
Oud fonds nieuw beleid. Hoe vernieuw je met oog voor traditie? 

Bent u bestuurder van een fonds met een lange traditie? Met een 'oude' doelstelling 
die u moet vertalen naar deze tijd? Hoe maak je een dergelijke slag? Hier een 
voorbeeld van een klein fonds uit 1852, Stichting Liduina, dat recent zijn doelstelling 
herformuleerde. En koos voor modernisering. 
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Damesvereniging tot bezoek van armen 



Stichting Liduina is één van de oude Haagse fondsen. Op 1 juli 1852 begon het katholieke 
fonds, onder de naam Liefdewerk van de heilige Liduina, met zijn 'werk van barmhartigheid'. 
De vereniging gaf materiële steun via thuisbezoek aan arme rooms-katholieke gezinnen. 

Het vermogen ontstond door collectes, contributies, giften en legaten. De renteopbrengsten 
werden ingezet voor de doelstelling. Liduina is 150 jaar lang bestuurd door uitsluitend 
vrouwen uit welgestelde rooms-katholieke families. 

Meerwaarde zoeken 

De afgelopen generaties bleef het fonds zijn doelstelling herijken. Ontwikkelingen zoals de 
invoering van de Bijstandswet in 1965 zorgden ervoor dat besturen voortdurend op zoek 
gingen naar de meerwaarde van het fonds en de rol ten opzichte van de gemeente. 

In 2010 nam het toenmalig bestuur een historisch besluit. Er moest een nieuw en jong 
bestuur komen dat een hedendaagse invulling geeft aan de doelstelling van het fonds. Oud-
penningmeester Peter van der Kun: 'Wij hadden de volgende opties: omzetten in 
bijvoorbeeld een fonds op naam, fuseren met een soortgelijk (familie)fonds. We kozen voor 
modernisering en schakelden externe expertise in.' 

Bestuur en doel vernieuwen 

De modernisering richtte zich op het bestuur en de doelstelling. Een statutenwijziging werd 
doorgevoerd zodat het bestuur niet meer voor ten minste de helft uit vrouwen hoefde te 
bestaan. Er werd een nieuw bestuur samengesteld van vijf bevlogen leden met ruime 
ervaring in het bankwezen, de publieke sector en fondsenwereld. Voor de 
bestuurssamenstelling werden de functieprofielen gebruikt uit de FIN-brochure Het besturen 
van een fonds. 

Ook werd de statutaire doelstelling tegen het licht gehouden, met oog voor de lange traditie. 
Uiteindelijk luidt de doelstelling: 

Financiële steun verlenen aan organisaties die zich inzetten voor volwaardige 
deelname van kwetsbare of achtergestelde mensen in de samenleving. 

Transparante werkwijze 

Na de vernieuwing van bestuur en doelstelling werd de werkwijze bekeken. Er is gewerkt 
aan een heldere aanvraagprocedure, een eigentijdse huisstijl en website. Op die manier 
ontstaat transparantie. Aanvragers weten waar zij aan toe zijn en waar Liduina voor staat. 

Nadat de vernieuwingsplannen rond waren, is het oude bestuur afgetreden. 'Onze zorg was 
wel het verliezen van onze oorspronkelijke identiteit', aldus Van der Kun. 'Maar we hadden al 
snel vertrouwen in de ingeslagen weg en het nieuwe bestuur. Het was een interessant 
proces.' 

Samenwerking 

Het nieuwe bestuur gelooft in een waardevolle rol van kleine fondsen naast grotere fondsen. 
Op voorwaarde dat er keuzes worden gemaakt in bestedingsdoelen. En dat er wordt 
samengewerkt met andere fondsen. 



De komende twee jaar ligt de focus op Kwetsbare jeugd zonder thuis. Met verschillende 
Haagse fondsen wordt samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is het 
Jeugdvakantieloket waarin een groot aantal Haagse fondsen participeert. 

Inmiddels ziet het bestuur het aantal donatieaanvragen toenemen. De verwachting is dat 
deze groei doorzet met de komst van de website. 

Het traject van Liduina laat zien hoe een oud fonds een nieuwe toekomst tegemoet kan 
gaan. Van der Kun: 'Durf nieuwe wegen te bewandelen. Heb oog voor de noden van deze 
tijd. Dit kan heel goed samengaan met tradities.' 

Marieke van der Plas is momenteel manager bij het CAOP. Voor meer informatie: 
m.vanderpias@caop.ni. 
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