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De Stichting Elisabeth Strouven biedt al meer dan veertig jaar ﬁnanciële
ondersteuning aan organisaties en verenigingen in Maastricht en omgeving.
Door deze ondersteuning krijgen allerlei sociale en maatschappelijke initiatieven,
die een rol vervullen in een goed functionerende en leefbare samenleving, een kans.
Daarnaast geeft de Stichting Elisabeth Strouven bijdragen aan culturele doelen.
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Woord vooraf door de voorzitter
Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste
openbare jaarverslag van de Stichting Elisabeth Strouven.
Het jaarverslag is kort en bondig. Het legt verantwoording af
over de wijze waarop de Stichting Elisabeth Strouven
organisaties en doelen in en om Maastricht ﬁnancieel
ondersteunt.
Ruim twee miljoen euro werd in 2006 uitgekeerd.
Het bestuur tracht daarmee op een weloverwogen manier het
gevarieerde en bloeiende sociale en culturele leven in en om
Maastricht te ondersteunen en versterken.
Meer transparantie over haar doelstellingen en bestedingen
past in het nieuwe beleid van het bestuur.
We hopen dat dit jaarverslag u verder zal motiveren en
inspireren om een bijdrage te leveren aan het instandhouden en
bevorderen van “De mestreechter geis”.
Prof. Dr G. Kootstra
Voorzitter van het Bestuur
Stichting Elisabeth Strouven
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Historische achtergrond
De Stichting Elisabeth Strouven is opgericht in 1963 door het toenmalige Burgerlijk Armbestuur van
Maastricht, de rechtsvoorganger van Vivre. Het Burgerlijk Armbestuur heeft zich sinds de Napoleontische
tijd bekommerd om zieke, oude, gehandicapte en arme inwoners van Maastricht. De oprichting van
de nieuwe stichting was een rechtstreeks gevolg van de invoering van de Algemene Bijstandswet in het
midden van de zestiger jaren. In deze wet werd vastgelegd, dat elke inwoner van Nederland, die niet
in zijn onderhoud kan voorzien, recht heeft op hulp en steun van de overheid. Sinds de invoering van
de bijstandswet is de armenzorg niet langer een zaak van burgerlijke en parochiële armbesturen, maar
van de overheid en dan met name van de gemeentelijke sociale diensten. Op veel plaatsen in Nederland
werden de armbesturen dan ook opgeheven en het vermogen verviel aan de overheid. Na intensief overleg
tussen rijksoverheid, gemeenten en armbesturen werd de afspraak gemaakt, dat armbesturen, die waren
ontstaan vóór 1912 een deel van hun vermogen zouden mogen behouden voor taken op sociaal gebied,
die niet of nog niet door de overheid werden uitgevoerd.
In Maastricht werd graag gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en in overleg met het gemeentebestuur
werd een bedrag van 10 miljoen gulden afgezonderd om met de opbrengsten van dit vermogen hulp en
bijstand te kunnen verlenen aan organisaties en instellingen werkzaam in de sociale sector binnen de
gemeente Maastricht. Voor dit doel werd een aparte stichting opgericht. De naamgeving verwijst naar
de historische ﬁguur Elisabeth Strouven, die in 1628 aan de Calvariestraat in Maastricht een begin heeft
gemaakt met de opvang van zieken en gebrekkigen.
Het bestuur werd gevormd door het algemeen bestuur van het Burgerlijk Armbestuur, waarvan de leden
in die tijd werden benoemd door en voor een deel zelfs uit de gemeenteraad. Het Burgerlijk Armbestuur
ging zich vooral toeleggen op de zorg voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Per 1 januari 1997 werden in het kader van de statuswijziging de banden tussen de gemeentelijke overheid
en het Burgerlijk Armbestuur doorgesneden. Daarmee kwam indirect ook de Stichting Elisabeth Strouven
op grotere afstand van de gemeente te staan. Op dat moment is met de gemeente een convenant gesloten
om te waarborgen dat de middelen van de stichting Elisabeth Strouven beschikbaar blijven voor doelen in
de stad Maastricht.
In 2005 heeft het Burgerlijk Armbestuur afstand gedaan van de eeuwenoude naam en heet sindsdien
Vivre. Hoewel de stichting Elisabeth Strouven en Vivre twee autonome rechtspersonen zijn, bestaat nog
altijd een verwevenheid tussen beide stichtingen.
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Elisabeth Strouven (1600-1661),
de stichteres van Calvariënberg.

Doelstelling
De huidige statutaire doelstelling luidt als volgt:
“De stichting heeft ten doel – door middel van het beheren en exploiteren van haar vermogen en het afzonderen van de
revenuen daarvan – met die revenuen hulp en bijstand te leveren aan organisaties en/of instellingen, werkzaam in de sociale
sector binnen de gemeente Maastricht, die naar het oordeel van het bestuur van de stichting daarvoor in aanmerking komen.
De stichting heeft tevens ten doel door middel van het afzonderen van haar vermogen daarmee een bijdrage te leveren aan het
behoud en de ontwikkeling van cultuur binnen de gemeente Maastricht.
Het bestuur is bevoegd tot een maximum van tien procent van de revenuen van het voorgaand exploitatiejaar te besteden aan
giften, zonder gebonden te zijn aan de doelstelling in de vorige alinea beschreven.”
De stichting heeft dus een tweeledig doel:
A. Het instandhouden van het vermogen.
B. Het bestemmen van de opbrengsten van dit vermogen aan maatschappelijke en culturele doelen.
In dit jaarverslag wordt met name ingegaan op het tweede gedeelte van de doelstelling.

Actuele beleidsontwikkelingen
In 2005 heeft het bestuur aan Prof. Dr. Th. Schuijt, hoogleraar ﬁlantropie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,
opdracht gegeven een beleidsnotitie op te stellen met betrekking tot de toekomst van de Stichting Elisabeth Strouven. In
deze in september 2005 verschenen notitie gaan Schuijt en zijn medewerkers uitvoerig in op de veranderende rol van de
vermogensfondsen in Nederland en in het bijzonder op de ontwikkelingen van de Stichting Elisabeth Strouven. In het rapport
wordt een beleidskader beschreven voor de komende tien jaren.
Op basis van dit rapport heeft het bestuur in 2006 diverse beleidsuitgangspunten geformuleerd.
Statutaire doelstelling
Besloten is de statutaire doelstelling uit te breiden met een culturele component. Verder werd de van oudsher bestaande
5%-regeling vervangen door de 10%-regeling. Dit deel van de opbrengsten is vooral bedoeld voor giften in de gemeenten
Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden en Margraten en kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden met een
verankering in de regio Zuid-Limburg. De statutenwijziging is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente Maastricht.
Giftenkader
Het bestuur heeft een giftenkader vastgesteld voor de periode 2007 – 2009. In deze periode wordt het breed georiënteerde,
algemene subsidieprogramma gecontinueerd met een budget van € 800.000,- per jaar.
Daarnaast is een thematisch subsidieprogramma gestart met een budget van € 800.000,- per jaar.
De stichting voert hierop een actief beleid. Voor de periode 2007 – 2009 is een keuze gemaakt voor de twee volgende thema’s:
• Kanszoekende jongeren
• Buurtrevitalisatie

In de loop van 2006 heeft een expertgroep, bestaande uit bestuursleden en medewerkers van Trajekt en Servatius
woningstichting de kaders en criteria voor het thematisch subsidieprogramma verder uitgewerkt. De voorstellen van de
expertgroep worden voorgelegd aan het bestuur.
Als derde element in het giftenkader is besloten een structurele beleidslijn uit te werken ten aanzien van innovatieve
huisvestingsprojecten voor ouderen. Uitgangspunt is dat de stichting niet zelf bouwt en exploiteert, maar hierin met partners
initieert en investeert. Op dit punt is in het verslagjaar nog geen actie ondernomen.

Algemene criteria voor het giftenbeleid
Het bestuur hanteert bij het al dan niet honoreren van aanvragen de volgende algemene criteria:
• geen structurele projectﬁnanciering
• co-ﬁnanciering met andere partijen geniet de voorkeur
• het gaat bij voorkeur om startsubsidies voor vernieuwende projecten
• individuele personen worden niet gesubsidieerd
• het dient te gaan om haalbare projecten met een aanwijsbaar resultaat
• er is algemeen draagvlak voor het project
• kosten van reguliere exploitatie worden niet gesubsidieerd
• er worden geen bijdragen verstrekt aan andere fondsen
• activiteiten met een strikt commercieel karakter worden niet ondersteund
• activiteiten, die volledig door de overheid worden gesubsidieerd, worden niet ondersteund
Deze criteria worden gehanteerd als algemene beleidsuitgangspunten, die ook via een brochure kenbaar zijn gemaakt aan
potentiële aanvragers. De criteria worden niet gehanteerd als strak keurslijf.
P.R en Communicatie
O
bij de doelgroepen.
Er is bovendien een website gemaakt met informatie omtrent doelstellingen, het giftenbeleid, de algemene richtlijnen, de
werkwijze en de aanvraagprocedure. Ook is een brochure beschikbaar met dezelfde inhoud.
Met de nieuwe huisstijl en dit jaarverslag geeft de stichting aan op transparante wijze verantwoording te willen aﬂeggen over
het gevoerde beleid.
Procedurele afhandeling van verzoeken
De stichting streeft naar een efﬁciënte afhandeling van de verzoeken om ﬁnanciële steun. Bij afwijzing van verzoeken wordt
een korte motivatie gegeven. Bij giften van meer dan € 5.000,- wordt een verantwoording achteraf gevraagd.
Bij giften van meer dan € 50.000,- wordt een accountantsverklaring gevraagd.
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Samenstelling bestuur en
ondersteunend bureau
De samenstelling van het bestuur was
per 31 december 2006 als volgt:
Prof. Dr. G. Kootstra, voorzitter
Th. Ammerdorffer, vice-voorzitter
Ing. K. Bonnema
Drs. G. Castermans
Mr. E. Klomp
J. Wevers
Prof. Dr. G. Widdershoven
Mevr. L. Schouterden en mevr. G. Beker-Kolle leden
van de Raad van Toezicht van Vivre, fungeerden als
adviseur van het bestuur.
Ondersteunend bureau
De ondersteunende en administratieve
werkzaamheden voor de Stichting Elisabeth Strouven
worden verricht door de medewerkers van de
Stichting Vivre.
De heer Dr. Ir. J. Meijers, die voorzitter is van de
Raad van Bestuur van Vivre, fungeert als directeur en
secretaris van de Stichting Elisabeth Strouven. Als
plaatsvervangend secretaris fungeert Mr. P. Moors.

Overzicht van de schenkingen in 2006
Een belangrijk bestanddeel van de bestuursvergaderingen,
die gemiddeld een keer in de twee maanden worden
gehouden, is het behandelen van verzoeken om ﬁnanciële
steun. In 2006 werden 187 van dergelijke verzoeken in
behandeling genomen. Daarvan werden 171 verzoeken
gehonoreerd, hetgeen dus neerkomt op ruim 90 % van de
binnengekomen aanvragen. In 2006 werden 16 verzoeken
afgewezen om uiteenlopende redenen. In sommige
gevallen had het verzoek naar het oordeel van het bestuur
een te commercieel of individueel karakter. Bij andere
afwijzingen vond het bestuur, dat de aanvraag niet paste bij
de doelstellingen van de stichting.
In het verslagjaar werden 27 ontwikkelingsprojecten
buiten Nederland ondersteund via de 10%-regeling met een
totaalbedrag van € 100.000,-.

Giften Stichting Elisabeth Strouven
In 2006 heeft de Stichting Elisabeth Strouven
€ 2.200.188 aan giften uitgekeerd.
De giften zijn onder te verdelen in
4 rubrieken / doeleinden, namelijk:

Figuur.1

●
●
●
●

A. Maatschappelijke doeleinden
B. Culturele doeleinden
C. Doeleinden buiten Maastricht
D. Diversen

82,29 %
8,36 %
4,89 %
4,46 %

Bij de giften gaat het doorgaans om bedragen die variëren
van € 500,- tot € 5.000,-. In bijzondere situaties worden ook
hogere bedragen toegekend. In 2006 zijn onder andere in de
volgende situaties relatief hoge bedragen toegekend:
• Gemeenschapshuizen in diverse wijken van Maastricht
• Huurkwijtscheldingen Toon Hermans Huis en Hospice
Trajectum
• Bijzondere voorzieningen in verpleeghuizen en
zorgcentra
• Restauratie van bijzondere kerkgebouwen
• Vernieuwingen in de ketenzorg aan CVA-patiënten
• Leerstoel verpleeghuisgeneeskunde Universiteit
Maastricht
• Netwerk van hartdefribrillatoren
• RonaldMcDonaldhuis
Het giftenbeleid van de stichting wordt twee keer per jaar
besproken met een vertegenwoordiging van het College van
Burgemeester en Wethouders van Maastricht. Het overleg
heeft het karakter van een informatie-uitwisseling, waarbij
wordt gestreefd naar afstemming van beleid.
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Figuur.2
De twee grootste rubrieken zijn
verder uitgewerkt.
De volgende maatschappelijk doeleinden
(A) heeft Stichting Elisabeth Strouven
ondersteund:

●
●
●
●
●
●

Gezondheidszorg
Gemeenschapsvoorzieningen
Jongeren
Emancipatie, minima en minderheden
Recreatie- en sportvoorzieningen
Ouderen, w.o. ook huisvesting

82,96 %
7,73 %
3,56 %
2,93 %
2,41 %
0,41 %

Figuur.3
Culturele doeleinden (B)

●
●
●
●

Muziek- en toneelverenigingen
Historie
Onderwijs en wetenschap
Carnavalsverenigingen

67,78 %
13,71 %
12,74 %
5,77 %
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Koepelkerk.
We hebben het er warm van.
U kent allemaal de ervaring dat je warm kunt worden van een
positieve opmerking of een cadeau wat toch wel erg groot is.
Ons verstand staat even op nul en we genieten soms met tranen
in onze ogen.
We kunnen ook warm worden wanneer we in de winter van een
koude straat in een heerlijk warm vertrek komen.
In de Koepelkerk in Maastricht was het jaren zo dat hoogstens
het koor de sterren van hemel zingend iemand warm kon
maken of een bezielde preek van de pastoor mensen een warm
gevoel lieten ervaren, in de kerk zelf bleef de laatste jaren het
kwik steeds lager staan. Toen ik kwam, werd twaalf graden al
een hele prestatie genoemd.
Tijdens mijn eerste viering in deze kerk in februari 2006, zag ik
verkleumde gezichten en de dag daarna de torenhoge rekening
van het stoken.
Al snel werd duidelijk dat het succes van de kachel uit het
verleden geen garantie meer was voor de toekomst. Goede raad
was duur.
Gelukkig kwamen twee belangrijke zaken samen. De grote
deskundigheid en inventiviteit van onze vice voorzitter de
heer Geerards en de vrijgevigheid van de Stichting Elisabeth
Strouven.
En zoals dat gaat in ons leven; we vinden het alweer gewoon
dat het zondags heerlijk warm is. Omdat we ons ook nog
eens mogen verheugen in een sterk toenemend kerkbezoek,
genieten velen van de behaaglijke temperatuur.
Tot slot wil ik dan ook namens velen mijn hartelijke dank
uitspreken. Voor ons is deze gift van niet te overschatten
waarde. We zullen zorgen te tonen, de hulp van uw stichting
waard te zijn door met bezieling ons enthousiasme uit te
dragen.
Pastoor J. Schafraad
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Foto’s: Pastoor J. Schafraad (links)
en Vice voorzitter dhr Geerards (rechts).

Mastreechter Staar
In 2008 bestaat de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter
Staar 125 jaar en dat jubileum zal ruimschoots worden gevierd.
Het was voor ons een welkome verrassing te constateren dat
er bij de Stichting Elisabeth Strouven vanaf het eerste contact
enthousiaste bereidwilligheid bestond om ons ﬁnancieel
te ondersteunen bij de realisatie van ons feestprogramma.
Het doet ons goed te merken dat deze stichting naast haar
inhoudelijke activiteiten tevens een grote maatschappelijke
betrokkenheid op sociaal-cultureel vlak toont.
De gulle ﬁnanciële support van deze stichting stelt ons in
staat om voor een zo breed mogelijk publiek en tevens voor
mindervalide inwoners van zuidelijk Limburg een feestelijk
jubileumconcert te verzorgen. De ﬁnanciële ondersteuning
onderstreept op een speciale wijze nog eens de betrokkenheid
van de stichting bij de bevolking van Zuid-Limburg en heeft
daardoor een toegevoegde waarde voor o.a. de bevordering en
instandhouding van regionale sociaal-culturele activiteiten.
Namens bestuur, directie en leden van KZV Mastreechter Staar:
bravo en hartelijk dank.
Met muzikale groet,
J.P.J.M. Voorvelt, preses

Foto:
Koninklijke Zangvereniging
Zangvereniging Mastreechter Staar
Koninklijke
Mastreechter Staar
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Toon Hermans Huis
Maastricht
Sinds de oprichting van onze stichting in 2000, waarvan 6 jaar
zonder huurbetaling, zetelt het Toon Hermans Huis Maastricht
in het prachtige pand van de Stichting Elisabeth Strouven aan
het Veldekeplein. Het huis van de gele ballon, van de lach en de
traan.
Het huis voor iedereen die met kanker te maken heeft of
daar iets over wilt weten. Een Maastrichts huis om trots op
te zijn! Niet alleen om de bijzondere ondersteuning die daar
wordt geboden, maar ook omdat het huis volledig draait op
de maatschappelijke betrokkenheid van de mensen in de 043
regio.
Vrijwilligers runnen het huis, de bevolking, het bedrijfsleven
en regionale stichtingen zorgen samen voor de ﬁnanciering.
Het is een levendig en positief huis waarvan de deur voor
iedereen wijd open staat en waar het lijkt alsof de muren rust
en begrip uitstralen. Bezoekers moeten weliswaar, letterlijk
èn ﬁguurlijk, een drempel over. Maar eenmaal binnen, is men
altijd weer verrast over de sfeer en het brede aanbod van café tot
informatie en allerhande workshops. Waar vind je zo’n ruim en
sfeervol pand, midden in Maastricht? Met al die kamers waar
het soms bruist van de activiteiten en soms heerlijk rustig is?
Waar alles kan en niets moet? Het huis is de basis van alles.
En de Stichting Elisabeth Strouven is de beste huisbaas die wij
ons wensen kunnen!
Directeur, Sandra Kloezen

Foto:
Schilderworkshop in het Toon Hermans Huis
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