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Statutaire vestigingsplaats 

De stichting is gevestigd in Amsterdam, aan de Herengracht 524 (1017 CC). 
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Stichting Hulp na Onderzoek werd opgericht door de Amsterdamse suikerfabrikant  
F.J.Spakler, die in 1919 overleed en zijn geld naliet om financiële steun te geven aan instellingen 
voor liefdadigheid. In de loop van de twintigste eeuw werd een aantal grote giften en legaten 
aan het vermogen van de stichting toegevoegd. 
Stichting Hulp na Onderzoek is anno 2019 een fonds dat bijdragen uitkeert aan een brede 
waaier van maatschappelijke organisaties, met name in Amsterdam en omgeving. 
Stichting Hulp na Onderzoek is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) aangemerkt. 
 
Doelstelling 
Het statutaire doel van de stichting is: 
“Het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van 
verenigingen of stichtingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard. Ook kunnen 
gelden worden gegeven aan verenigingen, opgericht voor een tijdelijk doel of comités, ter 
ondersteuning bij nationale rampen of in noden van voorbijgaande aard. Bij uitzondering 
kunnen ook bijzondere personen ondersteund worden, maar steeds door tussenkomst van 
verenigingen of stichtingen als bovenbedoeld. Van de uitkeringen moeten kunnen genieten 
personen bij voorkeur uit de middenstand, die ondersteuning behoeven, onverschillig van 
welke godsdienst zij zijn.” 
 
Uitvoering doelstelling 
Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten wordt de stichting bestuurd door  
9 bestuursleden. Indien mogelijk, zal tenminste één der leden van het bestuur behoren tot de 
afstammelingen van de broers of zusters van wijlen de heer F.J. Spakler.  
 
Er is één part-time kracht, de projectadviseur/administrateur, hierna te noemen 
administrateur, die per week 12 uur werkzaam is voor de stichting, met aan het eind van het 
verslagjaar een tijdelijke uitbreiding naar 15 uur.   
 
Stichting Hulp na Onderzoek is gevestigd ten kantore van de Fundatie Van den Santheuvel, 
Sobbe, een bevriend fonds.  
 
Per jaar vinden 5 vergaderingen plaats. Verder wordt regelmatig overleg gevoerd door de 
administrateur met diverse bestuurders en incidenteel door bestuurders onderling. 
 
Periodiek worden door de voorzitter samen met de administrateur en één ander bestuurslid 
de lopende aanvragen doorgenomen. Zij besluiten samen welke aanvragen op de vergadering 
worden behandeld, welke buiten de vergadering om worden afgewezen en welke aanvragers 
in aanmerking komen voor een kleine bijdrage tot en met € 500.  
Tijdens de bestuursvergaderingen beslist het bestuur over de binnengekomen aanvragen en 
keurt tevens de beslissingen goed met betrekking tot de afwijzingen op voorhand en de kleine 
bijdragen. Beslissingen over aanvragen worden genomen na rapportage en advies daarover 
door de administrateur en bestuursleden aan de vergadering. 
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Eveneens komen gedurende de bestuursvergaderingen overige beleidszaken aan de orde. 
In de laatste vergadering van elk jaar worden een aantal kerstgiften verstrekt aan organisaties 
die zich met maatschappelijke noden bezighouden. 
 
De secretaris en de voorzitter controleren de notulen die de administrateur na elke 
vergadering opstelt. Zij tekenen ook de toewijzingsbrieven. De secretaris controleert tevens, 
samen met één der bestuursleden, de gegevens van het jaarverslag, dat door de administrateur 
wordt geconcipieerd.  
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. 
 
Het jaarverslag wordt elk jaar ter voldoening aan de statutaire verplichtingen ter kennisgeving 
en goedkeuring toegezonden aan de Vereniging tot Nut van het Algemeen te Edam. 
Een externe boekhouder houdt de financiële administratie bij en bereidt in nauw overleg met 
de penningmeester van het bestuur de jaarrekening voor.  De financiële jaarrekening wordt 
door een accountant samengesteld en vastgesteld in het bestuur. 
 
Samenstelling van het bestuur aan het eind van het verslagjaar  
met jaar van toetreding en jaar van aftreden/herverkiezing 
 
Naam Rol Jaar 

toetreding 
Jaar her-
verkiezing 

Aftreden 

Mevrouw mr. C.E. Polak bestuurslid 2003 2020  
 voorzitter 2015   
De heer mr. A.A. van 
Schelven 

penningmeester 2006  Dec 2019 

De heer mr J.Th.M. van den 
Beld 

secretaris 1978 2022  

Mevrouw E.Ch. van der 
Masch Spakler – Moes 

bestuurslid 1983  Dec 2019 

De heer mr J. de Bie 
Leuveling Tjeenk 

bestuurslid 2006  Juni 2019 

De heer ds. H. Leegte bestuurslid Juni 2015 2024  
Mevrouw ir. F. Blomjous bestuurslid April 2016 2020  
De heer drs. M. Elink  
Schuurman 

bestuurslid Juni 2017 2021  

Mw. mr. drs. I.L. de Vlaam-
Lammers 

bestuurslid Febr. 2019 2024  

Mevrouw mr. A.C. Berends-
van Julsingha 

bestuurslid Juni 2019 2024  

De heer mr. J.M. van den 
Bergh 

bestuurslid Sept. 2019 2023  

Mevrouw mr. A. E. Veth bestuurslid Sept. 2019 2023  
Mevrouw drs. M. Barendsen administrateur Dec. 2018   
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Uitkeringsbeleid 
Hulp na Onderzoek doet uitkeringen met name aan instellingen die zich richten op zorg voor 
jongeren, ouderen en gezondheid. Denk aan welzijnsinstellingen, buurthuizen, 
werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentor projecten, en begeleidingsprojecten voor 
ouderen, daklozen of (kans)arme jongeren. 
Voorbeelden zijn ondersteunde instellingen die gericht zijn op: 

• Maatschappelijke opvang en maatschappelijke activering, aan o.a. (ex)gedetineerden, 
dak- en thuislozen, zwerfjongeren, mishandelde vrouwen, leefgemeenschappen, 
crisisopvang; 

• Verslaafdenzorg; 
• Projecten en opvang voor mensen(oud en jong) met een beperking; 
• Jeugd, o.a. kindervakantiekampen, schoolkampen; 
• Bijscholing en activiteiten voor achterstandsjeugd en/of kansarme kinderen; 
• Armoede en sociale uitsluiting; 
• Integratie van allochtonen; 
• Hospices en logeerhuizen; 
• Reïntegratie in het arbeidsproces van moeilijk bemiddelbare groepen. 

 
Aanvragers kunnen aanvragen indienen via een digitaal aanvraagformulier. 
 
Hulp na Onderzoek richt zich primair op aanvragers uit de regio Amsterdam om in aanmerking 
te komen voor een bijdrage uit het fonds. Organisaties uit de rest van het land kunnen een 
kleine bijdrage van maximaal € 500 aanvragen. 
 
Verder geldt in het algemeen: 

• Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen. 
• De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van 

een eenmalige schenking. 
• Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per twee jaar gegeven, tenzij het gaat 

om een koepelorganisatie met gespreide projecten. Op dit punt wordt voor bepaalde 
organisaties een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld startende organisaties in 
Amsterdam die goed werk doen voor o.a. achterstandsjeugd. Aan hen kan bij 
uitzondering maximaal 3 jaar achtereen een gift worden toegekend, met dien verstande 
dat na elk jaar uitgebreid gerapporteerd dient te worden over de ondersteunde 
projecten. 

• In principe wordt niet bijgedragen aan lopende exploitatiekosten. 
 
Follow-up beleid 
Alle organisaties die tijdens de bestuursvergaderingen een gift krijgen toegekend, wordt 
gevraagd binnen een jaar na toekenning te laten weten hoe het project verlopen is en ook een 
financiële verantwoording in te dienen. De verslagen worden ter beoordeling onder de 
bestuursleden verdeeld. Wanneer een follow-up uitblijft of onvoldoende vertrouwen geeft dat 
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het geld goed besteed is kan dat gevolgen hebben voor de beoordeling van toekomstige 
aanvragen. 
 
Jaarlijks terugkerende gift 
Elk jaar wordt aan een organisatie een werkkapitaal beschikbaar gesteld. Het betreft een vast 
budget, dat door deze organisatie wordt besteed aan bepaalde doelgroepen (individuen) en 
waarover achteraf verantwoording wordt afgelegd. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
(FBNA) krijgt elk jaar die vaste bijdrage. Deze gelden worden besteed aan noodhulp voor de 
allerarmsten. 
 
Afwijzingsgronden 
Niet in aanmerking voor een gift komen o.a. organisaties op het gebied van cultuur, 
milieubescherming, politieke doelen, wetenschappelijk onderzoek, noch peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. 
 
Aanvragen, die in de regel ook niet voor een gift in aanmerking komen: 

• Jubilea, studiedagen, symposia, en andere bijeenkomsten; 
• Vakanties, tenzij voor ouderen, gehandicapten en “bleekneusjes”; 
• Studiebeurzen, studiereizen en trainingsweekends; 
• Puur onderwijs, religie en cultuur; 
• Films, boeken, folders en ander propagandamateriaal; 

 
Aanvragen kunnen tussen de vergaderingen door direct (“op voorhand”) worden afgewezen 
door de voorzitter samen met de administrateur en één ander bestuurslid gezamenlijk en 
aanvragen kunnen, na onderzoek, in de bestuursvergaderingen nog worden afgewezen. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Stichting Hulp na Onderzoek participeert in het Landelijk Fondsenoverleg dat drie maal per 
jaar bijeenkomt bij de Protestantse Diaconie Amsterdam 
 
Lidmaatschap FIN 
De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland, de FIN. 
 
Beleggingsbeleid 
De beleggingen zijn ondergebracht bij InsingerGilissen Bankiers N.V.  Met Theodoor Gilissen, 
rechtsvoorganger van InsingerGilissen, zijn in 2010 twee overeenkomsten voor het beheer 
van het vermogen gesloten: eén voor een portefeuille met vastrentende waarden en één voor 
een portefeuille met zakelijke waarden.  
 
Het beleggingsbeleid van de stichting geeft aan dat in de portefeuille een verdeling tussen 
zakelijke en nominatieve waarden 50/50 dient te zijn. Uitslagen tot 40/60 door 
koerswijzigingen zijn mogelijk. Het stichtingsbestuur is wel van mening dat de vastrentende 
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waarden als een buffer van zekerheid dienen te worden gezien en in principe niet moet worden 
verkocht in geval van grote koersdaling van zakelijke waarden.  
 
In overleg met de bank is de zakelijke waarden portefeuille belegd in een beleggingspool die 
de Dow Jones Sustainable index Europe volgt. De portefeuille vastrentende waarden is belegd 
in door eerste klas debiteuren uitgegeven papier. 
 
In het jaar 2019 zijn er geen significante wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de 
beleggingsportefeuille. De waarde van het belegd vermogen heeft een stijging laten zien van  
€ 14.636.024 per 31 december 2018 tot € 16.773.240 per 31 december 2019. De verhouding 
zakelijke waarde t.o.v. vastrentende waarde kwam uit op 58/42. Onder de huidige 
marktomstandigheden met een extreem lage rente is een lichte overweging van zakelijke 
waarden alleszins aanvaardbaar. 
 
Begroting 
De stichting werkt met een begroting waarin per jaar wordt vastgesteld welk gedeelte van de 
inkomsten (hoofdzakelijk uit de rente van de obligaties en het dividend uit de aandelen, en de 
te vorderen RC rente) na aftrek van de beheerskosten kan worden besteed aan de 
verschillende soorten uitkeringen. Hierbij wordt een inflatiecorrectie over de nominatieve 
beleggingen in de portefeuille toegepast teneinde de koopkracht van het vermogen in stand te 
houden. 
De begroting staat in het financiële jaarverslag weergegeven. 
 
Verslag over 2019 
Vergadering 1 

• In de vergadering van februari treedt mw. Ilja de Vlaam aan als nieuw bestuurslid. Ook de 
nieuwe administrateur mw. Marianne Barendsen is nu ‘in functie’. 
Mw. van der Masch Spakler-Moes vindt, nu HnO 100 jaar bestaat, het een mooi moment om 
eind 2019, na 36 jaar, afscheid te nemen van het bestuur. Een familielid als opvolger is niet 
verplicht, maar heeft bij het bestuur wel de voorkeur. 
 
Vergadering 2 

• In de vergadering van april herdenkt het bestuur oud-voorzitter dhr. Willem Spakler, die daags 
na de vorige vergadering is overleden. Hij was een fantastische voorzitter en een enorme 
levensgenieter, tot op late leeftijd. Het bestuur gedenkt hem in eerbied en is dankbaar dat ze 
hem gekend hebben. 

• In deze vergadering behandelen we ook een aanvraag van Stichting Museumreddingboot 
Terschelling. Zij vragen een bijdrage voor een boek over de befaamde moterreddingboot 
‘Brandaris’ en haar betekenis voor Terschelling en het Nederlandse reddingwezen. Het is 
bijzonder dat deze aanvraag binnenkomt in het jaar van het 100 - jarig bestaan. De Brandaris 
is in 1923 door een Amsterdams scheepswerf gebouwd met gehele financiering van HnO nadat 
de voorganger van de Brandaris, de Brandaris 1, in 1921 met man en muis is vergaan. HnO 
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heeft door de jaren heen regelmatig een financiële bijdrage geleverd voor het onderhoud van 
het schip. De cirkel is nu mooi rond.  

• De voorzitter wil graag het voorzittersstokje vanaf 2020 overdragen. Mw. Blomjous lijkt de 
aangewezen opvolger. En ˆzij wil deze functie graag overnemen. 
 
Vergadering 3 

• Voorafgaand aan de vergadering in juni geeft Mark Janssen van Stichting Eigen Krachtvoer een 
toelichting op zijn stichting met activiteiten zoals wildplukexcursies, inmaakworkshops en een 
sociaal restaurant in de Pijp. Het is een innemend verhaal over de ontwikkeling van een eigen 
initiatief naar de ambitie voor een sociale onderneming.  

• In deze vergadering verwelkomen we het nieuwe bestuurslid mw. Berends-van Julsingha, die 
als bloedverwante van de oprichter, Frits Spakler, de plek van mw. Van der Masch Spakler-
Moes zal overnemen. Haar overgrootouder was een Spakler.  

• Na overleg met de huidige penningmeester heeft de beoogd penningmeester, mw. De Vlaam 
toegezegd deze functie over te willen nemen zodra de heer Van Schelven uit het bestuur gaat 
(eind 2019). 

• Dhr. De Bie Leuveling Tjeenk had in de juni afscheid zullen nemen, maar kon helaas niet bij de 
vergadering zijn. De voorzitter heeft een mooi fotoboek voor hem gekocht met oude foto’s 
van Amsterdam, waarin ook een foto staat die gemaakt is door de heer Hendrik van der Masch 
Spakler. 
 
Vergadering 4 

• In de vergadering van september verwelkomen we 2 nieuwe bestuursleden: dhr. Jaap van den 
Bergh en mw. Annette Veth. Het bestuur is nu in grote samenstelling, maar aan het eind van 
het jaar zullen mw. Van der Masch Spakler-Moes en dhr. Van Schelven aftreden als bestuurslid 
van HnO. 

• Met de fondsen Fundatie van de Santheuvel Sobbe, Ars Donandi, RCOAK, Sluyterman van 
Loo en Janivo wordt onderzocht of we tot een gezamenlijk aanvraagformulier kunnen komen, 
waarbij dezelfde gewenste vragen in dezelfde formulering worden gesteld. Dit zou het voor 
een aanvrager een stuk makkelijker maken om bij verschillende fondsen een aanvraag in te 
dienen. Dit formulier wordt aan het einde van het jaar ingevoerd. 
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• Op 14 september viert HnO haar 100-jarig bestaan met oud-bestuursleden, oud-medewerkers 
en curatoren en medewerker van de Fundatie. De feestelijke lunch bij de kledingbank Hebben 
en Houwen in Amsterdam Noord wordt opgeluisterd door de dames van Muziek aan Bed, 
ondersteund in de bediening door medewerkers van het Gere Paulussen Leefkringhuis en 
gecaterd door Chef Yamin. Mw. Van der Masch Spakler-Moes en Mw. Kooij hebben voor de 
gelegenheid een mooie fotocarroussel samengesteld en een foto van de oude suikerfabriek 
siert de uitnodiging, de wijnetiketten en een jubileumpostzegel. 
Ter ere van het 100-jarig bestaan krijgt Hebben en Houwen een bijdrage van €10.000 en het 
Leefkringhuis een bijdrage van €5.000. Van de Fundatie krijgt Hno een mooi vogelhuis en 
€5.000 om aan een mooi project te doneren. De gelukkige van dit cadeau is de stichting 
Heenenweer. Met enkel vrijwilligers en een aantal kleine autootjes bereiken ze op een 
inventieve en creatieve wijze veel bewoners in de Amsterdamse Pijp en Rivierenbuurt.  
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Vergadering 5 
• In de laatste vergadering van het jaar krijgt internetbedrijf iFresh groen licht om HnO van een 

nieuwe database, gebaseerd op de database van de Fundatie, te voorzien. Met deze database 
zal ook de aanvraagprocedure overgaan van papier op digitaal. 

• Ook de wijze van uitbetalen zal veranderen. Vanaf eind 2019 gaat Insinger Gilissen over op 
internetbankieren en zullen de wandelingen met betaalopdrachten naar de overkant tot het 
verleden behoren. 

• Negen kerstgiften worden toegekend en komen voor een aantal initiatieven als een complete 
verassing en als een zeer welkom geschenk. Als afscheid stelt scheidend bestuurslid mw. Van 
der Masch Spakler-Moes een kerstgift voor aan Het Wolkentheater en scheidend bestuurslid 
dhr. Van Schelven een kerstgift voor aan Vakantieproject CF gezinnen. 

• Mw. Berends en de administrateur zijn bij de uitreiking van het boek over de Brandaris 2 op 
Terschelling geweest. Het bestuur is te allen tijde welkom voor een vaartocht op dit door 
HnO gefinancierde schip. Hierop aanhakend spreekt mw. Van der Masch Spakler-Moes, ook 
namens dhr. Van Schelven de wens uit om voor hun afscheid als bestuurslid van dit aanbod 
gebruik te maken en in 2020 met het huidige bestuur een bezoek aan Terschelling te brengen. 
Dit plan wordt enthousiast ontvangen en het voorstel is om de reis op vrijdag 5 juni te 
ondernemen.  

• Ondanks dat Mw. Van der Masch Spakler-Moes niet van het afscheid nemen is heeft zij wel 
voor iedereen als aandenken een fotoboekje van het 100-jarig bestaan. Ze neemt met een 
gerust hart afscheid van het bestuur, laat het fonds in goede handen achter en zal het op 
afstand blijven volgen. Dhr. Van Schelven memoreert zijn jaren bij het bestuur en uit zijn 
bewondering voor de inzet en aanpak van de voorzitter, die bij de volgende vergadering haar 
taak zal overdragen aan mw. Blomjous. Hij benoemt het plezier en de enthousiaste sfeer 
tijdens de vergaderingen en is bij voorbaat jaloers dat hij daar niet meer bij zal zijn. De 
voorzitter dankt mw. Van der Masch Spakler-Moes en dhr. Van Schelven voor hun goede 
inbreng, betrokkenheid en fijne samenwerking. Naar een schilderij van Valdez Leal: "een 
eeuwig leven na de dood is mogelijk door een liefdadig leven" lijkt hier op zijn plaats. 

• Voordat de voorzitter de vergadering kan sluiten neemt ook mw. Blomjous het woord en 
richt deze lovend tot mw. Van der Masch Spakler-Moes, dhr. Van Schelven en de voorzitter. 
Omdat naast geven het toch ook belangrijk is om kunnen te ontvangen zal bij mw. Van der 
Masch Spakler-Moes en dhr. Van Schelven, ondanks de uitdrukkelijk wens geen cadeaus te 
krijgen, thuis een boom worden bezorgd. Bij mw. Van der Masch Spakler-Moes een 
appelboom, omdat een Spakler ooit een boom heeft geplant waar HnO nu nog de vruchten 
van plukt en ook zij op haar balkon dan nog de vruchten kan plukken. Bij dhr. Van Schelven 
wordt een Acer bezorgd, omdat deze zo mooi en toepasselijk kleurt in de herfst en hem zal 
herinneren aan de mooie tijd bij HnO. De voorzitter neemt geen afscheid, maar zij krijgt het 
vogelhuis. Dit was een gezamenlijk cadeau van de Fundatie en mag bij haar hangen als symbool 
omdat zij (als voorzitter af en nu gewoon bestuurslid) nog regelmatig in en uit blijft vliegen. 
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Toekenningen 2019 
Toekenningen tijdens vergadering (41) 
Jeugdzorg (15)      €    37.840 
Gezondheidszorg (10)    €    20.700  
Zorg voor ouderen (2)     €      3.500  
Varia (14)      €    33.750  
Subtotaal      €  100.790  
 
Kerstgiften (9)       €   17.500 
Kleine bijdragen (16)     €     8.000 
Jubileumgift (2)     €   15.000     
Subtotaal      €   40.500 
 
Jaarlijks terugkerende gift (1) 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) €    10.000 
Totaal toezeggingen 2019 (70)   €  146.290   
 
 N.B.  
• 24 aanvragen werden op voorhand afgewezen; 
• 10 aanvragen werden tijdens vergadering afgewezen; 
• 4 aanvragen werden aangehouden waarvan 3 in 2020 alsnog werden toegewezen; 
• 1 aanvraag werd ingetrokken; 
 
Overzicht van toezeggingen in de laatste zeven jaren: 
2019:   €  146.290 
2018:   €  174.500 
2017:   €  186.250 
2016:   €  227.500 
2015:   €  210.450  
2014:   €  162.250 
2013:   €  134.185 
 
Gebruikte afkortingen in de beslissingenlijst 2019: 
afw/b: afwijzingen op grond van het gevoerde beleid; 
afw/p: afwijzingen op grond van prioriteiten; 
afw/s: afwijzingen op grond van de statuten. 
afw/a: afwijzingen op andere gronden. 
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