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VAN vrouwen DOOR vrouwen VOOR vrouwen 

Opheffing van Stichting dr. Albronda- van der Nagelfonds 

Met pijn in het hart heeft het bestuur van de stichting besloten om  - in navolging van 

Passage -  de stichting per 1 januari 2023 op te heffen. Passage en het fonds zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels heeft het bestuur van Passage 

toestemming gegeven voor deze stap.  

 

Doelstelling van het fonds 

De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan 

Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Het is de voortzetting van 

een fonds van de NCVB, opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 

1953 door mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel, de toenmalige voorzitter van 

de NCVB. De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een (beperkte) 

financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan 

huishoudelijke apparatuur of meubilair, om een aanvulling voor een therapie die niet 

(geheel) vergoed wordt, om hulp bij schuldsanering, maar ook om een bijdrage voor 

een vakantie. Als vrouwen lid willen zijn van Passage, maar dat zelf niet kunnen 

betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven. 

Aanvragen om financiële steun 

De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te 

kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de 

financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar ook 

niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds. Er geldt een maximumbedrag voor 

leden dat tweemaal zo hoog is als het maximumbedrag voor niet-leden. Als de 

financiële nood hoger is dan het vastgestelde maximum , wordt zo mogelijk in 

samenwerking met andere fondsen financiële hulp geboden. Een belangrijke 

voorwaarde voor toekenning is dat de hulpvrager begeleid wordt  door een erkende 

instantie zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, Stichting Mee. e.d. 

Het  besluit tot opheffing doet pijn omdat de stichting nog zoveel schrijnende 

verhalen krijgt van vrouwen in nood. En die nood wordt niet minder met de 

torenhoge inflatie van deze tijd.  De prijsstijgingen van energie, voedsel en andere 

noodzakelijke dingen hakken er hard in bij mensen met een klein inkomen. En dan 

zijn  onverwachte tegenvallers niet op te vangen.  

Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2022 bij ons ingediend worden!!!!!!!!!!  



Verbondenheid met Passage 

Door presentaties en artikelen zien de leden de ‘praktische hulp voor de naaste 

dichtbij’ van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds meer als onderdeel van Passage  

en raken ze meer persoonlijk betrokken bij het werk van het fonds. Financiële 

betrokkenheid is er al vele jaren. Ieder lid wordt gevraagd om jaarlijks een bijdrage 

van minimaal 1 euro te geven aan het fonds.  

Speerpunten van het beleid 2022 

• Doorgaan met het behandelen van aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2023. 

• Het proces van opheffing van de Stichting zorgvuldig aansturen. 

• Informeren leden van Passage over de opheffing van het fonds via Passage 

Magazine. 

• Bepalen van een bestemming voor de per 1 januari 2023 overgebleven gelden. 

Het fonds heeft in de loop van de tijd een gezonde buffer opgebouwd. De 

laatste jaren is er meer  geld aan ondersteuning besteed dan er per jaar binnen 

komt. Toch blijft er aan het eind van dit jaar nog een flink bedrag over. We 

willen dit geld bij voorkeur bestemmen voor een soortgelijk doel als het onze. 

Een fonds dat net als wij vrouwen in nood een steuntje in de rug geeft.  Het 

bestuur besluit hierover in overleg met het bestuur van Passage. De leden zijn 

gevraagd om suggesties te doen.  

Bestuur 

Het huidige bestuur bestaande uit 5 leden vergadert samen met de directeur van de 

Stichting vier keer per jaar. De huidige leden zullen bestuurslid blijven tot het proces 

van opheffing is afgerond.    


