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Inleiding 
Het stadsdeel Scheveningen bestaat uit de volgende wijken: Oostduinen,  Belgisch Park, 

Westbroekpark en Duttendel, Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, Scheveningen (bestaand uit de 

volgende buurten: Vissershaven [Havenkwartier], Scheveningen-Dorp, of Oud Scheveningen, 

Scheveningen-Badplaats, Visserijbuurt, Rijslag en Norfolk), Duindorp, Geuzen- en Statenkwartier,  

Zorgvliet en Duinoord. De oorspronkelijke kern van Scheveningen bevindt zich in Scheveningen-Dorp, 

maar van de vroegere bebouwing van vóór de grote kaalslag en de daaropvolgende nieuwbouw van 

het stadsdeel is niet veel meer terug te vinden. Het meest karakteristieke deel van het oude dorp 

vindt men bij de Oude Kerk. Oorspronkelijke Scheveningers voelen zich Schevenings, niet Haags. 

 

Stadsdeel Scheveningen telde in 2020 58.227 inwoners, waarvan er 19,5% 65 jaar en ouder is1. De 

aantallen ouderen (55+), jong bejaarden (65-74) en bejaarden (65+) groeien bovengemiddeld en het 

aantal ouderen boven de 80 jaar neemt af. 

Het bestuur van het Fonds Welzijn Scheveningse Senioren (FWSS) wil proactief groepen senioren op 

Scheveningen ondersteunen. Hiervoor heeft het bestuur dit beleidsplan 2018-2023 ontwikkeld en 

vastgesteld. 

In het beleidsplan zijn missie, visie, strategie, doel, maatregelen/activiteiten, de prestatie indicatoren 

en de planning van FWSS uitgewerkt.  Jaarlijks en zo vaak als nodig wordt dit plan geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld. Deze geactualiseerde versie is van februari 2021.  

  

 
1 https://denhaag.buurtmonitor.nl/, februari 2021. 

https://denhaag.buurtmonitor.nl/
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De missie 
Bevorderen van het welzijn van senioren op Scheveningen. 

De visie 
Eenzaamheid en isolement van senioren op Scheveningen nemen toe door langer zelfstandig wonen, 

als gevolg van de herstructurering in de zorg en, en de individualisering van de maatschappij in de 

afgelopen decennia. 

Strategie 
Het stimuleren van vitaliteit, bestrijden van eenzaamheid en het bewaren van de waardigheid en de 

trots van senioren op Scheveningen door financieel projecten en initiatieven te ondersteunen.   

Doel 
Het verstrekken van steun aan senioren in onze  (Scheveningse) samenleving, en voorts al het geen 

met een en ander rechtstreek of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, daaronder 

mede begrepen het verwerven en beheren van en het beschikken over registergoederen en 

roerende zaken en het doelmatig beheren van haar middelen, onder meer door het beleggen van 

vermogen in registergoederen en andere vermogenswaarden, alles in de ruimste zin van het woord. 

De maatregelen/activiteiten, prestatie indicatoren en planning 
De ondersteuning wordt op inhoud en proces vormgegeven (periode 2018-2023) en vooral duidelijk 

gecommuniceerd naar de potentiële aanvragers (vanaf 2020). Voor de communicatie is een plan van 

aanpak ontwikkeld voor een actieve benadering van organisaties (vanaf 2019). De kernboodschap 

van de stichting is tweeledig: het wijzen op het aanbod van mogelijkheden tot (co)financiering van 

(ad hoc) projecten gericht op het optimaliseren welzijn van senioren op Scheveningen en investeren 

in vastgoed gerelateerd aan zorg in Scheveningen. 

Speerpunten bij de communicatie zijn de website www.fwss.nl en persoonlijke benadering (vanaf 

2020). Voor de persoonlijke benadering is een overzicht gemaakt van de te benaderen organisaties. 

Bestaande contacten worden geïnformeerd over en zo nodig geholpen met de nieuwe aanpak. 

Nieuwe contacten worden gewezen op het bestaan en de mogelijkheden van FWSS (eind 2019).  

De steun is uitsluitend voor activiteiten/investeringen die bijdragen aan het welzijn van senioren en 

niet volgens de reguliere weg worden bekostigd. Het verstrekken van steun is voor senioren 

woonachtig in stadsdeel Scheveningen (is er sprake van dat mensen tijdelijk elders, buiten het 

stadsdeel,  ondergebracht worden, dan wordt dat per geval bekeken). Aanvragen kunnen alleen 

vanuit een juridisch entiteit worden gedaan en niet door (en voor) individuen. 

Afhankelijk van de hoogte van de financiële steun kan een accountantsverklaring worden gevraagd.  

Voor aanvragen is een aanvraagformulier op www.fwss.nl ontwikkeld volgens een vast format 

(2018). Een toekenning met voorwaarden wordt schriftelijk gecommuniceerd (vanaf 2019). Een 

evaluatie maakt onderdeel uit van de voorwaarden.   

 

De jaarlijkse beleggingsrendementen gecorrigeerd voor inflatie zijn beschikbaar voor het verlenen 

van financiële ondersteuning. Het beheren van het vermogen op de financiële markten gebeurt op 

een maatschappelijk verantwoorde wijze. Daarnaast wordt 

http://www.fwss.nl/
http://www.fwss.nl/
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een deel van het vermogen belegd in een vastgoedportefeuille met een concentratie op 

Scheveningen (vanaf 2018).  

Jaarlijks wordt de aanpak geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

Organisatie 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149116. Het 

RSIN/fiscaalnummer is 8053.64.183. Het bestuur wil in 2021 de ANBI-status aanvragen. Contact met 

de stichting kan worden opgenomen door een e-mail te sturen aan  secretariaat@fwss.nl. Het 

postadres van de stichting is Cornelis Jolstraat 74, 2584 EV Den Haag. 

 

Bestuur 
Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen. De leden van het bestuur ontvangen in hoedanigheid 

van bestuurslid geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening 

van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten en eventuele andere onkosten. 

Samenstelling van het bestuur: 

Mevrouw H.H. Maasland, voorzitter, bestuurslid sinds 2 januari 2017; 

Mevrouw K. Baarda, secretaris, bestuurslid sinds 1 februari 2018; 

M.P. Mos, penningmeester, bestuurslid sinds 30 oktober 2014; 

W.C. Buis, bestuurslid sinds 13 maart 2013; 

M. de Graaf, bestuurslid sinds 1 juni 2019. 

De stichting heeft geen personeel in dienst. 

 

Financiën 

De middelen voor het verstrekken van steun door de stichting komen voort uit de resultaten door 

het beleggen van vermogen in registergoederen en andere vermogenswaarden. De jaarlijkse 

beleggingsrendementen gecorrigeerd voor inflatie zijn beschikbaar voor het verlenen van financiële 

ondersteuning. 

  

mailto:secretariaat@fwss.nl
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