NVVS-Participatiefonds. Aanwenden bestemmingsreserve Anna Fontein
De geschiedenis
Anna Fontein Fonds, uit de geschiedenisboeken van de NVVS… Het Anna Fontein Fonds is niet
opgericht door Anna Fontein, maar het is een naamsverandering in 1927 van een toen reeds
bestaand fonds: Het Steunfonds. Dit Steunfonds had tot doel om slechthorenden die niet in staat zijn
de verblijfkosten te betalen, gelegenheid te geven om van Ons Landhuis te genieten. Anna Fontein
was actief in Utrecht: ze was daar voorzitter van de afdeling. Verder was ze actief in de wandelclub.
Het belangrijkste was dat zij penningmeester was van de Landhuiscommissie sinds 1913. Deze
Landhuiscommissie beschikte dus over het Steunfonds. Anna Fontein leefde van 1858-1925 en is na
een kort ziekbed overleden. Ter nagedachtenis is het Steunfonds vernoemd naar Anna Fontein (Ons
maandblad 1925 blz. 202).
Het Anna Fontein Fonds is dus niet opgericht uit een legaat van Anna Fontein. De middelen van het
Anna Fontein Fonds zijn opgebouwd uit donaties van de NVVS-leden.
Februari 2006: fonds opgeheven, middelen naar NVVS met doelstelling Ouderenzorg/SH
Het bestuur van het Anna Fontein Fonds heft in 2006 het fonds op en maakt het saldo over naar de
NVVS. Het NVVS-bestuur besluit het bedrag van € 59.900,-- ten goede te laten komen aan het project
Ouderenzorg en slechthorendheid dat de NVVS, samen met de Nationale Hoorstichting en FENAC,
eind 2005 startte. Dit project heeft verwantschap met het Fonds in die zin dat het de sociale
participatie van kwetsbare slechthorenden wil bevorderen. Niet een individuele aanvrager wordt
ondersteund, maar (een grotere groep van) slechthorenden in verzorgings- en verpleeghuizen.
November 2013: aangepaste bestemming Anna Fonteinfonds. Het gereserveerde bedrag blijkt
niet te helpen om het werk van de Commissie Ouderenzorg/SH goed op gang te brengen/houden. Na
uitgebreide discussie in het NVVS-bestuur wordt besloten de middelen een meer maatschappelijke
bestemming te geven om mensen met een auditieve beperking een grotere kans te geven op b.v.
arbeids- of onderwijsparticipatie. De ALV stemt op 9 november 2013 in met deze aangepaste
bestemming.
Hoe werkt het NVVS-Participatiefonds?
• Het bedrag dat beschikbaar is, is weliswaar omvangrijk maar is tegelijkertijd te beperkt om in één
project te steken. Een spreiding in tijd en over meerdere projecten ligt voor de hand. Het NVVSbestuur stelt in 2018 maximaal € 7.500 per jaar beschikbaar voor één of meerdere geschikte
projecten.
• Uit de oorspronkelijk doelstelling van het Steunfonds / Anna Fontein Fonds kan je afleiden dat de
middelen ingezet moeten worden voor mensen met een gehoorprobleem, die zich in een extra
kwetsbare positie bevinden. Als criterium voor financiële steun hanteren dat het om een
project gaat dat zich richt op mensen met een gehoorprobleem die (nog) minder
participeren (dan de mensen waar we ons nu op richten). De beoordeling vindt plaats volgens
een vastgelegde procedure.
• Beoordelingscriteria en procedurele afspraken:
1. projectidee: het gaat om een idee dat goed te vertalen is als een activiteit met ‘een kop en
een staart’, beperkt in tijd en concreet in te behalen of te produceren resultaat en dat door of
onder regie van het landelijk bureau kan worden uitgevoerd.
2. doelgroep: het gaat om een projectidee over mensen met een gehoorprobleem die (nog)
minder participeren (dan de mensen waar we ons nu op richten). Onder ‘gehoorprobleem’
vallen alle aan het gehoor gerelateerde problemen dus naast slechthorendheid ook
tinnitus, Ménière, hyperacusis, brughoektumor en CI-dragers. Het gaat om doelgroepen die
nu onvoldoende binnen de scoop van onze activiteiten vallen.
3. aandrager: het projectidee kan worden aangedragen door NVVS-commissies,
NVVSafdelingen of tenminste vier individuele NVVS-vrijwilligers. De middelen worden dus
aangewend om interne projecten mogelijk te maken.
4. maximum bedrag: de geboden steun is eenmalig en bedraagt maximaal € 5.000. Met dit
criterium wordt bewerkstelligd dat er altijd meerdere projecten per jaar worden gesteund (er is

jaarlijks immers € 7.500 beschikbaar) en dat de lijst van te steunen projecten overzichtelijk en
controleerbaar blijft.
5. twee rondes per jaar: projectideeën kunnen uiterlijk 8 weken voor een NVVS-ALV worden
ingediend bij het NVVS-bestuur. In HOORzaken en op de navolgende ALV wordt bekend
gemaakt welke projecten de steun krijgen.
6. Het NVVS-bestuur beslist welk projectidee welke steun krijgt. De uitvoering van een project
geschiedt door of onder coördinatie van het landelijk bureau.
Een aanvraagformulier staat op www.nvvs.nl/vrijwilligers.

