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Bestuur. 
In 2020 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 
 
Het overleg met de gemeente Coevorden heeft er in 2020 toe geleid dat het proces van 
aanvragen en toekennen op elkaar is afgestemd. Wanneer reguliere ondersteuning vanuit 
de gemeente (bijvoorbeeld vanuit de “Doe-mee-webwinkel”) niet toereikend is kan er een 
aanvullend beroep worden gedaan op het Rudie Zwols Fonds (nader te noemen RZF). In die 
situaties wordt een aanvraag doorgeleid naar het RZF. Het blijft mogelijk om via 
intermediairs een directe aanvraag om financiële ondersteuning te doen bij het RZF.  
Het beleidsplan van RZF is op deze werkwijze aangepast en wordt begin 2021 gepubliceerd 
op de website van het RZF.  
 
JAAROVERZICHT 2020 AANVRAGEN RUDIE ZWOLS FONDS 
 
Er zijn 78 aanvragen gedaan; dit is een stuk minder dan vorig jaar. Toen hadden we 125 
aanvragen binnen gekregen. Het aantal correspondeert echter wel ongeveer met het 
aantal aanvragen in de jaren voor 2019. Het lijkt er dan ook op dat er in 2019 sprake was 
van een piekjaar. Er zijn in 2020 16 aanvragen afgewezen. Redenen hiervoor zijn 

- aanvraag van een MBO-student 
- tweede aanvraag 
- leeftijd boven de 18 jaar 
- aanvraag overgenomen door de gemeente 

 
De meeste aanvragen worden gedaan voor kinderen uit stad Coevorden: 49x. Uit de 
buitendorpen komen 13 aanvragen. 
 
De aanvragen zijn als volgt samengesteld 
 
leeftijd aantal 
0 – 4 jaar  1 
4 - 12 jaar (speciaal) basisonderwijs 36 
12 - 18 jaar (speciaal) voortgezet onderwijs 22 
12 - 18 jaar MBO 3 
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activiteit aantal 
laptop/i-pad 15 
fiets 22 
bril 4 
sport 1 
zwemlessen 3 
excursie 7 
schoolbijdrage + schoolreis 8 
reiskosten openbaar vervoer 1 
kinderwagen 1 
 
 
intermediair aantal 
Maatschappelijk Werk Coevorden 45 
Vluchtelingenwerk 2 
Home Start/I-care 3 
scholen 4 
gemeente Coevorden 3 
zonder intermediair 5 
 
In 2019 heeft het RZF met een financiële bijdrage de start van het Talentencentrum 
Coevorden ondersteund. Door de Corona-maatregelen kwamen veel van de activiteiten van 
het Talentencentrum stil te liggen. Tot overmaat van ramp kwam Bert de Haan, de 
initiator van en drijvende kracht achter het Talencentrum, in 2020 plotseling te overlijden.  
 
Ook in 2020 mocht het Fonds een aantal keren een financiële bijdrage ontvangen uit de 
opbrengst van georganiseerde acties, 

! Diverse inzamelingsacties van Anne Dozeman 
! Obstakelrun (2019) Esdal Collega Oosterhesselen 
! Flessenactie van de OBS de Akker Sleen 
! C-day actie van de Nieuwe Veste Coevorden 

Via de website en de Facobookpagina van het Fonds werd hier aandacht aan besteed. Ook 
besteedde de Coevorder Courant aandacht aan enkele van deze acties.  
Bovendien heeft het Fonds in 2020 giften of schenkingen mogen ontvangen van zowel 
particulieren als bedrijven en van een kerkelijke instelling.  
In 2020 heeft het RZF logistiek bedrijf Graaco bv uit Coevorden mogen verwelkomen als 
nieuwe hoofdsponsor. Dankzij de bijdrage van Graaco is de continuïteit van het RZF voor 
de komende jaren gewaarborgd.  
 
Financien  
Het financieel jaarverslag afzonderlijk gemaakt en via de website gepubliceerd.   
 
Tot slot 
De Corona-pandemie heeft in 2020 een schaduw geworpen over de samenleving. Vanuit 
een voortdurende crisissituatie moeten we op zoek naar het “ nieuwe normaal”. Veel 
culturele activiteiten en projecten kwamen stil te liggen of werden niet opgestart. Te 
verwachten is dat een consequentie van deze crisissituatie is dat meer mensen in 
financiële problemen komen. Dat kan een toename opleveren van het aantal aanvragen bij 
het RZF. Vooralsnog is van deze toename geen sprake. Het bestuur van het RZF blijft de 
ontwikkelingen volgen en zoekt via haar netwerk naar nieuwe mogelijkheden om 
activiteiten of projecten te ondersteunen die zich vallen binnen de doelstelling van het 
RZF. 


