
 

 

 

Nieuwe werkwijze individuele toekenningen Steunfonds Moviera 
vastgesteld 13-01-2021 

 
Achtergrond  
De statuten van het Steunfonds dateren van 13 december 2012 (zie bijlage).  
Bestuur (uit artikel 3)  

• Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden.  

• Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.  

• Bestuursleden worden benoemd door en uit de raad van toezicht van Stichting Moviera  

 
Huidige Bestuursleden: (uittreksel KvK)  

• Machteld Roos – voorzitter. Bestuurslid sinds 22-12-2015  

• Bart Reef – lid. Bestuurslid sinds 01-12-2019  

• Chila van der Bas – lid. Bestuurslid sinds 20-08-2020  
 
Gevolmachtigde:  
Eva Scholte. Datum in functie: 01-08-2020. Beperkte volmacht tot euro 100.000.  
 

Doelstelling (Statuten: artikel 2)  
1. De stichting heeft ten doel:  
A) Het verlenen van steun aan Stichting Moviera, een stichting met statutaire zetel in de gemeente Ede (hierna 
ook te noemen: "Stichting Moviera"), zowel in ideëel als materieel opzicht, in het bijzonder op die terreinen 
waar Stichting Moviera de middelen ontbreken;  
B) Het verschaffen van financiële middelen aan Stichting Moviera  

o voor activiteiten en projecten welke niet van overheidswege gesubsidieerd worden en niet subsidiabel 
zijn;  

o voor andere activiteiten en projecten die vallen binnen de-doelstelling van Stichting Moviera;  
o als tegemoetkoming voor individuele cliënten waarbij wordt voorzien in hun verblijfskosten en overige 

onkosten;  
C) Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;  
D) het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een 
instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.  
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van diensten en/of het 
beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van Stichting Moviera.  
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.  
 

Uitgaven  
Wanneer kan een beroep op het Steunfonds worden gedaan?  

• Op het Steunfonds kan een beroep worden gedaan voor individuele cliënten die elders geen 
tegemoetkoming voor specifieke kosten krijgen, die volgens inschatting van de hulpverlener wel 
noodzakelijk zijn. Dat kan zijn doordat ze (nog) geen recht hebben op voorzieningen en niet op korte 
termijn beschikken over enig vorm van uitkering.  

• Ook kan er een aanvraag worden gedaan voor activiteiten en projecten die niet gesubsidieerd (kunnen) 
worden of waar geen andere fondsen voor gevonden kunnen worden.  

 
Wat zijn de huidige voorwaarden voor de individuele toekenningen?  

• De tegemoetkoming geldt alleen voor individuele cliënten en wordt incidenteel toegekend.  

• De tegemoetkoming in de kosten is altijd van tijdelijke aard en duurt zo kort mogelijk.  

• Er zijn geen voorliggende andere mogelijkheden, zoals gefinancierde rechtshulp, bijstand of andere 
regelingen.  



 

 

• Het bestuur van het Steunfonds kan besluiten de tegemoetkoming te geven in de vorm van een lening. Dit 
is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt.  

• De aanvraag bij het Steunfonds geschiedt altijd na fiattering door de bestuurder van Moviera.  

• In de aanvraag dient vermeld te worden waar de gelden exact voor worden ingezet (bijvoorbeeld 
verblijfskosten, procedurele kosten, etc.).  

 
Huidige werkwijze  
Alle aanvragen worden aan de bestuursleden voorgelegd. Het bestuur besluit over alle aanvragen.  
 
Voorstel nieuwe werkwijze  

• Iedere medewerker van Moviera kan (samen met / voor) een client een aanvraag indienen bij de 
bestuurder van Moviera. In de aanvraag wordt in ieder geval vermeld: naam en geboortedatum van de 
cliënt, de verblijfplaats, een korte motivatie van de aanvraag, de hoogte van het aangevraagde bedrag en 
toelichting waarom het steunfonds wordt benaderd (andere financiering niet mogelijk). Eventuele 
bewijsstukken worden toegevoegd. Voorbeelden van aanvragen: tandprotheses, reiskosten naar school 
voor de kinderen, advocaatkosten.  

• De aanvraag wordt getoetst door de sociaal juridische dienstverlener om te bekijken of er voorliggende 
andere mogelijkheden zijn, zoals gefinancierde rechtshulp, bijstand of andere regelingen  

• De bestuurder van Moviera toetst de aanvraag op de doelstelling en mogelijke andere 
financieringsmogelijkheden.  

• Aanvragen voor individuele giften tot € 1500 worden door de bestuurder van Moviera afgehandeld.  

• Individuele aanvragen boven de € 1500 of aanvragen voor een activiteit of project worden altijd 
voorgelegd aan het bestuur.  

• Twee keer per jaar ontvangt het Bestuur (achteraf) een overzicht van alle toekenningen. Als het totale 
verstrekte bedrag tussentijds boven de € 30.000 uitkomt, wordt het bestuur hiervan op de hoogte 
gebracht. 

 

Inkomsten 
Aan de inkomstenkant wordt momenteel niet actief geworven. De giften die binnenkomen komen ‘spontaan’ 
binnen, zoals een structurele gift van ex-cliënt of een collecteopbrengst van de plaatselijke kerk. Vanaf medio- 
of eind 2021 kunnen we dit opnieuw gaan oppakken 
 


