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VOORWOORD 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting M.C. van Beek. Met deze 
nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de 
Stichting. De nieuwsbrief richt zich allereerst op de familieleden van Tante Mien 
van Beek, maar ook andere belangstellenden en oud-bewoners kunnen zich er voor 
opgeven. U kunt zich aanmelden via info@stichtingmcvanbeek.nl. 

VOORAANKODIGING 

Zaterdag 14 april 2018 is er een familiedag. Familieleden en oud-bewoners zijn die 
dag van harte welkom op het Broederplein in Zeist. Op het programma staan o.a. 
een high tea in het Koetshuis en een rondleiding in het dan net geopende museum 
Het Hernhutterhuis. Programma en uitnodiging volgen begin 2018.  

WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR 

Allereerst moeten we melden dat Roelof Oosten, onze penningmeester, in 2016 is 
overleden. Het was aangrijpend dat dit betrokken bestuurslid ons ontvallen is. Al is 
het inmiddels bijna twee jaar geleden, ook nu gaat ons medeleven uit naar zijn 
vrouw Ineke, zijn kinderen en hun gezinnen. We gedenken hem in deze nieuwsbrief 
met een In Memoriam.  
 
Dirk Veenvliet is de nieuwe penningmeester. We zijn blij met zijn komst en zijn 
frisse kijk op de Stichting. Hij introduceert zichzelf verderop in deze nieuwsbrief. 
 
David van Ballegooijen heeft inmiddels het bestuur verlaten. Hij was van alle 
bestuursleden degene die Tante Mien het langst gekend heeft en bij haar werk 
betrokken was. Al begin jaren tachtig van de vorige eeuw kwam hij regelmatig op 
bezoek in de huizen van Tante Mien.  
 

BELEIDSONTWIKKELINGEN 

Enkele nieuwe ontwikkelingen in het beleid zijn: 
a. De Stichting is gestart het vermogen gedeeltelijk groen te beleggen. 
b. De Stichting maakt het mogelijk voor instellingen die binnen de doelgroep 
passen om geld te lenen voor nieuwe projecten, zoals de bouw van een pand. (Tot 
nu toe financieren we m.n. de inrichtingskosten van bestaande huizen). De 
Stichting wil op deze manier een deel van het vermogen actiever inzetten voor de 
doelstelling en de doelgroep. 
c. De Stichting gaat bij instellingen niet alleen een financiële verantwoording 
vragen, maar gaat ook toetsen op het veiligheidsbeleid dat instellingen hebben. De 
Stichting denkt op die manier bij te kunnen dragen aan de bewustwording in 
instellingen om sociale veiligheid van bewoners in het vizier te houden.  
 
 

Het Fonds van de Stichting M.C. van 
Beek heeft tot doel projecten te 
steunen die gericht zijn op huisvesting 
in een maatschappelijke omgeving 
van mensen met een psychiatrische 
handicap. Vooral initiatieven die 
vanuit een christelijke levens- 
overtuiging zijn opgezet en net als 
Tante Mien niet de gebaande wegen 
volgen, kunnen rekenen op steun 
vanuit het bestuur. 
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AANVRAGEN 

De Stichting kreeg in 2016 drieëntwintig nieuwe aanvragen. Dat is acht meer dan het jaar daarvoor. Vijftien 
werden er gehonoreerd. Twee waren er aan het einde van het jaar 2016 nog in behandeling. De Stichting zegde 
voor ruim € 123.000 aan donaties toe. Aan het einde van de nieuwbrief wordt een selectie van de aanvragen 
beschreven om een indruk te geven waar de Stichting aan bijdraagt.  

IN MEMORIAM ROELOF OOSTEN  

‘Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is voor een 
ander moet daarin blijmoedig zijn’. (Rom. 7, 9) 

Op 24 februari 2016 overleed op 78 jarige leeftijd onze penningmeester Roel 
Oosten. In december 2015 vertelde hij op ons kerstdiner dat hij zich niet fit 
voelde en onderzoeken moest ondergaan. Hij kreeg geen goed bericht en stond 
met zijn gezin voor de taak zich op zijn heengaan voor te bereiden.  

Roel is vanaf 1995 penningmeester van ons bestuur geweest. Hij deed zijn werk nauwgezet. In de periode dat 
we de Stichting M.C. van Beek omvormden naar een Fonds, hield hij met handgetekende grafieken bij wat de 
stand van zaken was van het kapitaal van de Stichting. Elke maand kregen de bestuursleden een overzicht van 
het vermogen van de Stichting, elk kwartaal een rapportage van de belangrijkste financiële ontwikkelingen en 
elk jaar zorgde hij voor een uitgebreid financieel jaaroverzicht. In de bestuursvergaderingen nam hij de ruimte 
om het beleid en de veranderingen daarin te onderbouwen. Hij verzette tijdig de bakens als de 
beleggingsmarkt daar om vroeg. Hij was voor ons een bekwame en betrouwbare financiële man. Doordat het 
vermogen van de Stichting onder zijn hand aanzienlijk groeide, konden we ruimhartig geven aan instellingen 
die een beroep op ons fonds deden. Roel was meer dan onze financiële man. Hij had hart voor de Stichting en 
hij maakte onze Stichting in zijn omgeving bekend. Soms had hij een beslissende stem in onze overwegingen 
om een aanvraag al dan niet te erkennen. Die stem kenmerkte zich door een grote mate van mildheid. We 
merkten hoezeer hij bij de Stichting betrokken was, toen de ziekte hem in de eerste maand van 2016 zo heftig 
te pakken had. Hoe ziek hij ook was, hij maakte het financieel jaarverslag over 2015 nog gereed en, wetende 
dat zijn einde nabij was, droeg hij Dirk Veenvliet als vervanger voor zijn taak als penningmeester aan.  

In onze bestuursvergadering na zijn overlijden hebben we Roel herdacht met de woorden die boven dit In 
Memoriam staan. Hij was een man die leiding kon geven, maar ook iemand die barmhartigheid beoefende door 
van zichzelf af te zien om ruimte te maken voor anderen, ook voor mensen die anders denken. Zo wees hij op 
Christus. We hebben een bestuurslid verloren die we zeer waarderen en met warme herinneringen gedenken.  

AFSCHEID BESTUURSLID DAVID VAN BALLEGOOIJEN  

In begin van de jaren jaren tachtig van de vorige eeuw, toen Tante Mien nog volop aan het 
werk was, haar huizen vol reuring waren en er steeds nieuwe huizen aangekocht werden, was 
David van Ballegooijen al actief voor de Stichting. Misschien is het beter te zeggen dat hij zich 
toen inzette voor Tante Mien. Tante Mien koos de mensen uit die haar omringden. David had 
als bijzondere “eigenschap” dat hij bij de politie werkte. Hij werd ingezet als het nodig was, 
bijvoorbeeld om een ruzie te beslechten. Niet dat David dan in vol ornaat binnenkwam. Nee, 
hij trad in burger op. Hij toonde begrip, maar was wel duidelijk. Zo suste hij de geschillen die 
bij elk menselijk samenwonen horen. Hij is Tante Mien trouw gebleven en kwam later in het 
bestuur. Hij was het bestuurslid dat Tante Mien door de jaren heen het meest van nabij uit de 
huizen kende. In de tijd na het overlijden van Tante Mien, toen haar huizen in de verkoop 
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stonden, was David de contactpersoon voor de bewoners. De bewoners misten Tante Mien, de huizen kwamen 
steeds meer leeg te staan. David trad de achterblijvers op de hem kenmerkende manier begripvol tegemoet, 
maar als iemand niet wilde vertrekken, was hij ook weer stellig. Hij zocht mee naar een oplossing.  

Na de omvorming van de Stichting naar het huidige Fonds, was David lid van de financiële commissie. Hij dacht 
mee over de beleggingen en besluiten die genomen moesten worden. Maar hij deed ook volop mee als er over 
aanvragen gesproken werd. Hij stelde vragen die ons beleid aanscherpten. We nemen in hem afscheid van 
iemand die de wortels van de Stichting kent en die een stevige bijdrage geleverd heeft aan de stabilisering van 
ons fonds. Wij zijn David dankbaar voor zijn bijdrage.  

INTRODUCTIE NIEUWE PENNINGMEESTER DIRK VEENVLIET 

“In januari 2016 had ik nog nooit gehoord van Tante Mien van Beek of de naar haar 
genoemde Stichting M.C. van Beek. Toen mij werd gevraagd om de ernstig zieke 
penningmeester op te volgen, deed ik dat in de eerste plaats om de persoon Roelof 
Oosten die ik kende uit een aantal andere besturen. In de maanden daarna heb ik 
kennisgemaakt met de overige bestuursleden en mij verder verdiept in de doelstelling van 
de Stichting. Hoe kun je projecten, gericht  op huisvesting in een maatschappelijke 
omgeving van mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, financieel 
steunen?  Ik raakte onder de indruk van de betrokkenheid van de overige bestuursleden 
en van de veelheid en de veelkleurigheid van de aanvragen. Te zien wat een bijdrage van 
de Stichting voor veel plannen kan betekenen, maakte mijn toezegging definitief. 

Een paar woorden over mijn achtergrond. Geboren in 1953, gehuwd, drie volwassen dochters. Lid van de PKN 
wijkgemeente “de Bron” in Zeist. Fiscaal recht gestudeerd in Leiden, daarna als belastinginspecteur werkzaam 
geweest. Vervolgens heb ik me vele jaren bezig gehouden met het investeren in niet op de beurs genoteerde 
ondernemingen. Vaak hield ik als commissaris toezicht op de ondernemingen waarin werd geïnvesteerd. De 
laatste jaren ben ik commissaris bij één middelgrote onderneming en daarnaast  voorzitter van het bestuur van 
een ondernemingspensioenfonds. Het op zorgvuldige wijze beleggen van het vermogen is een belangrijke taak 
van het bestuur van een pensioenfonds. Gezien de ontwikkelingen in de pensioenwereld vraagt het 
voorzitterschap op dit moment nogal wat tijd. Tenslotte ben ik als penningmeester, dan wel adviseur voor 
beleggingen, betrokken bij een aantal kerkelijke stichtingen. Door opleiding en ervaring verwacht ik als 
penningmeester te kunnen bijdragen aan het doel van de Stichting. De toekomstbestendigheid zie ik 
belangrijkste uitdaging voor de Stichting. Binnen het bestuur wordt al langer nagedacht over de toekomst van 
onze Stichting. Vragen daarbij zijn (verruiming van) de doelstelling, financiële stabiliteit, instandhouding van de 
bestuurskracht en communicatie met de doelgroepen. Vanuit de huidige situatie wordt gewerkt aan het 
herformuleren van de doelstelling en het actiever inzetten van het vermogen voor de doelstelling van de 
Stichting. Een boeiende uitdaging!  

Dirk Veenvliet 

LEES OP DE VOLGENDE PAGINA VERDER OVER EEN AANTAL PROJECTEN DIE IN 2016 EEN 
DONATIE TOEGEKEND HEBBEN GEKREGEN. 
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TREANT ZORGGROEP, LOCATIE VELTMAN 

Stichting Veltman in Weiteveen is een woonvorm voor mensen met psychiatrische, 
maatschappelijke en sociale problemen. Met passende zorg en begeleiding wordt hulp 
geboden om zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren en om het gevoel van 
eigenwaarde te vergroten. Omdat bewegen heel belangrijk is voor de doelgroep is het 
bewegingsaanbod uitgebreid met de aanschaf van een DiFiets. In het Coevorden Huis-
aan-huisblad van 4 november 2016 staat geschreven; ‘Met de DiFiets kunnen 
(rolstoelafhankelijke) bewoners virtueel een route afleggen op een hometrainer met 
een groot beeldscherm. Een uitdagende en herkenbare route motiveert bewoners om 
te bewegen en is echt een uitkomst’. 

Onze Stichting heeft bijgedragen in de aanschaf van deze DiFiets. 

STICHTING NIEUW SEIZOEN 

Stichting Nieuw seizoen heeft als doel om mensen tijdelijk onderkomen te bieden om 
hun leven weer op orde te krijgen op maatschappelijk en geestelijk niveau. De nadruk 
zal liggen op structuur en zelfstandigheid en terugkeer naar de maatschappij. Dit alles 
zal plaatsvinden vanuit een christelijke identiteit. De opvang zal gericht zijn op gezinnen 
en mensen die hun leven moeilijk op orde kunnen krijgen. Te denken van aan mensen 
met angsten, onzekerheden, afwijzing of andere vormen van psychische problematiek. 
Stichting Nieuw Seizoen heeft voor de realisering van deze plannen een woning 
aangekocht. 

Onze Stichting heeft een bijdrage geleverd aan de inrichting van het pand. 

STICHTING SINGELZICHT 

Stichting Singelzicht biedt jongeren een nieuw uitzicht. Singelzicht biedt zorg en 
begeleiding aan jongeren van 17 tot 23 jaar in Utrecht die geen thuis meer hebben of 
niet thuis kunnen wonen,. Ze krijgen een eigen kamer, er wordt gezorgd voor eten en 
Singelzicht helpt verder bij het regelen van bijvoorbeeld dagbesteding, persoonlijke 
problemen en financiën. Stichting Singelzicht deed een aanvraag om voor deze jongeren 
activiteiten mogelijk te maken op het gebied van sport, maatschappelijke en culturele 
vorming en ontwikkelen van hobby’s. Deze activiteiten kunnen niet worden betaald uit 
reguliere inkomsten.  

Onze Stichting heeft een bijdrage toegezegd ter ondersteuning van dit project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Bestuursleden St. M.C. van Beek 

 Arthur Hegger, voorzitter 

 Dirk Veenvliet, penningmeester en 
financiële commissie 

 Ina van Beek, secretaris en donaties 

 Gerard van Delft, financiële 
commissie 

 Dorine Enserinck, donaties 

mail: info@stichtingmcvanbeek.nl 

website: www.stichtingmcvanbeek.nl 
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