
Activiteiten verslag 2021 

Inleiding  
Aanpassing naam van de Stichting 

De grondlegster van het Fonds, mevrouw Johanna Maria Dutry beoogde mensen in 
kwetsbare (financiële) omstandigheden, ongeacht leeftijd, sekse of religie te steunen. Als 
datum van oprichting van de Stichting staat bij de gegevens van de Kamer van Koophandel 
vermeld 16 februari 1792, dus 230 jaar geleden. Dat was in 2021 voor het bestuur reden 
hierop terug te kijken en recht te doen aan de oprichtster. Haar naam zou beter tot 
uitdrukking dienen te komen in plaats van de huidige statutaire naam. De nieuwe 
handelsnaam is daarom nu Fonds Dutry-de Drevon.  

Na twee jaar corona kunnen we hopelijk weer naar een normaal levenspatroon, zoals we dat 
gewend waren. De pandemie en lockdowns brachten veel narigheid: leerachterstanden bij 
kinderen, druk op de zorg, onzekerheid voor ondernemers en voor veel gezinnen. De 
pandemie heeft de wereld ook meer en meer doen beseffen dat we anders, duurzamer 

moeten gaan leven. Tegelijkertijd nam wantrouwen en polarisering in de Nederlandse 
samenleving toe.  Een zorgwekkend grote groep mensen heeft geen vertrouwen meer in de 
politiek, de media en in elkaar. Daar tegenover staat de warme reacties van Nederlanders 
om Oekraïners te steunen en op te vangen na de inval van het Russische leger. Geweldig 
hoe de Nederlandse bevolking door de enorme vluchtelingenstroom in actie is gekomen voor 
opvang in ons land.  

Ondersteunen van noodhulpbureaus 
In 2021 werd het beleid voortgezet om lokale/ regionale noodhulpbureaus te helpen. Zij 
kunnen mede met onze financiële hulp het verzoek van hulpverleners voor in principe een 
eenmalige, doelgerichte bijdrage aan hun cliënten honoreren. De noodhulpbureaus kennen 
de lokale situatie en kunnen in overleg met hulpverlenende instellingen er aan bijdragen dat 
noodzakelijke hulp tijdig is en niet van toeval afhankelijk. Zo nodig kan in urgente situaties 
binnen 24 uur (financiële) hulp geboden worden. Aanvragen van noodhulpbureaus bij de 
Stichting voor een volgende periode worden verstrekt op basis van een duidelijke 
onderbouwing en gaan vergezeld van een rapportage waaruit blijkt dat de eerdere bijdrage 
besteed is binnen de statutaire richtlijnen van de stichting Fonds Dutry de Drevon. 

Afgezien van deze permanente functie van noodhulpbureaus heeft een aantal fondsen in 
Nederland in 2021 extra inspanningen verricht onder meer met de actie “Kleine Corona 
Hulp”. Ook anderen, zoals  gemeenten, het Rode Kruis en voedselbanken verhoogden hun 
inspanningen in het kader van de corona pandemie. Dit alles werd gedaan in een poging op 
incidentele basis te helpen bij problemen die voor velen door de pandemie zijn ontstaan.    

Het bestuur van het Fonds Dutry de Drevon constateert dat de verhoogde inspanning van 
velen belangrijk is en houdt er rekening mee dat in de “nasleep” van deze crisis 
noodhulpbureaus meer aanvragen voor individuele noodhulp te verwerken krijgen.  

De Stichting is vanaf 2009 breed op de kaart gezet, heeft een stevig netwerk gekregen en 
een glasheldere focus op de gewenste impact: bijdragen aan het effectief en efficiënt 
functioneren van noodhulpbureaus, die gebaseerd zijn op brede lokale/ regionale 
samenwerking, zodat (professionele) hulpverleners in geval van (financiële) nood tijdig 
weren in te sprongen.  De Stichting is met deze focus op het ondersteunen van de rol van 
noodhulpbureaus begin 2011 begonnen.   
Het was in november 2010 bij de jaarvergadering van het Fonds Bijzondere Noden 
Rotterdam, dat Michiel van de Watering en Ko Verbree in contact kwamen met AnneMieke 
Sprenger, vicevoorzitter en Ger den Heyer, hoofd bureau van het Fonds Bijzondere Noden 



Amsterdam en vervolgens Andries de Jong, die behalve voorzitter van het Fonds Bijzondere 
Noden Amsterdam tevens directeur was van SUN Nederland. In die rol initieerde hij vanuit 
zijn adviesbureau de oprichting van noodhulpbureaus in Nederland. Op dat moment waren 
er slechts enkele noodhulpbureaus actief. Inmiddels is dit aantal gegroeid naar ruim 25.  

Het bestede budget van de Stichting over 2021 ad € 112K was € 12K hoger dan het begrote 
bedrag van € 100K en € 5,5K hoger dan in 2020. De overbesteding van € 12K werd ten laste 
gebracht van de in voorgaande jaren gevormde bestemmingsreserve.  
Het bestuur heeft een principe richtlijn opgesteld waardoor de bijdrage aan een 
noodhulpbureau gemaximaliseerd wordt. Beoogd wordt de noodhulpbureaus te stimuleren 
een breed netwerk te ontwikkelen van donateurs. Dat kan de onafhankelijkheid schragen.   

In het afgelopen jaar is Daphne Puijk-Verbree doorgegaan om de nodige gegevens van de 
door ons gesteunde noodhulpbureaus uitgebreid in kaart te brengen om zodoende meer 
inzicht te krijgen in het uitgiftebeleid van de Stichting en in de ontwikkelingen van noodhulp in 
Nederland.  

Pacht- en Huurontwikkelingen 
Uit de pacht vrijgekomen landbouwgronden zijn door de rentmeester uit naam van de 
stichting opnieuw tegen nieuwe voorwaarden uitgegeven. Mede door nieuwe wet- en 
regelgeving is de renovatie van Westeinde 19 gestart en zal in 2022 gereed zijn, waardoor 
de verhuurbaarheid weer marktconform is. Ook heeft het bestuur besloten het kantoor in Den 
Haag op te heffen en als appartement te verhuren. Daphne Puijk-Verbree heeft een opslag 
georganiseerd voor enkele, historisch waardevolle attributen. Het adres blijft zodoende in 
Den Haag gehandhaafd en eventuele fysieke post wordt elektronisch aan haar verstuurd. 
Het aloude archief met diverse cases van personen die hulp van de stichting ontvingen, is 
aan het gemeente archief overgedragen en wordt t.z.t. elektronisch beschikbaar gemaakt.  

Overgang naar een duurzame effectenportefeuille.  
Ondanks de Corona pandemie gingen de beurzen in 2021 steil omhoog. Het bestuur heeft 
uitgebreid stilgestaan bij de verantwoordelijkheid over het vermogen. Uit dit overleg kwam 
dat we volledig overgestapt zijn naar een duurzame beleggingsportefeuille bij de ABN Amro 
bank Mees Pierson. Zodoende wordt niet alleen het rendement zoals beschreven op een 
goede manier uitgegeven, maar wordt ook het vermogen duurzaam belegd. Zoals Bedrijven 
die hun bedrijfsvoering verduurzamen, engagement scheppen, die meer investeren in een 
juiste balans tussen milieu, sociaal beleid in ondernemingen, mens en maatschappij en 
vooral goed ondernemingsbestuur (Governance). Bedrijven die de ecologische grenzen van 
onze planeet respecteren.  

Overige ontwikkelingen 
De Stichting heeft sinds 2011 de ANBI-status en houdt zich aan de financiële en juridische 
voorwaarden om deze status te behouden door te voldoen aan verslaggevingsverplichtingen, 
zoals het publiceren van de verkorte Staat van Opbrengsten en Kosten en dit 
activiteitenverslag.  
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