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Jaarverslag Rudie Zwols Fonds 2019 
 
 
 
Bestuur. 
In 2019 hebben zich geen personele wisselingen voorgedaan. De samenstelling was als 
volgt: 
Sijke Dijkstra   : voorzitter 
Bert Gubler   : penningmeester 
Bart Gehasse   : secretaris 
Astrid Eenkhoorn  : beoordeling aanvragen en eerste contactpersoon 
intermediairs 
Coby Pasveer   : algemeen bestuurslid (vanaf het ontstaan van het fonds) 
Rudolf Hidding  : algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger Rotary 
 
In 2019 zijn meerdere gesprekken gevoerd tussen het bestuur van het Fonds met 
beleidsambtenaren van de gemeente Coevorden. Ook heeft het bestuur deelgenomen aan 
een groepssessie van meerdere instellingen op het gebied van armoedebestrijding en 
ondersteuning/stimulering van de ontwikkeling van kinderen en de gemeente Coevorden. 
In deze gesprekken werden de doelstellingen en de verstrekkingscriteria vergeleken en is 
gestart met een verkenning of tot afstemming en een nauwere samenwerking kan worden 
gekomen. De gesprekken zullen in 2020 voortgezet worden. Het eerste directe resultaat is 
dat er regelmatig contact is tussen het bestuur van het Fonds en de verantwoordelijke 
ambtenaar bij de gemeente Coevorden over de toewijzing van een aanvraag. 
 
Aanvragen. 
Er zijn 125 aanvragen gedaan; dit is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Met name 
de aanvragen voor buitenlandse gezinnen is toegenomen. Dit betreft gezinnen die al 
langere tijd in Nederland wonen en gezinnen die net hun verblijfsvergunning hebben 
ontvangen. 
 
De gemeente heeft 14 aanvragen overgenomen omdat ze binnen hun regeling vielen.  
 
In drie gevallen is de aanvraag niet gehonoreerd. Voor twee kinderen werd voor de tweede 
keer een aanvraag gedaan in hetzelfde jaar. De andere betrof een aanvraag voor een 
huishoudelijk apparaat voor een ongeboren kind. 
 
De aanvragen zijn als volgt samengesteld 
 
leeftijd aantal 
0 – 4 jaar  4 
4 - 12 jaar (speciaal) basisonderwijs 62 
12 - 18 jaar (speciaal) voortgezet onderwijs 37  
12 - 18 jaar MBO 3 
12 – 18 jaar niet schoolgaand 2 
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activiteit aantal 
laptop/i-pad 23 
fiets 35 
bril 7 
sport en/of sportkleding 11 
zwemles 5 
gitaar 1 
bed 4 
schoolreis/excursie 6 
schoolspullen 3 
schoolbijdrage + schoolreis 12 
reiskosten openbaar vervoer 1 
 
intermediair aantal 
Maatschappelijk Werk Coevorden 73 
Vluchtelingenwerk 15 
Home Start/I-care 6 
scholen 8 
gemeente Coevorden 5 
Trias 1 
 
Naast het financieren van individuele aanvragen heeft het Fonds in 2019 een financiële 
bijdrage geleverd aan het nieuw opgerichte Talentencentrum Coevorden. Met de bijdrage 
van het Fonds zijn muziekinstrumenten aangeschaft die gebruikt gaan worden voor de 
muzikale ontwikkeling van kinderen.  
 
Ook in 2019 mocht het Fonds een aantal keren een financiële bijdrage ontvangen uit de 
opbrengst van georganiseerde acties, 

! Anholts Bikkeltoetocht 
! Wielertoerclub Coevorden 
! Stamppotrally door de Lions Coevorden 
! Inzamelingsacties van Anne Dozeman 
! Winterlaufserie 2018/2019 door de Loopgroep Coevorden 

Via de website en de Facobookpagina van het Fonds werd hier aandacht aan besteed. Ook 
besteedde de CoevorderCourant aandacht deze acties.  
Bovendien heeft het Fonds in 2019 giften of schenkingen mogen ontvangen van zowel 
particulieren als bedrijven.  
 
Financien  
Het financieel jaarverslag afzonderlijk gemaakt en via de website gepubliceerd.   
 
Tot slot 
Getuige een duidelijke toename in het aantal aanvragen voorziet het Rudie Zwols Fonds 
nog immer in een behoefte op het gebied van de ontwikkeling van kinderen binnen het 
beleidsterrein van de armoedebestrijding. Gelukkig dragen veel inwoners en instellingen 
het Fonds een warm hart toe, wat ook in 2019 resulteerde in donaties en schenkingen 
vanuit de opbrengst van georganiseerde activiteiten. Het bedrijf Bakker Groep Coevorden 
was 5 jaar lang hoofdsponsor van het Rudie Zwols Fonds. In een interview in de Coevorden 
Courant werd aandacht besteed aan de meerjarige relatie tussen het bedrijf en het Fonds. 
In 2019 heeft het Fonds haar laatste bijdrage van de BakkerGroep Coevorden als 
hoofdsponsor mogen ontvangen.  


