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1) Missie & Visie 

 

De stichting, opgericht naar aanleiding van het testament van weduwe Van Sonsbeeck in 1895, 

“steunt mensen, organisaties, activiteiten en projecten uit maatschappelijk engagement in lijn met 

de oprichter die mensen wilde helpen. Het doel van de stichting is financiële middelen ter 

beschikking stellen om materiële nood te lenigen en ook ten behoeve van  voorzieningen voor de 

uitoefening van pastorale zorg”. 

Inmiddels is één en ander verruimd, maar het doel is hetzelfde. Dat kan heel basaal zijn middels 

voedselpakketten, maar kan ook meer spiritueel zijn middels een bijdrage voor een bedevaart of juist 

een organisatie helpen, die zelf niet of minder eigen middelen heeft, zaken te organiseren voor 

mensen. De kern is nog steeds mensen helpen die dat nodig hebben. We laten ons hierbij leiden en 

inspireren door de katholiek sociale leer en maatschappelijke betrokkenheid. 

De doelgroep is organisaties, via welke zij mensen kunnen helpen. De projecten moeten plaatsvinden 

in of een band hebben met de regio Haaglanden. 

 

 

2) Samenstelling van het bestuur 

 
In 2021 was het bestuur van de Van Sonsbeeck Stichting als volgt samengesteld: 
 

• Pastoor Dolf Langerhuizen, voorzitter 

• Lieske Verzijl-van Schijndel, penningmeester 

• Frank  van den Heuvel, secretaris 

• Danielle Landesz-Campen 

• Joop van Oosten  
 

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. 
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3) Vergaderingen  

 

Het bestuur is in 2021 vijf maal voor een reguliere vergadering bij elkaar geweest. Voorts was er 

tussentijds overleg inzake projecten en aanvragen. 

 

4) Ondersteuning van de projecten 

 

Kern van de opdracht van de Van Sonsbeeck Stichting is het verlenen van financiële ondersteuning 

aan projecten in lijn met de missie. Personen en organisaties kunnen een aanvraag indienen voor 

financiële ondersteuning middels een formulier dat is te downloaden vanaf de website van de 

stichting. De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur tijdens een reguliere vergadering. De 

stichting steunt reeds enkele jaren enkele specifieke projecten. In het kalenderjaar 2021 heeft het 

bestuur eveneens enkele nieuwe aanvragen ontvangen. Er kan sprake zijn van éénmalige projecten 

alsmede van projecten die enkele jaren terugkomen. De stichting ondersteunt projecten maximaal 

voor een periode van drie jaar, waarna altijd een nieuwe weging plaatsvindt.   

In 2021 zijn o.a. de volgende projecten ondersteund:  

• Stichting Schuldhulpmaatje Den Haag 

• Special Olympics Den Haag 

• M.O.C. Schilderwijk 

• Het Aandachtscentrum 

• Kerstprojecten en - pakketten voor diverse parochies en organisaties 

• Stichting Sintvoorieder1 

• Buurt- en Lukaskerk 

• Projecten voor dak- en thuislozen  

• Coronaprojecten waaronder Kleine Corona Hulp 

Met de aanvragers van deze projecten is schriftelijk of mondeling contact geweest om inzicht te 

krijgen in de (voorspoedige) voortgang van de projecten. Met ingang van 2022 zullen we regelmatig 

indieners van projecten uitnodigen voor een toelichting.  

 

5) Governance 

 

De stichting volgt de wet en codes (Goed Bestuur) zoals die gelden voor stichtingen met een goed 

doel als opdracht. Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers en heeft geen 

eigen bureau en geen medewerkers in dienst. Wij streven naar een professionele werkwijze. Voorts 

werken wij met geld van “De Weduwe” en voeren dus een sober huishouden. 

Wij zoeken de samenwerking met andere (Haagse) fondsen voor zover passend, aanvullend of 

versterkend met het oog op de doelstelling.    
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6) Communicatie 

 

Een belangrijk medium voor de communicatie is het internet. In 2021 is de eigen website van de van 

Sonsbeeck Stichting gerealiseerd. Deze brengt het werk van de stichting onder de aandacht van 

mogelijke aanvragers. Tevens geeft de website een handleiding en informatie over de procedure 

voor het doen van een aanvraag. Onderdeel van deze informatie zijn de inhoudelijke criteria waarop 

aanvragen worden beoordeeld. Gekozen is voor een concrete, heldere en informatieve website 

waarop ook lopende projecten kort worden gepresenteerd en de nodige inhoudelijke en procedurele 

informatie te vinden is over het doen van aanvragen. De website is hier te vinden: 

www.vansonsbeeckstichting.nl. 

 

 

7) Financiën 

 

De Van Sonsbeeck Stichting is in staat om financiële ondersteuning te verlenen mede door een 

zorgvuldig beheer van haar vermogen. Het zorgvuldig beheer houdt in dat we prudent omgaan met 

de beleggingsportefeuille die beheerd wordt door ING Bank.   

De stichting heeft een specifiek bedrag dat besteed wordt aan de verschillende projecten. Aan de 

andere kant is het ook zo dat wanneer een aanvraag komt voor een passend project het bestuur de 

vrijheid en flexibiliteit heeft om naar bevind van zaken te beslissen.    

De bestuurlijke kosten zijn structureel laag.   

 

Het vermogen van de Van Sonsbeeck Stichting bestaat vrijwel geheel uit beleggingen in obligaties en 

aandelen waarvan het beheer is uitbesteed aan ING.  

Vanaf medio 2020 doet ING dit beheer voor haar klanten via een fondsenstructuur. Uitgangspunt van 

het betreffende fonds bij ING (waar de Van Sonsbeeck Stichting in belegt) is dat de selectie van de 

beleggingen door ING plaatsvindt op basis van duurzame criteria en dat, wat betreft risicospreiding, 

van een gemiddeld/normaal (risico)profiel wordt uitgegaan.   

Het behaalde resultaat op de beleggingen biedt de basis voor het, op aanvraag, verstrekken van 

subsidies voor de organisatie van activiteiten voor inwoners van Den Haag en omgeving met een 

“kleine portemonnee”.  

Klik hier voor verkorte jaarrekening 2019 

Klik hier voor verkorte jaarrekening 2020 

Klik hier voor verkorte jaarrekening 2021 

 

  

http://www.vansonsbeeckstichting.nl/
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In de afgelopen jaren zijn de volgende bijdragen verstrekt (bedragen in €): 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Diaconale hulp (par. Maria Sterre der Zee)   20.000  15.000  10.000    5.000  

MOC Schilderswijk       5.000 10.000 

Kerstactiviteiten/-pakketten  11.650    9.865    9.944  11.879 17.680 

Stg. Schuldhulpmaatje      2.500  10.000  10.000  10.000 10.000 

Voedsel-/Corona-/Armoedehulp     11.800 10.000   

Bedevaarten     5.500    4.550    5.000   

Activiteiten/projecten     3.750    5.250    3.750    6.500   5.250 

Diversen       500    2.000    2.500       800  

      

Totaal  43.900  46.655   40.944 50.979 52.930 

 

 

In de bestuursvergadering van 4 augustus 2022 is de jaarrekening van 2021, die is voorzien van een 

samenstellingsverklaring, vastgesteld. 

 


