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Publicatie in kader van de ANBI-regels 
 
Naam van de stichting: Stichting K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden 
 
Nummer handelsregister: 41183978 
 
RSIN: 816126343 
 
Post/bezoekadres van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden: 
Maliesingel 28  3581 BH Utrecht 
 
Telefoonnummer en mailadres van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden: 
030-2322114; www.kfhein.nl; hein@kfhein.nl 
 
Doelstelling van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden: 

1. Het fonds heeft ten doel: het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn 
van de bevolking in het bijzonder van de stad Utrecht en de regio daaromheen en 
voorts al hetgeen te doen dat met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: het verlenen van financiële steun 
aan personen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen, 
daaronder met name begrepen het verstrekken van bijdragen ten behoeve van de 
opleiding van jongeren en het verlenen van hulp aan personen die niet of 
onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare instellingen van sociale 
zorg. Het bestuur kan, naarmate dit wenselijk voorkomt, zijn bijdrage hetzij 
rechtstreeks hetzij door tussenkomst van bestaande instellingen op 
maatschappelijk gebied verlenen. 

3. Het fonds richt zich op hulp aan personen en instellingen van Nederlandse 
nationaliteit of personen met een andere nationaliteit die met medeweten van de 
Nederlandse overheid in Nederland verblijven. 

4. Het doen van uitkeringen, het verlenen van subsidies of bijdragen en het 
verstrekken van geldleningen aan hen die deel uitmaken van organen van het 
fonds is niet geoorloofd. 

 
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele 
Noden: 
De Stichting K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is in 1995 ontstaan vanuit de 
K.F. Hein Stichting, vanwege de toenemende vraag van individuele personen om 
financiële steun bij studie en bij individuele noden. De activiteiten van de oorspronkelijke 
‘moederstichting’ beperken zich vanaf dat moment tot algemene zaken zoals het 
vermogensbeheer etc.  
In de praktijk gaat het vooral om het verstrekken van éénmalige bijdragen ten behoeve van 
de opleiding van jongeren en het verlenen van hulp aan personen die niet of onvoldoende 
in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen.  
Op het Fonds wordt steeds vaker een beroep gedaan. De overheid trekt zich steeds meer 
terug van het terrein van de zorg en laat die taken in toenemende mate aan het particulier 
initiatief over. Daardoor wordt het maatschappelijk belang van fondsen als dit steeds 
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groter. Het Fonds werkt nauw samen met instellingen voor maatschappelijk werk, omdat 
zij degenen zijn die namens hun cliënten de ondersteuning aanvragen. Er is in dit Fonds 
dus geen directe relatie met de beneficiant. Voor het onderdeel Studie wordt advies 
ingewonnen bij de betreffende studentendecanen Hier is wel een directe relatie met de 
beneficiant. Gemiddeld behandelt het Fonds zo’n 425 aanvragen per jaar, waarvan 
ongeveer tweederde wordt gehonoreerd.  
Net als het K.F. Hein Fonds reageert ook dit Fonds voornamelijk op de aanvragen die 
binnenkomen. Deze worden door het bureau in behandeling genomen en voorbereid ten 
behoeve van de bestuursvergaderingen die gemiddeld vier keer per jaar plaatsvinden. 
Spoedeisende zaken die niet of slechts gedeeltelijk door de Stichting Noodhulp kunnen 
worden opgelost worden tussentijds behandeld door het bureau. Het Fonds is dus in 
eerste instantie afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen.  
Op dit moment beraadt het Fonds zich op het te voeren beleid. Als gevolg van de recente 
bezuinigingen zullen er steeds meer aanvragen bij het fonds komen. In de toekomst zal 
het Fonds zich meer gaan richten op de individuele noden, waaronder ook individuele 
noden van studenten zullen vallen. Verder is het van belang meer dan ooit de belangrijke 
wijzigingen in het sociale stelsel te volgen: ontwikkelingen rond de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, de Jeugdzorg, de AWBZ, de aanbesteding van het welzijnswerk etc.  
Het Fonds probeert steeds meer naar buiten te treden en bekendheid te geven aan haar 
werk. In toenemende mate wordt samengewerkt met collega-fondsen, organisaties en 
instellingen in het werkgebied van het fonds. Binnen de sector van de vermogensfondsen 
vindt ook steeds nauwere samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring plaats. 
 
Verwerving en beheer van fondsen: 
Het K.F. Hein Fonds verkrijgt haar inkomsten van de K.F. Hein Stichting. Er zijn geen 
andere inkomsten. Het beheer van de middelen gebeurt centraal, door het bureau. 
 
De bestuurssamenstelling van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden:  
Het bestuur van het fonds bestaat uit vijf personen en wordt bijgestaan door een adviseur. 
Het bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De bestuurssamenstelling is als volgt: 
 
Voorzitter                  Prof. dr. P. Hooimeijer 
Penningmeester                 Drs. H. Noordhof 
Lid                            Mr. A.K. van Steenhoven-Andela 
Lid                       G.B. van Keulen-Saenger 
Lid                             A.M. Eschauzier 
 
 
Beloningsbeleid van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden:  
Bestuursleden van de K.F. Hein Stichting en de drie K.F. Hein Fondsen hebben recht op 
een onkostenvergoeding. Bestuursleden die dat wensen kunnen hun vergoeding schenken 
aan een zelf gekozen doel. De stichting keert jaarlijks € 24.000,- uit aan 
bestuursvergoedingen. 
 
Actueel verslag van de activiteiten van de K.F. Hein Stichting en de K.F. Hein 
Fondsen: zie Jaarberichten. 
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Staat van baten en lasten over 2015  

 
 

 2015   2014  
  € € € € 
Baten      

Ontvangen giften 3    384.686    421.675  
  

 
 384.686  

 
 421.675  

Lasten      
Toegekende giften 4    384.686    421.675  
Saldo boekjaar    -    -  
 

 
 
 
 
Voorgenomen bestedingen 2016 
 
Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden kan voor 2016 een donatie vanuit de  
K.F. Hein Stichting verwachten van € 400.000. Dit bedrag zal besteed worden volgens de 
doelstellingen zoals hierboven beschreven. 
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