlessen voor
diploma A en vervolgens voor diploma B. De andere aanvragen betrof de contributie voor
turnen voor 2017 en 2018.
In vier gevallen is de aanvraag niet gehonoreerd. Het gaat hier om jongeren die een MBOopleiding volgen. Deze scholen hebben zelf budget van het rijk om kinderen in financieel
moeilijke posities te helpen met bijv. laptops of andere schoolkosten.
De aanvragen zijn als volgt samengesteld
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Toelichting.
Wat opvalt is dat in 2018 meer aanvragen voor kinderen in de basisschoolperiode zijn
gedaan. Vorig jaar lag het accent op jongeren in het Voortgezet Onderwijs.
De top 2 blijft bestaan uit schoolkampen/excursies en sportactiviteiten. Dit jaar zijn er
meer fietsen aangevraagd dan laptops en ipads/laptops, vorig jaar was dat andersom.
Nieuw was een aanvraag VOG (verklaring omtrent gedrag).
Opnieuw komen de de meeste aanvragen via Maatschappelijk Welzijn Coevorden, op de
voet gevolgd door de scholen. Ook vluchtelingenwerk en Homestart doen regelmatig
aanvragen bij ons fonds. Wat opvalt is dat vanuit het regulier basisonderwijs vrij weinig
aanvragen komen.
Activiteiten.
Bij welke activiteiten zijn we vertegenwoordigd geweest?
Actie Drents Kabaal
In juni vond in het clubhuis van BSV Tuindorp in Coevorden een drie dagen durende
marathonuitzending van radiozender Drents Kabaal plaats. Dit jaar mocht het Rudie Zwols
Fonds het goede doel zijn. Tijdens de uitzending kon het bestuur in een interview meer
vertellen over het doel en de activiteiten van het fonds. In totaal werd een bedrag van
€3501 ingezameld. Een symbolische cheque met daarop het bedrag werd door Coby
Pasveer en Bart Gehasse live in ontvangst genomen.
Daarnaast hebben we diverse donaties ontvangen ivm huwelijk, pensionering, maar ook
van een de diaconie van een van de kerken in de gemeente Coevorden, flessenactie
gehouden in Oosterhesselen en Dalen, jaarlijkse fair van een van VO scholen in de
gemeente etc.
In veel gevallen waren we persoonlijk aanwezig om een cheque in ontvangst te nemen en
desgewenst ook iets over ons fonds te vertellen.
Ook mochten we een 20-tal iPads ontvangen van de gemeente omdat deze niet meer
gebruikt werden.

Welke activiteiten hebben we ondersteund?
Theatervoorstelling Sem Donkers
In juli kwam de grote droom van de elfjarige Sem Donkers uit. In Theater Hofpoort in
Coevorden vertolkte hij in een solovoorstelling zijn idool Charlie Chaplin. Het theater
stelde hiervoor de zaal beschikbaar en het Rudie Zwols Fonds nam de overige kosten voor
haar rekening.
Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan kunstproject/masterclass op de brede
school SOM.
PR en communicatie.
Via de website en de Facebook-paging van het fonds werd aandacht geschonken aan
diverse acties en bijzondere donaties. Graag verwijzen we hier dan ook naar.
Om de zichtbaarheid van het Rudie Zwols Fonds te vergroten, bijvoorbeeld tijdens
activiteiten waar het fonds vertegenwoordigd is was het bestuur op zoek naar een nieuwe
banner. Bijzonder was dan ook dat het bedrijf Mediasign in Coevorden bereid was een
dergelijke banner te ontwerpen en te bedrukken. De banner werd zelfs aan het fonds
geschonken.
Er werd in de pers aandacht geschonken aan enkele bijzondere donaties.
De heren Ben Karstenberg (Nieuwe Veste) en Henk Oortmann (gemeente Coevorden)
gingen in 2018 met pensioen. Zij vroegen bezoekers aan hun afscheidsrecepties een
donatie te doen aan het Rudie Zwols Fonds. Dat leverde beide keren een mooi bedrag op.
In Coevordenhuisaanhuis werd aandacht geschonken aan deze donaties.
Financien; Hoe staat het met onze financien?
Vanaf 2018 wordt het financieel jaarverslag afzonderlijk gemaakt en via de website
gepubliceerd.
De wereld om ons heen; welke andere contacten zijn er geweest?
In 2018 is de gemeente Coevorden gestart om gesprekken te voeren met diverse
organisaties die een bijdrage leveren aan armoedebestrijding. Een vertegenwoordiging van
het bestuur heeft enkele afzonderlijke gesprekken gevoerd met een beleidsmedewerker
van de gemeente en tevens werd deelgenomen aan een bijeenkomst met de gemeente en
met vertegenwoordigers van diverse organisaties en/of fondsen. In de gesprekken vond een
oriëntatie plaats van het speelveld van particuliere en publieke organisaties die zich bezig
houden met armoedebestrijding en/of ondersteuning van talentontwikkeling.
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 Rotary-serviceclub.
We zijn blij dat velen het mogelijk maken dat het Rudie Zwols Fonds na meer dan 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.

