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Beleidsplan Limburgs Diaconaal Fonds (LDF)  

Het Limburgs Diaconaal Fonds komt voort uit het Doctor Poelsfonds, dat in 1938 is opgericht om 

middels financiële ondersteuning onderwijs voor kansarmen te verbeteren. Dit fonds heeft in 2011 

besloten om zichzelf op te heffen en middelen ter beschikking te stellen aan een nieuw fonds, het LDF. 

Het doel  van het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) is  het bieden van kansen en het ondersteunen van 

individuele personen in de Limburgse samenleving. 

Het LDF heeft een eigen website: www.limburgsdiaconaalfonds.nl  

De communicatie van en naar het LDF vindt plaats via e-mail: 

- secretaris@limburgsdiaconaalfonds.nl voor alle bestuursaangelegenheden; 

- voorzitter@limburgsdiaconaalfonds.nl voor communicatie met de voorzitter 

- penningmeester@limburgsdiaconaalfonds.nl voor communicatie met de penningmeester 

Bestuur: 

Het bestuur van het LDF bestaat uit 6 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden. 

Een van de leden vervult de taak van 2e penningmeester. Bij de samenstelling van het bestuur wordt 

gekeken naar een zo goed mogelijke spreiding naar woonplaats over de provincie Limburg.  

Het bestuur vergadert in de regel 4x per jaar. Desgewenst kunnen vergaderingen online 

plaatsvinden. Van iedere vergadering wordt een verslag en een actielijst gemaakt. 

Jaarlijks vindt een kascontrole plaats, deze wordt verricht door twee bestuursleden. De 

kascontrolecommissie legt verantwoording af aan het bestuur. 

Het dagelijks bestuur van het  LDF vormt tevens het bestuur van het Sociaal Fonds Sittard-Geleen. 

Met ingang van  2015 is aan de bestuursleden een vergoeding van € 300 p.p. per jaar, voor de DB-

leden € 500,- p.p. per jaar toegekend, die als donatie door de bestuursleden wordt geschonken aan 

het LDF. 

Het bestuur kan zich laten bijstaan door personen met een specifieke deskundigheid. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn mbt ICT-voorzieningen, beheer website en de Doctor Poelsprijs. 

Alle documenten van het LDF worden in dropbox geplaatst en zijn daar te allen tijde te raadplegen 

door alle bestuursleden. Bestuursleden kunnen ook zelf documenten uploaden in dropbox en 

bestaande documenten becommentariëren.  

Aanvragen voor financiële ondersteuning particulieren: 

Aanvragen ten behoeve van mensen in financiële nood kunnen alleen worden ingediend door een 

contactpersoon verbonden aan een ‘kerkelijke’ of  ‘maatschappelijke’ instelling of organisatie. 

Een maatschappelijke instelling of organisatie kan een instelling zijn op het gebied van zorg en 

welzijn, sociaal raadsliedenwerk, schuldhulpverlening/ bewindvoerder, de sociale dienst, een 

revalidatiecentrum, een ziekenhuis, een ggz-instelling, een instelling voor dak- en thuislozen, een 

belangenbehartigingsorganisatie, een blijf van mijn lijf huis en andere door het bestuur van het LDF 

erkende instellingen en organisaties. 

Aanvragen moeten worden ingediend door een intermediair (tussenpersoon) door middel van het 

LDF-aanvraagformulier (te downloaden via deze website) mét de gevraagde documenten. 

http://www.limburgsdiaconaalfonds.nl/
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Het bestuur van het LDF neemt als de aanvraag compleet en duidelijk is in de regel binnen een week 
een besluit over ingediende aanvragen voor particulieren. Indien er vragen zijn met betrekking tot 
een aanvraag hangt de behandelingsduur vooral af van de medewerking van de aanvrager. 
Bestuursleden kunnen verzoeken een aanvraag voor  een bestuursvergadering te agenderen. De 
aanvrager wordt hierover geïnformeerd. In dat geval ontvangt de aanvrager binnen een week na de 
bestuursvergadering het besluit. 

Het bestuur stelt jaarlijks de maximumbijdragen voor particulieren vast. 

Toegekende bedragen kunnen uitsluitend worden overgemaakt op het vaste bankrekeningnummer 

van de intermediair. 

Sociaal Fonds Sittard-Geleen: 

Aanvragen met betrekking tot de ondersteuning van kwetsbare personen woonachtig in de 

gemeente Sittard-Geleen verlopen via het ‘Sociaal Fonds Sittard-Geleen’. Om een beroep te kunnen 

doen op het Sociaal Fonds Sittard-Geleen moet uitdrukkelijk nagegaan zijn of voor de aanvraag 

bijzondere bijstand kan worden verkregen. Voor aanvragen bij het Sociaal Fonds Sittard-Geleen kan 

gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier particulieren van het LDF. Besluitvorming over 

deze aanvragen vindt plaats door het DB.  De aanvragen die via het Sociaal Fonds Sittard-Geleen 

lopen worden vergoed vanuit een donatie van de Gemeente Sittard-Geleen. Jaarlijks wordt aan de 

gemeente een verantwoording afgelegd over de uitgekeerde bijdragen.  

Aanvragen voor financiële ondersteuning projecten: 

Het  LDF ondersteunt in de regel maximaal 4 kleinschalige sociaal-maatschappelijke projecten per 

jaar ten behoeve van kansarme mensen en groepen in de Limburgse samenleving. De besluitvorming 

over projectaanvragen vindt in de regel plaats in een bestuursvergadering van het LDF. Een 

toelichting bij de aanvraagformulieren alsmede een toelichting op de besluitvorming is te vinden op 

de website van het LDF.  

Toegekende bedragen kunnen uitsluitend worden overgemaakt op het opgegeven 

bankrekeningnummer van de aanvrager. Het bestuur stelt jaarlijks de maximumbijdragen: voor 

projecten vast. 

Financieel Beleid: 

a. Uitgangspunten vermogensbeheer: 

Het bestuur van het LDF beschikt over een eigen vermogen. De verantwoordelijkheid voor het 

beheer van het vermogen van het LDF  ligt bij het voltallig bestuur. Het bestuur heeft de 

penningmeester gemachtigd voor de uitvoering en de implementatie van het beleggingsbeleid. Het 

bestuur laat zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid bijstaan door een professionele 

beleggingsadviseur en/of banken/vermogensbeheerders.  

Het bestuur kiest bij het beheer van haar vermogen voor een risicomijdende beleggingen.  Het 

bestuur heeft bepaald dat dit vermogen tenminste € 200.000,- moet bedragen. Zolang het vermogen 

aan deze eis voldoet kunnen financiële bijdragen worden verleend. Indien het vermogen onder deze 

grens is gezakt vinden geen uitkeringen meer plaats en zal het bestuur het financieel beleid opnieuw 

vaststellen. Het vermogensbeheer wordt door het bestuur jaarlijks getoetst in de vergadering waarin 

de Jaarrekening en de Balans van het voorafgaande kalenderjaar worden vastgesteld. 
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b. ANBI: 

De Belastingdienst heeft de Stichting Limburgs Diaconaal Fonds aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld 

voor het recht van schenking. Het bestuur vindt het van belang deze ANBI-status te behouden. De in 

het kader van ANBI  vereiste documenten kunnen op de website van het LDF worden geraadpleegd. 

Doctor Poelsprijs: 

Door middel van de Doctor Poelsprijs worden Limburgse  kleinschalige projecten en individuele 

personen, die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan, ondersteund en 

in de schijnwerper gezet. 

De Doctor Poelsprijs was een gezamenlijke initiatief van de DKS (Dienst Kerk en Samenleving) en het 

LDF. De DKS is medio 2020 opgeheven, momenteel wordt onderzocht hoe een mogelijk vervolg 

gegeven wordt aan de Doctor Poelsprijs. 

 De uitreiking van de  Doctor Poelsprijs  vindt 2-jaarlijks plaats.  

Samenwerkingspartners: 

Door samenwerking met de Clemensstichting kan extra aandacht worden gegeven aan de doelgroep 

kwetsbare jongeren tot 23 jaar, woonachtig  in Zuid-Limburg.  

Door samenwerking met Jan en Clara Nijssen Stichting kan extra aandacht worden gegeven aan de 

doelgroep kwetsbare ouderen vanaf 70 jaar, woonachtig in Maastricht en Sittard-Geleen en voor 

zover de middelen dat toelaten ook uit andere gemeenten in de provincie Limburg. 

Door samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen kan extra aandacht worden gegeven aan de 

ondersteuning van kwetsbare personen woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen via het ‘Sociaal 

Fonds Sittard-Geleen’. 

Beleidsvoornemens LDF:  

1. Vernieuwen van de website van het LDF. De website anno 2019 is niet geheel actueel. 

2. Ontwerpen van nieuwe aanvraagformulieren voor particulieren en projecten. De door het 

bestuur gedane suggesties en gemaakte kanttekeningen mbt aanvragen dienen te worden 

verwerkt in de aanvraagformulieren. 

3. Opnieuw inrichten van dropbox cq digitaal archiefsysteem. De dropboxversie anno 2019 is 

niet voldoende overzichtelijk en is niet compleet mbt de gewenste archieffunctie. 

4. Nu de DKS is opgegeven wordt gezocht naar een of meer nieuwe samenwerkingspartner(s) in 

verband met de Doctor Poelsprijs. De uitreiking van de doctor Poelsprijs gaat in 2021 niet 

door. Medio 2021 wordt een besluit genomen over de toekomst van deze prijs. 

5. Het LDF bestaat in 2021 10 jaar. Het bestuur bespreekt nog  welke activiteit(en) in dat kader 

al dan niet  plaatsvinden. 

 

Vastgesteld d.d. 15 februari 2021 

 

 

 


