
Geschiedenis 

In het kort schetsen wij  u hier de geschiedenis van de Stichting. 

De Stichting Waander Companje is in augustus 2007 opgericht op initiatief van dhr. G J Zwoferink en 

genoemd naar de in 1999 overleden PvdA-wethouder Waander Companje. 

Als startkapitaal zijn we begonnen met € 5000,- die we, na nominatie door de ledenraad,  van de 

Rabobank Rijssen-Enter mochten ontvangen. 

Als bestuursleden zijn op dat moment aangetreden: 

W. L. (Willemien) Riezebos – Tessemaker, voorzitter 

J. J. A. (Hans)  ter Keurst, secretaris 

A. (Arnold) te Wierik, penningmeester. 

Accountant Mr. B. (Ben) Wolterink 

Alle bestuursleden en de accountant doen hun werk volledig onbezoldigd. Kantoorkosten worden 

ook niet gedeclareerd. De enige jaarlijkse kosten die gemaakt worden zijn de kosten van de postbus 

en de bankkosten. De hosting van de website wordt gesponsord. 

 

Doelstelling 

De Stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van kinderen uit gezinnen die door 

omstandigheden in financieel zwaar weer verkeren. De steun is incidenteel en wordt in de meeste 

gevallen voor ongeveer 1 jaar verstrekt. Het gaat dan om kinderen uit de gemeente Rijssen- Holten 

tot ca. 17 jaar. 

Soms zijn wij het vangnet ter overbrugging voor een officiële aanvraag bij het Jeugd Sport – en 

Cultuurfonds. 

De Stichting verstrekt uitsluitend in natura of op declaratie basis. Meestal wordt rechtstreeks betaald 

aan de sportverenigingen, scholen, peuterspeelzalen  en andere organisaties. 

De economische omstandigheden van veel jonge inwoners van de gemeente Rijssen – Holten zien er 

niet gunstig uit. Daarvoor zijn meerdere  oorzaken. Ouders gaan scheiden,  huizen van ouders blijven 

onverkocht, er  is sprake van schulden. Ouders worden werkloos, ZZP-ers hebben geen werk meer of 

gaan failliet. 

Voor de minima heeft de gemeente Rijssen-Holten beleid ontwikkeld. Inmiddels is het zo dat er naast 

de minima ook een andere groep ‘armen’  is ontstaan onder andere door boven genoemde oorzaken. 

Altijd zullen er mensen/ kinderen tussen wal en schip vallen.  Om die reden is de Stichting Waander 

Companje in het leven geroepen. Door de economische crisis is het bestaansrecht van de Stichting 

Waander Companje des te duidelijker geworden.  Steeds meer gezinnen en kinderen komen in de 

knel.  



Toen we in 2007 startten hebben we de leeftijd tot ongeveer 17 jaar gesteld met de gedachte dat 

een jongere vanaf 15 jaar zelf voor iets meer financiële armslag kon zorgen door de bijbaantjes die 

toen nog ruim voorhanden waren. Inmiddels is ook daar geen sprake meer van en helpen we zelfs 

jonge mensen die een MBO opleiding volgen aan het ROC en geen stage kunnen krijgen, en dus ook 

geen stagevergoeding en wel boeken en andere zaken aan moeten schaffen. 

 

Werkwijze 

De Stichting doet haar werk zo anoniem mogelijk. Vaak worden we benaderd via scholen, 

diaconieën, maatschappelijk, jeugdwerkers, sportverengingen  en de laatste tijd steeds vaker:  door 

ambtenaren van de gemeente Rijssen-Holten die burgers die niet voor andere regelingen in 

aanmerking komen naar ons door verwijzen. 

De Stichting verstrekt in natura of op declaratie basis of betaalt rechtstreeks aan organisaties als 

scholen, sportverenigingen etc. 

De financiële steun die we de afgelopen jaren hebben verleend bestond onder andere uit: 

- Bijdragen voor deelname aan sportverenigingen (contributies) 

- Zwemlessen, soms het volledige bedrag, soms de aanvulling op de € 225,- die het sportfonds 

vergoedt 

- Contributie van Wilhelmina 

- Medailles voor de avondvierdaagse 

- Sportkleding 

- Reiskosten naar familieleden 

- Bijdragen bij schoolreizen en excursies 

- Zwemabonnementen 

- Een fiets voor het voortgezet onderwijs en schoolkamp 

- Schoolboeken 

- Busgeld 

- Een computerprogramma voor kind op het voortgezet onderwijs met een bepaalde beperking 

- Ouderbijdrages voor school (zowel primair als voortgezet onderwijs) 

- Excursies 

- Bijdragen voor de peuterspeelzaal (ook regelmatig via Vluchtelingenwerk) 

 

De Stichting geeft haar bijdragen op basis van vertrouwen. Als een school of diaconie een bijdrage 

vraagt voor kinderen die zich in een moeilijke situatie bevinden dan geloven we hen op hun woord, 

zonder diepgaande nadere informatie te vragen. 



Bij mensen die zich zelf melden vragen we een indicatie van het gezinsinkomen en vragen we wat 

informatie over de specifieke omstandigheden van het geval.   

Vervolgens proberen we een aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. 

Daarvoor onderhouden de bestuursleden intensief mailcontact met elkaar. 

We attenderen cliënten eerst op voorliggende voorzieningen bij de burgerlijke gemeente, zoals 

bijzondere bijstand voor minima, bijdrage schoolgaande kinderen en maatschappelijke participatie. 

De bijdragen van de Stichting Waander Companje zijn in principe incidenteel en voor maximaal een 

jaar. 

 

Sponsoring 

We merken dat er veel sympathie is voor onze Stichting. Die wordt in de Rijssen-Holtense 

samenleving een warm hart toegedragen. 

Sponsoring  is het geval vanaf het begin in 2007 al gebeurd is met de opstartkosten: het drukken en 

ontwerpen van de flyers, briefpapier en ontwerp huisstijl. 

Tot nu toe hebben we ons werk kunnen doen door giften vanuit het bedrijfsleven, de Rabobank, 

Businessclub Bij de Tijd en Woningbouwvereniging de Goede Woning. 

Ook ontvangen we maandelijks (kleine) bijdragen van particulieren naar aanleiding van publicaties in 

de pers. 

 

Beleidsvoornemens 

Tot nu  toe is het gevoerde beleid succesvol gebleken. De bijdragen die op basis van vertrouwen zijn 

verstrekt zijn goed besteed. We merken dat de naamsbekendheid groter is geworden waardoor 

mogelijk ook mensen zich aan gaan melden die niet tot onze doelgroep behoren en wel gehoord 

hebben van onze laagdrempelige aanpak. 

Daarom hebben wij de volgende beleidsvoornemens, die gedeeltelijk ook al bestaande praktijk zijn. 

- Zoveel mogelijk eerst verwijzen naar voorliggende voorzieningen bij de burgerlijke gemeente, 

zoals bijzondere bijstand voor minima, bijdrage schoolgaande kinderen en Jeugd Sport- en 

Cultuurfonds. 

- Aanmelding bij zelfmelders om een soort aanbeveling te vragen, bijv. school, maatschappelijk 

werk, WWB-loket, diaconie etc. 

- Wij blijven er naar streven snel, incidenteel en op korte termijn op basis van vertrouwen kinderen te 

blijven helpen. 


