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2020 staat in het teken van de Coronapandemie met ook voor Hulp na Onderzoek de nodige gevolgen. Er wordt 
veelal vanuit huis vergaderd. Diverse projecten worden aangepast of kunnen voorlopig niet doorgaan. Afspraken, 
bezoeken, een gezamenlijk eten na een vergadering en ook de jaarlijkse borrel met oud-bestuursleden zijn steeds 
uitgesteld.  
 
Sinds de uitbraak in maart van de Coronapandemie handelt Hulp na Onderzoek naar artikel 2 van haar 
statuten, waarin staat dat ook gelden gegeven kunnen worden aan verenigingen opgericht voor een tijdelijk 
doel of comités ter ondersteuning bij nationale rampen of in noden van voorbijgaande aard. Hulp na 
Onderzoek gaat in de loop van het jaar actief op zoek naar Amsterdamse initiatieven die noodhulp verlenen 
om deze bij te kunnen staan. Voor bepaalde groepen mensen (o.a. ongedocumenteerden) die grote nadelige 
effecten hadden op het gebied van voedsel en onderkomen zijn specifieke initiatieven gestart. Deze initiatieven 
heeft Hulp na Onderzoek extra ondersteund. 
 
 
Toekenningen 2020 
Toekenningen tijdens vergadering (52) 
Jeugdzorg (22)      €    50.100 
Gezondheidszorg (8)     €    17.600  
Zorg voor ouderen (4)      €      7.300  
Varia (18)*      €    49.000  
Subtotaal      €  124.000  
 
Kerstgiften (6)       €   11.000 
Kleine bijdragen (9)     €     4.500     
Jaarlijks terugkerende gift (1) 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)  €     7.500 
Totaal toezeggingen 2020 (68)    €  147.000   
 
Correctie bedrag welke sinds 2016 op de balans stond  
als uit te keren post Jeugdzorg              - €     4.000 
Gecorrigeerd totaal toezeggingen 2020   €  143.000 
 
* Onder varia vallen onder andere 3 voedsel projecten voor noodhulp in Amsterdam (Human Aid Now, 
Voedselbank Amsterdam en Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam) en het project 
Kleinecoronahulp. Kleinecoronahulp is een samenwerkingsverband van meer dan 20 fondsen die actief zijn in 
heel Nederland en zich inzetten om kwetsbare mensen een lichtpunt te bieden, mensen die het zwaar hebben 
door de gevolgen van de corona epidemie. Kleinecoronahulp richt zich op de thema’s als eenzaamheid, 
voedselhulp, en steun voor dak- en thuislozen en wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de Haëlla Stichting.  
Overige projecten die onder varia vallen richten zich op armoede, nieuwkomers en kwetsbare vrouwen. 
 
 N.B.  
• 26 aanvragen werden op voorhand afgewezen; 
• 8 aanvragen werden tijdens vergadering afgewezen; 
• 1 aanvraag is aangehouden 
• 5 aanvragen werden ingetrokken, waaronder 1 aanvraag waaraan € 2.500 was toegekend, welk bedrag niet is 
begrepen in het totaalbedrag van € 143.000. 


