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1. Inleiding 

Stichting Hulp na Onderzoek is opgericht door de Amsterdamse suiker fabrikant F.J. Spakler, die in 1919 overleed 
en zijn geld naliet om financiële steun te geven aan instellingen voor liefdadigheid. In de loop van de twintigste 
eeuw is een aantal grote giften, erfstellingen en legaten aan het vermogen van de stichting toegevoegd. 
 
Stichting Hulp na Onderzoek is anno 2020 een fonds dat bijdragen uitkeert aan een brede waaier van 
maatschappelijke organisaties, met name in Amsterdam en omgeving. 
Stichting Hulp na Onderzoek is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
aangemerkt. 
 

2. Doelstelling 
Het statutaire doel van de stichting is: 
“Het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van verenigingen of stichtingen, 
welker doel is van menslievende of liefdadige aard. Ook kunnen gelden worden gegeven aan verenigingen, 
opgericht voor een tijdelijk doel of comités, ter ondersteuning bij nationale rampen of in noden van voorbijgaande 
aard. Bij uitzondering kunnen ook bijzondere personen ondersteund worden, maar steeds door tussenkomst van 
verenigingen of stichtingen als bovenbedoeld. Van de uitkeringen moeten kunnen genieten personen bij voorkeur 
uit de middenstand, die ondersteuning behoeven, onverschillig van welke godsdienst zij zijn.” 
 

3. Beleid 
Uitkeringsbeleid 
Hulp na Onderzoek doet uitkeringen aan instellingen op het terrein van met name jeugd-, ouderen- en 
gezondheidszorg en projecten gericht op het ondersteunen bij armoede.  
In het algemeen geldt: 

• Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen. 
• De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige 

schenking. 
• Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per twee jaar gegeven, tenzij het gaat om een 

koepelorganisatie met gespreide projecten. Op dit punt wordt voor bepaalde organisaties een 
uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld startende organisaties in Amsterdam die goed werk doen voor o.a. 
achterstandsjeugd. Aan hen kan bij uitzondering maximaal 3 jaar achtereen een gift worden toegekend, 
met dien verstande dat na elk jaar uitgebreid gerapporteerd dient te worden over de ondersteunde 
projecten. 

• In principe wordt niet bijgedragen aan lopende exploitatiekosten. 
• Hulp na Onderzoek richt zich primair op aanvragers uit de regio Amsterdam om in aanmerking te 

komen voor een bijdrage uit het fonds. Organisaties uit de rest van het land kunnen een kleine bijdrage 
van maximaal € 500 aanvragen. 

 
Hulp na onderzoek doet uitkeringen hieruit volgend voornamelijk aan welzijnsinstellingen, buurthuizen, 
werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentorprojecten en huiswerkbegeleidingsprojecten voor kansarme 
jongeren. 
 
Niet in aanmerking voor een gift komen o.a. organisaties op het gebied van cultuur, milieubescherming, politieke 
doelen, wetenschappelijk onderzoek, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 
 
Aanvragen, die in de regel ook niet voor een gift in aanmerking komen: 

• Jubilea, studiedagen, symposia, en andere bijeenkomsten 
• Vakanties, tenzij voor ouderen, gehandicapten en “bleekneusjes” 
• Studiebeurzen, studiereizen en trainingsweekends 
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• Puur onderwijs, religie en cultuur 
• Films, boeken, folders en ander propagandamateriaal 

 
Follow Ups 
Alle organisaties die tijdens de bestuursvergaderingen een gift krijgen toegekend, worden gevraagd binnen een 
jaar na toekenning te laten weten hoe het project verlopen is en ook een financiële verantwoording in te dienen. 
De verslagen worden ter beoordeling onder de bestuursleden verdeeld. Wanneer een follow-up uitblijft of 
onvoldoende vertrouwen geeft dat het geld goed besteed is, kan dat gevolgen hebben voor de beoordeling van 
toekomstige aanvragen. 
 
Jaarlijks terugkerende gift 
Elk jaar wordt aan één organisatie een werkkapitaal beschikbaar gesteld. Het betreft een vast budget, dat door 
deze organisatie wordt besteed aan bepaalde doelgroepen (individuen) en waarover achteraf verantwoording 
wordt afgelegd. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) krijgt elk jaar die vaste bijdrage. Deze gelden 
worden besteed aan noodhulp voor de allerarmsten. 
 
Afwijzingsgronden 
Een aanvraag wordt op voorhand van de vergadering afgewezen als deze niet voldoet aan de gestelde criteria. 
Tijdens de vergadering kan een aanvraag worden afgewezen vanwege prioriteit of de bevindingen van het bestuur 
na verkennend onderzoek naar de organisatie en het project. Bij twijfel zal een aanvraag worden aangehouden 
voor nader onderzoek tot een volgende vergadering.  
 
Beleggingsbeleid  
De beleggingen zijn ondergebracht bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Met Theodoor Gilissen, rechtsvoorganger 
van InsingerGilissen, zijn in 2010 twee overeenkomsten voor het beheer van het vermogen gesloten: eén voor 
een portefeuille met vastrentende waarden en één voor een portefeuille met zakelijke waarden.  
 
Het beleggingsbeleid van de stichting geeft aan dat in de portefeuille een verdeling tussen zakelijke en nominatieve 
waarden 50/50 dient te zijn. Uitslagen tot 40/60 door koerswijzigingen zijn mogelijk. Het stichtingsbestuur is wel 
van mening dat de vastrentende waarden als een buffer van zekerheid dienen te worden gezien en in principe 
niet moet worden verkocht in geval van grote koersdaling van zakelijke waarden.  
 
In overleg met de bank is de zakelijke waarden portefeuille belegd in een beleggingspool die de Dow Jones 
Sustainable index Europe volgt. De portefeuille vastrentende waarden is belegd in door eerste klas debiteuren 
uitgegeven papier. 
 
Begrotingsbeleid  
De stichting werkt met een begroting waarin per jaar wordt vastgesteld welk gedeelte van de inkomsten 
(hoofdzakelijk uit de rente van de obligaties en het dividend uit de aandelen, en de te vorderen RC-rente) na 
aftrek van de beheerskosten kan worden besteed aan de verschillende soorten uitkeringen. Hierbij wordt een 
inflatiecorrectie over de nominatieve beleggingen in de portefeuille toegepast teneinde de koopkracht van het 
vermogen in stand te houden. De begroting staat in het financiële jaarverslag weergegeven. 
 
Samenwerkingsverbanden 
De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland, de FIN. De FIN is de branchevereniging van 
fondsen en foundations en faciliteert bijeenkomsten en werkgroepen om innovatie en samenwerking 
te stimuleren.  
 
Naast de bijeenkomsten van de FIN participeert Hulp na Onderzoek ook in het Landelijk Fondsenoverleg en het 
Amsterdams Fondsenoverleg die beiden driemaal per jaar bijeenkomt bij de Protestantse Diaconie Amsterdam.  
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4. Uitvoering doelstelling 
Organisatie 
Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten wordt de stichting bestuurd door 9 bestuursleden. Indien 
mogelijk, zal tenminste één der leden van het bestuur behoren tot de afstammelingen van de broers of zusters 
van wijlen de heer F.J. Spakler.  
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. 
 
Er is één part-time kracht, de projectadviseur/administrateur, hierna te noemen administrateur, die per week 15 
uur werkzaam is voor de stichting. 
 
Stichting Hulp na Onderzoek is gevestigd ten kantore van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, een bevriend 
fonds.  
 
Per jaar vinden 5 vergaderingen plaats. Verder wordt regelmatig overleg gevoerd door de administrateur met 
diverse bestuurders en incidenteel door bestuurders onderling. 
 
Beoordeling en toekenning aanvragen 
Periodiek worden door de voorzitter samen met de administrateur en één ander bestuurslid de lopende 
aanvragen doorgenomen. Zij besluiten samen welke aanvragen op de vergadering worden behandeld, overleggen 
met bestuursleden wie de aanvraag zal onderzoeken, welke aanvragen buiten de vergadering om worden 
afgewezen en welke aanvragers in aanmerking komen voor een kleine bijdrage tot en met € 500.  
 
Aanvragers kunnen aanvragen indienen via een digitaal aanvraagformulier. 
 
Aanvragen kunnen tussen de vergaderingen door direct (“op voorhand”) worden afgewezen door de voorzitter 
samen met de administrateur en één ander bestuurslid gezamenlijk.  
 
Tijdens de bestuursvergaderingen beslist het bestuur over de binnengekomen aanvragen en keurt tevens de 
beslissingen goed met betrekking tot de afwijzingen op voorhand en de kleine bijdragen. Beslissingen over 
aanvragen worden genomen na rapportage en advies daarover door de administrateur en bestuursleden aan de 
vergadering na onderzoek over de aan hen toegewezen aanvragen. 
 
Follow Ups zijn voorafgaand aan een vergadering door bestuursleden beoordeeld. De bevindingen worden 
rondgestuurd en in de database aan het project gekoppeld. 
 
Eveneens komen gedurende de bestuursvergaderingen overige beleidszaken aan de orde en de op voorhand 
afgewezen aanvragen. 
In de laatste vergadering van elk jaar worden een aantal kerstgiften verstrekt aan organisaties die zich met 
maatschappelijke noden bezighouden. 
 
De secretaris en de voorzitter controleren de notulen die de administrateur na elke vergadering opstelt. De 
secretaris controleert tevens, samen met één der bestuursleden, de gegevens van het jaarverslag, dat door de 
administrateur wordt geconcipieerd.  
 
Vanaf 2020 kunnen aanvragers hun toekenning opvragen zodra ze hun begroting rond hebben en het project van 
start kan gaan. 
 
Financiële vastlegging 
Het vastgestelde jaarverslag wordt elk jaar ter voldoening aan de statutaire verplichtingen ter kennisgeving en 
goedkeuring toegezonden aan de Vereniging tot Nut van het Algemeen te Edam. 
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Een externe boekhouder houdt de financiële administratie bij en bereidt in nauw overleg met de penningmeester 
van het bestuur de jaarrekening voor. De financiële jaarrekening wordt door een accountant samengesteld en 
vastgesteld door het bestuur. 
 

5. Jaarverslag 2020 
Samenstelling van het bestuur  
aan het eind van het verslagjaar met jaar van toetreding en jaar van aftreden/ herverkiezing 
 
 Naam  Rol  Geboortejaar  Jaar 

 toetreding 
 Voorstel jaar              
herverkiezing  
 daarna + 4 jr. 

Mw. ir F.C.M. Blomjous  Bestuurslid 
 Voorzitter 

 1963  April 2016 
 Feb 2020 

 2020 

Dhr. mr. J.M. van den  
Bergh 

 Bestuurslid 
 Vicevoorzitter  

 1955  Sept. 2019 
 Sep 2020 

 2023 

Dhr. mr. J.W. van den 
Broek 

 Penningmeester  1964  Sep 2020  2024 

Dhr. mr. J.Th.M. van 
den Beld 

 Secretaris  1951  Juni 1978  2022 

Mw. mr. C.E. Polak  Bestuurslid 
 Vicevoorzitter 
 Voorzitter 

 1951  Nov 2003 
 Sep 2009 
 Juni 2015- 
Feb 2020 

 2020 

Dhr. drs. H. Leegte  Bestuurslid  1967  Juni 2015  2021 
Dhr. 
drs. M. Elink Schuurman 

 Bestuurslid  1950  Juni 2017  2021 

Mw. mr. A.C. Berends-
van Julsingha 

 Bestuurslid  1972  Juni 2019  2022 

Mw. mr. A. E. Veth  Bestuurslid  1964  Sept. 2019  2023 

 
Mw. drs. M. Barendsen Administrateur 1964 Dec. 2018 

 
 
Financieel verslag 2020  
Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 60k, hetgeen een aanzienlijke verbetering is ten 
opzichte van niet alleen vorig jaar (€-198k) maar ook van de begroting 2020 (€ -178k). Ook van uit een cashflow 
perspectief is beter gepresteerd dan het jaar 2019, ca. + € 40k. 
 
Drie hoofdredenen lagen daaraan ten grondslag: 

- Meer inkomsten (+ € 40k) uit dividend en coupon 
- Minder uitkeringen versus de begroting (- € 27k), echter in lijn met de realisatie van 2019  
- Een fors lager uitgevallen inflatiecorrectie kostenpost (- € 95k); vermeld zij dat dit een boekhoudkundige 

post is. 
 
In het jaar 2020 zijn er geen significante wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de beleggingsportefeuille. 
De waarde van het belegd vermogen heeft een daling laten zien van ca.  
€ 400k per 31 december 2019 tot € 16,6 mln. per 31 december 2020. De verhouding zakelijke waarde t.o.v. 
vastrentende waarde kwam uit op 56:44 en daalde iets afgezet tegen vorig jaar. Onder de huidige 
marktomstandigheden is dat wat teleurstellend, daar het lage rente-klimaat juist uitnodigt om de zakelijke 
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waarden over te wegen. De vermogensbeheerder heeft ook relatief veel cash aangehouden, zij het dat de 
jaarrekening in het perspectief van een moment moet worden gezien, t.w. 31 december. 
 
2021 zal het jaar zijn dat de huidige vermogensbeheerder wordt geëvalueerd. Gegeven het feit dat de Stichting 
leunt op de vruchten van het vermogen (meer dan vermogensgroei) zal worden onderzocht of de aandelen 
strategie meer kenmerken van Value dan van Growth moet hebben, naast het verder onderzoek of het (tamelijk 
behoudend) risicoprofiel nog past bij de Stichting.  
 
Inhoudelijk verslag over 2020 
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. 
 
Tijdens de eerste vergadering in februari is er nog geen sprake van Corona en wordt er gewoon aan de 
Herengracht vergaderd. Mw. Polak draagt de voorzittershamer over aan mw. Blomjous. Als dank ontvangt mw. 
Polak een pak Eberhardjes, koekjes die vernoemd zijn naar oud-burgemeester Eberhard van der Laan en staat 
voor verbinding tussen de inwoners en bezoekers van Amsterdam en voor de liefde voor onze mooie hoofdstad. 
Een toepasselijk cadeautje voor de aftredende voorzitter die ook staat voor deze verbinding. Mw. Polak blijft aan 
als lid van het bestuur. Vanaf deze vergadering zal mw. Veth met de nieuwe voorzitter en de administrateur het 
preadvies uitbrengen over de nieuwe aanvragen. 
 
In verband met de lockdown vergadert in april het bestuur voor de eerste keer digitaal via Zoom. Iedereen vanuit 
zijn of haar eigen huis. Het is even wennen met de techniek en voelt minder vertrouwd, maar het bespreken van 
de aanvragen en de stichting lijdt er niet onder. 
 
 

  
Vergadering 2, 3 en 5 zijn digitaal via Zoom 
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Naast de gewone aanvragen krijgen we direct ook Corona gerelateerde aanvragen (o.a. van Diva Dichtbij, WESP 
en de Gemeente Amsterdam) binnen.  
 
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de administrateur om - net als bij de Fundatie - een toekenning 
pas uit te keren als de aanvrager aangeeft dat de begroting rond is en het project van start kan gaan. Tot nu 
keerden we direct na de vergadering uit, zonder te weten of het project wel doorging. En inderdaad blijkt er 
vaak nog een tijd tussen te zitten voor men van start gaat Dit heeft tot gevolg dat er vanaf de aprilvergadering 
veel toegekende bijdragen als open posten in de boekhouding blijven staan en er minder definitief wordt 
uitgekeerd. 
 
Vanaf de juni vergadering wordt er gewerkt met de nieuwe database. Dit betekent dat organisaties hun aanvraag 
via een digitaal aanvraagformulier moeten indienen. Voor de administrateur is het heel overzichtelijk om direct 
alle documenten voor een aanvraag in een bestand te hebben en scannen, kopiëren ed. overbodig is geworden. 
Ook de communicatie met de aanvragers verloopt via de nieuwe database. Voor de bestuursleden is het een 
grote overgang. Zij hebben hun eigen versie van de database, waarin zij alles over de aanvragen kunnen 
terugvinden. De samenwerking met de installateur van de database is zowel technisch als financieel moeizaam 
verlopen en het heeft tijd gekost voordat alles werkte en naar wens was, maar vanaf deze vergadering zijn de 
stapels papier en de overuren van het kopieerapparaat verleden tijd. 
 
In september is het feest, want we mogen op gepaste afstand weer op kantoor vergaderen. Men beseft hoe goed 
het is elkaar weer te zien en hoe veel fijner om zo met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. 
 

   
Vergadering 4 op gepaste afstand op kantoor 
 
In deze vergadering doet de administrateur verslag van het overlijden van oud-bestuurslid Ati Blom. Zij heeft 
eind augustus een beroerte gekregen, heeft een grote uitvaart gehad in Haarlem en zal worden bijgezet bij haar 
ouders in Hilversum. Mw. Polak zal een medeleven schrijven naar de familie van mw. Blom en meegeven dat zij 
afgelopen jaar nog ‘alive and kicking’ bij de viering van 100 jaar HnO aanwezig was en dat zij veel voor HnO heeft 
betekend. 
 
De penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor Hulp na Onderzoek in 
verband met een steeds drukker wordende baan. Mw. De Vlaam is blij dat er zo snel een opvolger voor haar is 
gevonden, ze heeft met dhr. Van den Broek al uitgebreid overleg gevoerd en zal met een gerust hart haar taken 
overdragen. Het bestuur bedankt de vertrekkende penningmeester voor haar goede hulp en betrokkenheid. De 
rondvraag wordt gecombineerd met een hartelijk afscheidswoord van eenieder aan mw. De Vlaam. 
 
De nieuwe penningmeester heeft zich ingelezen in de financiële documenten van Hulp na Onderzoek. Hij heeft 
kennis gemaakt met Insinger Gilissen en kan vaststellen dat de besluiten met hen van afgelopen juni keurig zijn 
doorgevoerd en er momenteel naar wordt gehandeld.  
Hij stelt voor om voortaan de besluiten die in een vergadering worden genomen te nummeren en apart te houden 
van de notulen. Daarbij stelt hij voor om vanaf volgend jaar een verloopstaat bij te houden aan de hand van de 
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begroting, waarbij per vergadering duidelijk is hoeveel er beschikbaar is voor toekenningen. Hij zal met de 
administrateur dit document opstellen. 
 
Vanwege het relatief grote aantal nieuwe bestuursleden in de afgelopen jaren heeft de voorzitter voor de 
laatste vergadering van 2020 een nieuw schema opgesteld omtrent het aftreden en de herbenoeming van de 
bestuursleden, waarbij ieder jaar 2 bestuursleden herbenoemd kunnen worden. In de laatste vergadering van 
het jaar zijn de af te treden en mogelijk her te benoemen bestuursleden besproken en vastgesteld, conform 
het schema. De bestuursleden mw. Polak en mw. Blomjous zijn dit jaar, 2020, aftredings’plichtig’ en beiden 
voor 4 jaar herbenoembaar. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van mw. Polak en mw. 
Blomjous. 
 
In deze vergadering is ook besloten om begin 2021 (of zodra Corona het toelaat) een heisessie te organiseren, 
waarbij onder andere de volgende onderwerpen zullen worden besproken: 

- Een notitie geschreven door de penningmeester over de invulling van de beleggingsportefeuille 
- Een notitie geschreven door de administrateur samen met een bestuurslid over het huidige 

toekenningsbeleid en een conceptvoorstel voor toekomstig toekenningsbeleid  
- Het maximaal aantal bestuurstermijnen 
- De verdeling van het jaarbudget over 5 vergaderingen 

 
In december is een nieuw contract met de administrateur opgesteld en zij is nu in vaste dienst. 
 
Dhr. Van den Bergh heeft dit jaar een aantal fondsenbijeenkomsten met de Gemeente Amsterdam bijgewoond. 
Kernvraag bij deze thema gesprekken blijft: welke doeltreffende samenwerking te realiseren is tussen de diverse 
fondsen en de gemeente. Zijn er aanvragen die beter bij de gemeente kunnen worden ondergebracht en 
initiatieven die beter door de fondsen kunnen worden ondersteund? De gesprekken leveren niet veel op, behalve 
dat er nu misschien een ingang is voor het aankaarten van projecten die de Gemeente wellicht zou kunnen 
overnemen van de fondsen. Nuttig was het gesprek over de huidige uitgebreide voedselhulp van de fondsen voor 
met name de ongedocumenteerden in Amsterdam. 
 
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  
 
 
* 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. 
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 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 € 147.000 
 
Overzicht van toezeggingen in de laatste zeven jaren: 
2020:  € 147.000 
2019:  € 146.290 
2018:  € 174.500 
2017:  € 186.250 
2016:  € 227.500 
2015:  € 210.450  
2014:  € 162.250 
 
Gebruikte afkortingen in de beslissingenlijst 2020: 
afw/p: afwijzingen op grond van prioriteiten; 
afw/p2: afwijzingen op grond van eenmaal per 2 jaar criterium; 
afw/s: afwijzingen op grond van de statuten of beleid. 
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Een aantal ondersteunde projecten uitgelicht 

 

Stichting De Tweede Mijl 

 

 
 
Sinds 1996 is Stichting De Tweede Mijl als inloophuis actief in de binnenstad van Amsterdam met de opvang van 
dak- en thuislozen door het verstrekken van maaltijden, kleding, wasgelegenheid en sociaal contact. 
Kenmerkend voor De Tweede Mijl is hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Tweede Mijl is allereerst 
een vrijwilligersorganisatie: meer dan honderd vrijwilligers maken deze opvang mogelijk.  
Hulp na Onderzoek ondersteunt hun project “Nieuwe Wegen 2020”, omdat De Tweede Mijl zich met volle overtuiging en 
veel vrijwilligers zich inzet voor de onderste laag van de samenleving in Amsterdam en zich daarbij met veel extra uren 
weet aan te passen aan de Coronamaatregelen. 
 
 

Stichting Avavieren 

 

  
 
Stichting Avavieren wil de mogelijkheid bieden voor een zorgeloze, betaalbare vakantie, op maat samengesteld 
en aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking, hun gezinsleden en andere 
verwanten, door het bieden van ontspanning, zorg en begeleiding.  
Hulp na Onderzoek ondersteunt Avavieren voor een vakantie met drie Amsterdamse gezinnen 
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Stichting Present 

 

  

 
Met het project Sociaal Tuinieren wil Present dat groepen vrijwilligers tuinen van ouderen en kwetsbare 
bewoners van Amsterdam opknappen en duurzaam beplanten, zodat deze mensen gezien en gehoord worden. 
Hulp na Onderzoek ondersteunt Present, omdat het een heel inspirerend project is, voor vaak eenzame bewoners. Met 
veel vrijwilligers geeft Sociaal Tuinieren de bewoner weer aanspraak en weer durf om naar buiten te komen.  
 

 

 

Stichting Het Fort 

 

 
 
Het Fort is een plek in Amsterdam Noord waar ze een tweede thuis creëren voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen die leven in armoede en het doel heeft om deze kinderen positief te stimuleren, zodat zij op termijn 
een grotere kans hebben om de vicieuze cirkel van opgroeien in armoede te doorbreken en niet in bendes ed. 
verzeild te raken.  
Hulp na Onderzoek ondersteunt Het Fort, omdat ze heel enthousiast is over dit mooie en degelijke initiatief, waar veel 
kinderen bij gebaat zijn.  
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Stichting Human Aid Now 

 

 
 
Human Aid Now is een vrijwilligersorganisatie en deelt wekelijks eten rond aan ongedocumenteerde en 
dakloze vluchtelingen in en rond Amsterdam. Sinds de Coronapandemie hebben veel van deze ruim 1400 
families geen inkomen meer.  
Hulp na Onderzoek ondersteunt Human Aid Now met een bijdrage voor specifiek voor het verstrekken van 
waspoeder. 
 
 
 
Stichting Schaakschool Indische Buurt 
 

  
 
Schaakschool Indische Buurt wil met haar activiteiten alle bewoners van Amsterdam Oost en in het bijzonder 
de Indische buurt de mogelijkheid bieden zowel actief als passief kennis te maken met hun eigen creativiteit. 
Het plan is een gevarieerd programma op te zetten voor vrouwen en migranten in de buurt in 2021. 
Hulp na Onderzoek ondersteunt Schaakschool Indische Buurt, omdat zij belangrijk werk doen voor een Moeilijke 
Amsterdamse buurt. 
 

 
De gebruikte foto’s in dit jaarverslag zijn afkomstig van websites of aanvragen van organisaties of projecten die door Hulp na 
Onderzoek in 2020 gesteund zijn. Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Hulp na Onderzoek 
wenden. 
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