
 Limburgs Diaconaal Fonds Jaarverslag 2019 pagina 1 
 

Jaarverslag  2019  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. 

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 

 

1. Bestuur: 

Het bestuur van het LDF vergaderde in 2019 4 maal.  

De bestuurssamenstelling in 2019 was als volgt: 

• voorzitter: Hub Vossen 

• secretaris: Jo Beckers (van 01-01-2019 t/m 11-10 2019), Frits Benjamins (vanaf 12-10-2019) 

• penningmeester: Frans Peeters 

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

Helder 

 

2. Financiën: 

BALANS      

ACTIVA:     31-12-2019 31-12-2018 

Vorderingen     0  0 

Liquide middelen ING 5473781            331         7792 

Liquide middelen ING 13465061  0  0 

Beleggingen Portefeuille 13465061     236529     211775 

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

TOTAAL        236860     219567 

 

PASSIVA: 

Vermogen einde boekjaar      236860       219567 
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De verlies- en winstrekening 2019 sloot met een netto resultaat van € 17.293. In 2018 sloot de 

verlies- en winstrekening met een netto resultaat van - € 9.149. 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 2019 9 aanvragen gehonoreerd 

die bij deze stichting kunnen worden gedeclareerd in het kader van het budget van € 8.000 

dat in 2018 door de Clemensstichting is overgemaakt op de rekening van het LDF, voor een 

totaalbedrag van  € 2375. 

- Jan en Clara Nijssenfonds: In het kader van de samenwerking zijn in 2019 3 aanvragen 

gehonoreerd die bij deze stichting zijn gedeclareerd voor een totaalbedrag van  € 632. 

- Sociaal Fonds Sittard Geleen: In het kader van de samenwerking zijn in 2019 24 aanvragen 

gehonoreerd die door de gemeente aan het LDF zijn vergoed een totaalbedrag van  € 4119.  

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

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

de rekeningen inzien. 

3. Aanvragen voor financiële ondersteuning LDF: 

In 2019 zijn 28 aanvragen voor financiële ondersteuning LDF ontvangen. 24 aanvragen betroffen 

particulieren, 4 aanvragen voor projecten.  

• Totaal aangevraagd bedrag:  € 57.097 

• Toegekende bedragen:  €   4.875 

• Volledig afgewezen aanvragen: 2 (1x vanwege financiële redenen en 1x omdat de 

betreffende projectaanvraag onduidelijk bleef). 

• Gedeeltelijk afgewezen aanvragen: 8 (aanvraag was hoger dan vastgesteld maximumbedrag 

LDF) 

• Volledig toegekende aanvragen: 20. 

• Aantal besproken aanvragen in bestuursvergadering: 8 

Bestemming/doel aanvragen: 

• Leefgeld: € 1975 

• Studie, vervoer, medische kosten, kinderen en jongeren: € 2450 

• Leefgeld 70 +: €  450 

Aanvragen voor financiële ondersteuning Sociaal Fonds Sittard-Geleen: 

In 2019 zijn 24 aanvragen voor financiële ondersteuning SFSG ontvangen. Alle aanvragen betroffen 

particulieren. 

• Totaal aangevraagd bedrag:  € 5043 

• Toegekende bedragen:  € 4119 

• Volledig afgewezen aanvragen: 2 (1x vanwege onjuiste gegevens en 1x omdat de betreffende 

aanvraag werd ingetrokken). 

• Gedeeltelijk afgewezen aanvragen: 2  

• Volledig toegekende aanvragen: 22, waarvan 1 dossier uit 2018. 
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Het financieel resultaat 2019 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: 

Voor de Doctor Poelsprijs 2019  zijn 18 projecten aangemeld.  De winnaar van de Doctor Poelsprijs 

2019 was "Bloempje voor het Goede Doel" uit Geleen. De tweede prijs was voor "Éngele van Zitterd-

Gelaen" uit Sittard-Geleen. De derde prijs ging naar "Maximina" uit Roermond. Ten slotte was er nog 

een aanmoedigingsprijs voor "Delen in meedoen" uit Venlo. 

De prijsuitreiking van de Doctor Poelsprijs vond plaats in Rolduc (Kerkrade). Bij de uitreiking waren 

150 personen aanwezig. 

Alle  vertegenwoordigers van de aangemelde projecten zien opname in het boekje en de  uitnodiging 

voor de sociale studiedag als een erkenning voor vaak jarenlange inzet. De genomineerden  voor de 

Dr. Poelsprijs 2019 met achtergrondinformatie zijn opgenomen in de uitgave : "Wij maken de 

toekomst...samen!". (Digitale) versies van deze en eerdere uitgaven van de Dr. Poelsprijs staan op de 

website van het LDF. 

In december 2019 ontving het LDF bericht dat de Dienst Kerk en Samenleving wordt opgeheven. Dit 

is van invloed op de Doctor Poelsprijs die door DKS en LDF samen werd georganiseerd. Het bestuur 

van het LDF zal in 2020 haar beleid nader uitwerken op dit punt. 

5. Overige 

In december 2019 heeft het bestuur de uitgangspunten vastgesteld voor een vernieuwde opzet van 

haar website. Dit zal in 2020 verder worden geconcretiseerd. 

 

 

Vastgesteld d.d. 18 februari 2021. 

 

www.limburgsdiaconaalfonds.nl 
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