
 
Stichting Bob van der Hout-fonds 

Fiscaal nummer:  8087.87.962  

RSIN   808787962 

KvK nummer  30152053 

Postadres:   Postbus 1385, 3500 BJ Utrecht 

Bezoekadres:   Groeneweg 2, VE Utrecht 

Contactpersoon: Tanja Hagen, Mark Hagoort (ambtelijke ondersteuner, fondsenspecialist) 

E-mail:   bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl 

Telefoon:  030-2302987 St. de Tussenvoorziening 

Doelstelling 

Het terugdringen van de schuldenproblematiek in Utrecht bij de sociale minima in het algemeen en 

bij dak- en thuislozen in het bijzonder, en het aldus bevorderen van schuldenloosheid en 

maatschappelijk herstel. Daarnaast hoopt het fonds door de bijdrage een structurele 

maatschappelijke kostenbesparing te bewerkstelligen.  

Hoofdlijnen beleidsplan 

Het Bob van der Hout-fonds helpt mensen om te werken aan hun schuldsituatie, met een renteloze 

lening of een gift. Sinds de oprichting in 1998 zijn honderden mensen in nood geholpen om het 

financieel te redden. Het fonds is gelieerd aan Stichting De Tussenvoorziening, een Utrechtse 

organisatie voor maatschappelijke opvang en woonbegeleiding. De cliënten van De 

Tussenvoorziening kunnen via hun begeleider een beroep doen op het fonds. De doelstelling van het 

Bob van der Hout-fonds is het terugdringen van de schuldenproblematiek en het aldus bevorderen 

van schuldenloosheid en maatschappelijk herstel. 

Het Bob van der Hout-fonds staat dicht bij de mensen zelf. De werkwijze is persoonlijk en er is sprake 

van snelle en directe communicatie. Begeleiders (bijvoorbeeld woonbegeleider of budgetbeheerder) 

doen een aanvraag bij het Bob van der Hout-fonds voor een lening of – in uitzonderlijke gevallen – 

een kleine gift. Een lening bedraagt gemiddeld ongeveer €1.250, terug te betalen in maximaal 36 

maanden; een gift bedraagt tussen de €50 en €500. Uitgangspunt is dat een lening of gift nooit op 

zich staat, maar altijd gekoppeld is aan een vorm van begeleiding vanuit De Tussenvoorziening. 

Begeleiders houden na toekenning zicht op de besteding van de middelen. Deze combinatie van 

lening/gift en begeleiding geeft een goede basis  voor maatschappelijk herstel van kwetsbare 

mensen in de samenleving. Weer meedoen en blijven meedoen: individueel, sociaal, maatschappelijk 

en economisch – dat is belangrijk.  

 

In 2019 is de doelstelling geëvalueerd en verder uitgewerkt. 



 
 

Bestuur 

Voorzitter:  mw. Marja van Baren 

Vicevoorzitter:  dhr. Koos Lieffijn 

Secretaris:  dhr. Matthijs Rutten 

Penningmeester: dhr. Jaap Ravenhorst  

Lid:   mw. Natasja Vis 

Lid:   mw. Karin Kiers 

mw. Tanja Hagen en Mark Hagoort, Fondsenspecialist bij Stadsgeldbeheer van de Tussenvoorziening, 

zijn ambtelijk ondersteuner van het bestuur (zij maken geen deel uit van het bestuur). Zij 

optimaliseren de aanvragen met de aanvragers, stellen mede de contracten op en voert samen met 

de penningmeester de financiële administratie. 

Beloningsbeleid 

De bestuurders van het Bob van der Hout-fonds zijn vrijwilligers. Zij ontvangen voor deze functie 

geen geldelijke vergoeding.  

De ambtelijk ondersteuner is een medewerker in dienst van Stichting de Tussenvoorziening. Stichting 

de Tussenvoorziening betaalt het loon van deze secretaris, volgens de CAO Welzijn en 

Maatschappelijke Dienstverlening.  

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten 

Zie hiervoor het jaarverslag. 

Financiële verantwoording 

Zie hiervoor het jaarverslag.  

Aanvraag indienen 

Indien u vragen over het Bob van der Hout-fonds, e-mail dan naar 

bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl 

Bij een aanvraag kan het volledig ingevulde aanvraagformulier opgestuurd worden. 


