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Jaarverslag  2020  Limburgs Diaconaal Fonds (LDF)  

Het Limburgs Diaconaal Fonds komt voort uit het Doctor Poels fonds, 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. 

De communicatie van en naar het LDF vindt plaats via www.limburgsdiaconaalfonds.nl en 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 

 

1. Bestuur: 

Het bestuur van het LDF vergaderde in 2020 2 maal.  

De bestuurssamenstelling in 2020 was als volgt: 

• voorzitter: Hub Vossen 

• secretaris: Frits Benjamins   

• penningmeester: Frans Peeters 

• algemene bestuursleden: Hans Brunolt (tevens 2e penningmeester), Leo Helder, Dionne Boks 

(per 01-01-20  opgevolgd  door Annelies Claessens) 

Dionne Boks ondersteunt het bestuur met betrekking tot ICT.  

 

2. Financiën: 

BALANS      

ACTIVA:     31-12-2020 31-12-2019 

Vorderingen     0  0 

Liquide middelen ING 5473781           2795          331  

Liquide middelen ING 13465061  0  0 

Beleggingen Portefeuille 13465061     243482     236529 

        ------------            ------------- 

TOTAAL        246277     236860 

 

PASSIVA: 

Vermogen einde boekjaar      246277      236860 
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De verlies- en winstrekening 2020 sloot met een netto resultaat van € 9417,--. In 2019 sloot de 

verlies- en winstrekening met een netto resultaat van  € 17293-. De Jaarrekening 2019 is vastgesteld 

door het bestuur en te raadplegen op de website van het Limburgs Diaconaal Fonds. 

Samenwerkingspartners: 

- Clemensstichting : In het kader van de samenwerking zijn in 2020 11 aanvragen  gehonoreerd 

die bij deze stichting kunnen worden gedeclareerd, voor een totaal bedrag van € 2100. 5 van 

deze 11 aanvragen werden ingediend via het Sociaal Fonds Sittard-Geleen. 

In 2018 heeft de Clemensstichting een bedrag beschikbaar gesteld en overgemaakt van 

€ 8000,--, met dit geld worden de bovenstaande projecten gefinancierd.  

Het Limburgs Diaconaal Fonds heeft een tussenbalans verstrekt aan de Clemensstichting. 

en voor het jaar 2021 rest nog een bedrag van € 1724. 

- Jan en Clara Nijssenfonds: In het kader van de samenwerking zijn; 3  aanvragen over het jaar 

2019 . bij deze stichting . gedeclareerd en ontvangen in het jaar 2020  voor een tot aalbedrag 

van  € 632,-. 

- Sociaal Fonds Sittard- Geleen:  In totaal 17 aanvragen gehonoreerd,  waarvan 12 door de 

gemeente aan het LDF zijn vergoed voor een totaalbedrag van € 1743 en 5 aanvragen 

konden worden gedeclareerd bij de Clemensstichting voor een bedrag van € 525. 

 

De tekenbevoegdheid namens het bestuur bij de ING bank bleef ongewijzigd: Frans Peeters en Hans 

Brunolt zijn tekeningsbevoegd namens het bestuur. De voorzitter heeft een controlefunctie en kan 

de rekeningen inzien. 

3. Aanvragen voor financiële ondersteuning LDF: 

Het bestuur van Limburgs Diaconaal Fonds stelt in de bestuursvergadering van december het 

maximum bedrag vast voor de uit te keren bedragen in het komende jaar.  

Voor het jaar 2020  was dit voor particulieren een bedrag van € 250,- . Dit bedrag kon in bijzondere 

gevallen door het bestuur worden verhoogd met max € 250,-.  

Voor het jaar 2020 , was dit voor projecten een bedrag van € 500,-. Dit bedrag kon in bijzondere 

gevallen door het bestuur worden verhoogd met max € 500,-.  

In 2020 zijn 29 aanvragen voor financiële ondersteuning LDF ontvangen. 25 aanvragen betroffen 

particulieren, 4 aanvragen voor projecten.  

• Totaal aangevraagd bedrag:  € 21861,66 

• Toegekende bedragen:  €  4314,41  , dit betreft 17 dossiers.  

• Afgewezen of gedeeltelijk afgewezen ;  € 16403,50 ( aanvraag bedrag te hoog, onvolledig 

ingevulde aanvragen, aanvragers welke geen inzicht wilde geven in hun financiën en of niet 

alle bijlages mee stuurde en na rapellering hieraan ook niet voldeden ,of geen steun fondsen 

gevonden welke samen zorgde voor het totale bedrag,  

• Garantie van uit 2019 , 2 stuks zijn verwerkt in de toegekende bedragen .  

• Garantie toekenning tot eind 2020 en eenmalige verlenging van 1 kwartaal 2021 € 1063.; 4 x 

garantie toekenning.  
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Bestemming/doel aanvragen: 

• Leefgeld: €  2739,14 

• Studie, vervoer, medische kosten, kinderen en jongeren: € 1575,-- 

• Leefgeld 70 +: €  0 

• Projecten, een garantie ter grootte van € 500,- 

Aanvragen voor financiële ondersteuning Sociaal Fonds Sittard-Geleen: 

Het bestuur van Limburgs Diaconaal Fonds en Sociaal Fonds Sittard-Geleen  stelt in opdracht en 

samenspraak met de gemeente Sittard – Geleen een  maximum bedrag vast voor de uit te keren 

bedragen in het komende jaar.  

Voor het jaar 2020 , was dit voor particulieren en projecten een bedrag van € 250,-   

De gelden worden beschikbaar gesteld door de gemeente Sittard-Geleen. 

In 2020 zijn  17 aanvragen voor financiële ondersteuning SFSG ontvangen. Alle aanvragen betroffen 

particulieren. 

• Totaal aangevraagd bedrag:  € 8774,30. 

• Toegekende bedragen:  €  1743,60,  toegekende dossiers 11. 

• Volledig afgewezen of gedeeltelijk afgewezen ;  € 6530,70  aanvraag bedrag te hoog, 

onvolledig ingevulde aanvragen, aanvragers welke geen inzicht wilde geven in hun financiën 

en of niet alle bijlages mee stuurde en na rapellering hieraan ook niet voldeden ,of geen 

steun fondsen gevonden welke samen zorgde voor het totale bedrag. 

• Garantie toekenning tot eind 2020 en eenmalige verlenging van 1 kwartaal 2021 € 500 ,-- 

zijnde ; 1 garantie toekenning.  

Het financieel resultaat 2020 mbt het SFSG en de aanvragen werden besproken met en goedgekeurd 

door de gemeente Sittard-Geleen. (ambtenaar en  wethouder). Van deze bespreking is een verslag 

gemaakt. 

4. Doctor Poelsprijs: 

De Doctor Poelsprijs werd 2-jaarlijks uitgereikt door het LDF in samenwerking met de  Dienst Kerk en 

Samenleving. De geplande uitreiking voor 2020 werd afgelast vanwege de opheffing van de DKS in 

december 2019. Het bestuur van het LDF besluit medio 2021 over de toekomst van de Doctor 

Poelsprijs. 

5. Overige 

In 2020 zijn de website en de aanvraag formulieren vernieuwd.   

Vastgesteld d.d. 30.06.2021 
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