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Voor u ligt de 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 Stichtin

bedoeld voor familieleden, oud bewoners en voor instellingen die een donatie willen aanvragen. We informeren u over de nieuwste beleidsvoornemens 

een voorbeeld van een project dat met steun van onze Stichting gerealiseerd kan worden. U kunt zich aanmelden via info@stichtingmcvanbeek.nl.

Nieuwsbrief nr. 7 juni 2022

In deze nieuwsbrief informeren we u over de voortgang van het werk van Stichting MC van Beek. Een aantal onderwerpen krijgt extra aandacht, zoals wat we doen om socia

aanvragers te bevorderen en hoe we dit onderwerp agenderen bij andere fondsen. De nieuwe penningmeester Martin Slootweg stelt zich voor. Uit een interview met Lyke F

Oudezijds 100 kunt u een beeld krijgen van wat voor aanvragen door het bestuur gehonoreerd worden.

Stichting MC van Beek is vorig jaar lid geworden van het FIN, branchevereniging van fondsen en foundations. Om op de toekomst voorbereid te zijn is het goed om geïnform

wat er speelt in de wereld van de �lantropie en over het beleid van de overheid. Bovendien kunnen we in dit platform ons idee over sociale veiligheid met andere fondsen ve

We merken dat de werkwijze die we als klein fonds ontwikkeld hebben met belangstelling gevolgd wordt door andere fondsen.

Het FIN heeft een Code Goed Bestuur opgesteld. Dat is een kwaliteitsinstrument voor fondsen. Het bestuur wil e�ectief en verantwoord werken. Het staat helderheid in haa

besluitvorming voor. We willen ons dit jaar laten toetsen of we voldoen aan de Code Goed Bestuur.

Agenderen sociale veiligheid bij fondsen in Nederland

Iedereen had het erover; de misstanden (van seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik) bij het tv-programma The Voice of Holland. Slachto�ers deden hu

YouTube-programma BOOS, aangeklaagden bekenden, ontkenden of zwegen. De publieke verontwaardiging was en is groot, sponsors trekken zich terug en het pro

buis. De schade is enorm.

Het is geen eenmalig incident, getuige eerdere grote misbruikzaken in de kerken, de sport en jeugdzorginstellingen. Diverse plaatsen waar kinderen en volwassen veilig meend

toch niet te zijn. De discussie is losgebarsten over de betekenis van grensoverschrijdend gedrag, over machtsverhoudingen, over een bedrijfscultuur waar grensoverschrijdend 

Hoog tijd voor sociale veiligheid; de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Stichting M.C. van Beek en Porticus zien een maatschappelijke verantwoordelijkheid van fondsen en werken samen op het terrein van agendering en stimulering van sociale ve

doelgroepen. Zij ervaren dat fondsen een stimulerende functie kunnen vervullen en hiermee hun donaties extra waarde mee kunnen geven. Zij willen dit graag in samenwerkin

verbreden.

Op de ALV van FIN van 9 november 2021 was sociale veiligheid het thema van een van de parallelsessies, verzorgt door Porticus en de Stichting M.C. van Beek. In de sessie ging

met elkaar in gesprek over hoe zij kunnen bijdragen aan sociale veiligheid. Het blijkt dat bijna ieder fonds op een of andere manier met dit thema in aanraking komt en er is vee

delen van kennis en goed werkende methodes. Op 30 september 2022 staat een volgende uitgebreidere workshop gepland met de geïnteresseerde fondsen.

Aanbod training In Veilige Handen

Stichting M.C. van Beek hecht groot belang aan sociale veiligheid. Sinds 2019 maakt sociale

veiligheid daarom onderdeel uit van onze aanvraagprocedure. Instellingen die een aanvraag

voor een �nanciële bijdrage indienen, vragen we onze ‘Veiligheidschecklist’ in te vullen. De

checklist bestaat uit tien items zoals ‘We hebben een gedragscode over (on)gewenst gedrag
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in de relatie medewerker-bewoner’, ‘We vragen een VOG op bij de aanname van nieuw

personeel’.

Ter ondersteuning biedt Stichting M.C. van Beek instellingen (voor maximaal twee

deelnemers per instelling) een volledige vergoeding van de kosten voor deelname aan de

Training In Veilige Handen aan (€175 p.p.). Een aantal instellingen hebben deze training al

gevolgd. In nieuwsbrief nr. 6 (2021) leest u de ervaring van één van de deelnemers. We raden

u de training van harte aan. 

Data: vrijdag 17 juni of donderdag 13 oktober 2022, locatie Utrecht.

Voor meer info klikt u hier.

Aanmelding bij Petra Zeverboom van het NOV p.zeverboom@nov.nl onder vermelding van

deelname via Stichting M.C. van Beek. 

Kennismaking met
de nieuwe penningmeester Martin Slootweg

Martin Slootweg stelt zichzelf hier aan u voor.

Na het plotselinge overlijden van Dirk Veenvliet eind september 2020 werd ik benaderd of ik zijn functie als penningmeester wilde overnemen. Stichting M.C. van Beek kende

Beek heb ik nooit persoonlijk ontmoet. Wel was ik op de hoogte van haar werk vanuit De Spelonk van Adullam. We hebben zelf jaren aan de P.C. Hooftlaan in Zeist gewoond e

malen bezoek hebben gehad van een ons bekende bewoner die psychisch in de knel zat en liefdevol werd opgevangen door Mien.

Mijn naam is Martin Slootweg, een geboren en getogen Zeisternaar, gehuwd met Agatha en rijk gezegend met drie kinderen en inmiddels negen kleinkinderen. Vijftien jaar h

gewerkt en daarna dertig jaar als directeur van een middelgroot makelaarskantoor. Daarnaast ben ik voorzitter van de vier Wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving in Zei

binnen de PKN en voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Zeist.

Zeker als voorzitter van de Wijkinloophuizen heb ik geleerd dat er veel mensen zijn die tussen de wal en het schip terecht zijn gekomen. Voor mensen met psychiatrische pro

vinden van gepaste opvang en huisvesting een groot probleem en het is lovenswaardig dat mensen en instellingen zich daarvoor inzetten.

Stichting M.C. van Beek �nanciert dergelijke instellingen en draagt er zo aan bij om het voor deze mensen wat leefbaarder te maken. Graag wil ik daar een steentje aan bijdr

Gerard van Delft vormen wij de �nanciële commissie van de Stichting, met als doelstelling het vermogen in stand te houden en de opbrengst uit het vermogen beschikbaar t

doelgroep. In de huidige �uctuerende markt en - aandelenkoersen is dat een mooie uitdaging.

Project uitgelicht:
Oudezijds 100 Amsterdam

Oudezijds 100 heeft de afgelopen jaren meerdere aanvragen bij het fonds van Stichting M.C. van Beek ingediend. Hun visie en werkwijze passen goed bij wat ons fonds voorsta

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie v

present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden. De w

functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. 

Onze voorzitter Arthur Hegger spreekt Lyke Florentinus-Boiten, dochter van een van echtparen die Oudezijds 100 in de jaren vijftig van de vorige eeuw van de grond tilden. Lyk

Ze is een vaste bewoner verantwoordelijk voor de fondswerving en het beheer en onderhoud van de huisvesting.

In haar zowat zeventig jarig bestaan heeft Oudezijds 100 zich telkens opnieuw uitgevonden, terwijl het trouw bleef aan haar oorspronkelijke idealen. Er wonen vijftig tot zeventi

over tien panden. Zo’n tien van hen vormen de vaste kern, gasten verblijven er een tot vier jaar. Soms zijn het mensen die lang moeten wachten op een beschermende woonvo
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In elk pand wonen vaste bewoners en gasten. Je leert om voorbij je vooroordelen te komen. In de communiteit zijn er regels, maar er is altijd een gezonde spanning om de rege

maat van de mensen die er zijn. Lyke merkt dat veel jonge mensen aangesproken zijn door de samenlevingsvorm die Oudezijds 100 biedt. Maar jonge mensen houden meestal

en hiërarchie. Het is steeds zoeken om daarin een passend evenwicht te vinden.

Recent is er plaats gemaakt voor zes Oekraïense gezinnen. Zij brengen hun eigen cultuur mee. Ook dan speelt de vraag hoe je je eigen structuur vasthoudt én je laat beïnvloede

mensen en hun achtergrond Dat maakt het werk levendig en menselijk.

Er is veel aandacht voor de sociale veiligheid. Naast de o�ciële criteria zoals voor elke medewerker een VOG, een klachtencommissie, een vertrouwenspersoon en mogelijkheid

instellingen een klacht in te dienen, is er ook een actief beleid om in de mentorcontacten (met vaste bewoner) expliciet te vragen naar wat er goed en niet goed gaat. Vaste med

training over sociale veiligheid. Jaarlijks wordt Oudezijds 100 gevisiteerd door de GGD- Amsterdam. Tijdens die visitatie wordt de instelling ook getoetst op beleid ten aanzien va

In 2021 deed Stichting Oudezijds 100 een beroep op Stichting MC van Beek voor de verbouwing van een van de panden. Woonunits dienen af en toe opgeknapt te worden. Een

verbouwingswerk wordt door vrijwilligers gedaan, maar ook is er professionele aannemer bij betrokken. Stichting M.C. van Beek heeft € 7.500 toegezegd voor kitchenettes in

De verbouwing is op dit moment in volle gang. Een paar kitchenettes zijn al gereed.

Familiedag 2022

De familiedag is een jaar uitgesteld vanwege COVID, maar in het najaar van 2022 organiseert de Stichting weer een familiedag. Ditmaal in Woubrugge waar de familie Van Be

leiding kreeg van het Rust- en Weeshuis van de Nederlands-Hervormde Gemeente. Op die plek werd de kiem gelegd voor tante Mien haar latere werk in Zeist. De familie krij

een aparte uitnodiging.

Op de plek in Woubrugge waar nu het Zorglocatie Woudsoord van Wijdezorg staat, stond vroeger een boerenwoning zijnde het Rust- en Weeshuis (zie foto). Hier woonden z

zowel ‘bejaarden als wezen’ die verzorging nodig hadden.
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Stichting M.C. van Beek 
info@stichtingmcvanbeek.nl 

Ander e-mailadres of uitschrijven? 
Ga naar: update your preferences of unsubscribe from this list.
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