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Voor u ligt de vijfde 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 is bedoeld voor familieleden, oud bewoners en voor
instellingen die een donatie willen aanvragen. We informeren u over de
nieuwste beleidsvoornemens en geven telkens een voorbeeld van een project
dat met steun van onze Stichting gerealiseerd kan worden. U kunt zich
aanmelden via info@stichtingmcvanbeek.nl.

Nieuwe website
Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuwe website https://stichtingmcvanbeek.nl? Wij zijn
er trots op! De vernieuwde website was om meerdere redenen nodig. We willen instellingen
die een aanvraag doen het zo makkelijk mogelijk maken. De procedure van aanvragen staat
nu helder omschreven en er is een nieuw aanvraag- en declaratieformulier ontwikkeld. Voor
de aanvrager is het duidelijker welke informatie het bestuur nodig heeft om tot een
beoordeling te komen. Nieuw is ook dat we instellingen vragen een checklist in te vullen met
betrekking tot sociale veiligheid, als onderdeel van de aanvraagprocedure.

Vooraankondiging familiedag
In 2021 wordt er weer een familiedag georganiseerd. Vanwege de Coronapandemie kunnen
we nu nog geen datum en locatie plannen. We hopen in het najaar 2021 weer veilig samen te
kunnen komen. Programma en uitnodiging volgen medio 2021. Ideeën en wensen zijn
welkom, stuur een bericht naar info@stichtingmcvanbeek.nl

Sociale veiligheid

Zoals hierboven aangegeven is een belangrijke vernieuwing in het beleid van de
stichting MC van Beek de focus op sociale veiligheid. In 2019 hebben we hierover een
symposium georganiseerd en dit jaar is de sociale veiligheid opgenomen in onze
aanvraagprocedure. Onze secretaris Ina van Beek werd hierover onlangs geïnterviewd
door het Kenniscentrum Filantropie.
‘Wij zijn een aantal jaren geleden begonnen om sociale veiligheid te agenderen bij de
partners die met ons samenwerken en aanvragen bij ons doen. Met sociale veiligheid bedoel
ik ‘beschermd zijn tegen grensoverschrijdend gedrag, zoals misbruik, pesten en
discriminatie’. We weten dat de mensen die in projecten wonen waar wij aan doneren, daar
extra kwetsbaar voor zijn. Door de aard van hun aandoening en doordat ze dicht op elkaar
wonen. We weten ook dat er grensoverschrijdingen plaatsvinden in instellingen, klein of
groot. Daar moet je erg alert op zijn, want je wilt mensen juist verder helpen in hun herstel,
je wilt ze niet nog verder beschadigen. Dat vraagt om verstand van zaken, bewustzijn van
deze problematiek, weten wat je eraan kunt doen om het te voorkomen én wat je moet doen
als er onverhoopt wel wat gebeurt. Daar is al veel kennis over.
Als iemand een donatieaanvraag doet, vragen wij van alles over zo’n project of instelling.
Wat wij tegenwoordig óók vragen, is wat het project beoogd te doen aan sociale veiligheid.
Als je een aanvraag indient, moet je een checklist invullen. We hebben een minimumniveau
aan preventiemaatregelen die we graag bij de partners zien.
Een belangrijke samenwerkingspartner in deze is Porticus. Porticus is een groot,
internationaal werkend fonds, dat ook met sociale veiligheid bezig is. Zij zijn groot en
bovendien van katholieke origine, wij zijn klein en protestants. Toch hebben we elkaar goed
gevonden op dit onderwerp. Wij zijn samen van plan deze missie verder uit te dragen in de
fondsenwereld’.
Zie verder https://www.kennisbank lantropie.nl/nieuws/nieuws/2020/10/05/gedachteg
oed-tante-mien

Oproep deelname training 'In Veilige Handen' via

Movisie
Veiligheidsbeleid is één ding, maar je moet het ook kunnen toepassen. Daarom bieden we de
training ‘In veilige handen’ gratis aan voor twee collega’s per instelling die van onze Stichting een
donatie heeft ontvangen. De trainingen van dit jaar zijn vol, maar voorjaar 2021 wordt de training
weer gegeven door het NOV in samenwerking met Movisie. Leden van het bestuur en een aantal
instellingen zullen dit najaar voor het eerst de training volgen. In de volgende nieuwsbrief doen we
verslag van onze ervaringen. Tevens informeren we u dan over de data van 2021.

In memoriam

door Arthur Hegger

Op 30 september 2020 overleed volledig onverwacht onze
penningmeester Dirk Veenvliet. Hij was met een vriend in de
buurt van Zeist gaan mountainbiken toen plots zijn hart stopte.
Hulp mocht niet meer baten. Dirk is 67 jaar geworden.
Dirk was vanaf voorjaar 2016 bestuurslid van Stichting MC van
Beek.

In nieuwsbrief nummer 2 van onze stichting introduceerde hij zichzelf en vertelde over zijn
afweging om penningmeester te worden:
‘Hoe kun je projecten, gericht op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met
psychosociale of psychiatrische problemen, nancieel 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 de nitief’.
Dirk bracht met zijn kennis een aantal vernieuwingen tot stand. In zijn eerste
bestuursvergadering stelde hij voor om een deel van het vermogen van de stichting te
gebruiken in de vorm van leningen aan projecten die passen bij de doelgroep van de
Stichting. Dat beleid heeft het bestuur van harte omarmd. Inmiddels hebben we twee
projecten voor deze nieuwe vorm van nanciering gehonoreerd (zie elders in deze
nieuwbrief voor het project van Het Leger des Heils). De documenten voor dit laatste project
heeft Dirk enkele weken voor zijn heengaan nog ondertekend.
De automatisering van de nanciële administratie is de tweede vernieuwing die Dirk in snel
tempo doorvoerde. De nanciële overzichten hoefden niet meer handmatig bijgehouden te
worden. De laatste vernieuwing is dat hij een beleggingsstatuut geschreven heeft waarin de
regels voor de beleggingen van de Stichting zijn vastgelegd. Het bestuur heeft dit document
vastgesteld. Het voordeel is dat richtlijnen die we informeel hanteerden nu vastgelegd zijn.
Het was goed samenwerken met Dirk. Hij toonde een bewogen hart, was mild in de
beoordelingen. Hij zocht naar mogelijkheden voor projecten als we twijfelden of we een
aanvraag zouden honoreren. Daar kwam zijn accuratesse bij, de vlotte manier om
goedgekeurde declaraties af te handelen. Hij bouwde mee aan de Stichting en wij konden op
hem bouwen.
Dirk straalde vertrouwen uit. Dat vertrouwen vond hij in God. Dat merkte je aan hem en dat
werd genoemd in de afscheidsdienst. Daarin stond zijn lievelingslied centraal: Ga met God en
Hij zal met je zijn. We zongen daaruit het volgende couplet:
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In dat vertrouwen hebben we afscheid van hem genomen. We leven mee met zijn vrouw, zijn
kinderen, de schoonzonen en de kleinkinderen die Dirk node zullen missen.

Koninklijke onderscheiding voor Arthur Hegger
Op 24 april belde de burgmeester van Utrecht de voorzitter van onze stichting Arthur Hegger
met het bericht dat hem de eer van een koninklijke onderscheiding was toegevallen. Hij werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de coronaperikelen kon de
onderscheiding die dag niet uitgereikt worden. Dat is gebeurd op 30 juni de laatste dag dat
burgemeester van Zanen in dienst van de gemeente Utrecht werkzaam was.
In de laudatio nam het werk van Stichting MC van Beek een belangrijke plaats in. Er werd met
waardering voor het werk van de Stichting gesproken. Daarnaast werd zijn bijdrage aan het
ontwikkelen van christelijke GGZ in Nederland en Europa en zijn bestuurlijke werk voor daken thuisloze jongeren in Utrecht genoemd.

Project
WoonVermogen
In elke nieuwsbrief lichten we een
project uit, ditmaal WoonVermogen
van het Leger des Heils.
Dirk Veenvliet initieerde beleid
waarin we het vermogen van de
Stichting actief zijn gaan inzetten
voor de doelgroep. Door te
participeren in de nanciering van de
aankoop van woningen voor mensen
die hulp nodig hebben bij het
zelfstandig wonen, investeren we
met sociale impact. Het past goed bij
het gedachtengoed van onze
grondlegster, tante Mien, zij kocht

Impact Corona
We merken dat het Coronavirus ook
bij de instellingen die een appèl op
ons doen, een grote impact heeft.
Natuurlijk op de gezondheid en het
welzijn van de bewoners en de
medewerkers, maar ook op de
werkwijze en nanciële situatie van
de instellingen.
We zien dat projecten hun werkwijze
aanpassen naar meer online aanbod.
En we merken dat instellingen in
nanciële nood komen omdat
inkomstenbronnen als bijvoorbeeld
rommelmarkten en collecties niet
mogelijk zijn. We proberen hier, in

graag huizen!
Een recent voorbeeld is onze
deelname aan het project
WoonVermogen van het Leger des
Heils. De lening is bedoeld om
compacte, betaalbare woningen te
realiseren voor (ex-)cliënten van het
Leger des Heils. Door hen
zelfstandige en enigszins beschutte
woongelegenheid te bieden met de
nodige ondersteuning, kunnen de
bewoners hun eigen leven weer
opbouwen.
Het geld wordt voor 10 jaar geleend
tegen een vaste rente van 1,9% per
jaar.

nagedachtenis van tante Mien,
ruimhartig op in te spelen. Maar de
Stichting merkt zelf de e ecten van
de coronavirus in de portemonnee.
Het bestuur heeft in verband met de
impact van Corona op de
beurskoersen de maximale hoogte
van een donatie op €10.000 moeten
stellen voor 2020/2021. Op deze
manier kunnen we zoveel mogelijk
projecten en instellingen
ondersteunen.
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