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JAAROVERZICHT 2020 KNR-PIN 
 

Algemene informatie 

Dankzij de kleine 2 miljoen euro die 100 religieuze instituten aan de KNR-PIN het afgelopen 

jaar ter beschikking hebben gesteld, kon de KNR-PIN met aftrek van de 10% bureaukosten ruim  

€ 1.6 miljoen aan projecten besteden.  

 

In totaal hebben we 289* projectaanvragen ontvangen. Van deze aanvragen waren er: 

• 36 aanvragen die direct zijn afgewezen, omdat zij niet binnen de doelstelling en criteria van 

de KNR-PIN vallen. Hierbij kunt u denken aan verzoeken om financiële ondersteuning van 

bijvoorbeeld de scouting, sportclubs en het bekostigen van excursies of vakanties en 

dergelijke.  

• 223 projectaanvragen zijn in behandeling genomen waarvan: 

- 166 van de projectenaanvragen een toekenning hebben ontvangen 

-   57 van de projectaanvragen zijn afgewezen. 

* als gevolg van de coronamaatregelen is een aantal aanvragen gedurende de aanvraag-

procedure ingetrokken of vervallen.  

 

Middels de reguliere aanvraagprocedure zijn de volgende bedragen toegekend:  

1. Kerk- en samenlevingsopbouw  €    539.480,-- 

2. Noodleniging en armoedebestrijding   €    249.000,-- 

3. Vorming en empowerment  €    704.170,-- 

4. Onderzoek en praktijktoepassing    €      83.000,-- 

     Totaal € 1.575.650,-- 

Buiten de reguliere aanvraagprocedure is toegekend: 

Werkgroep Vluchtelingen en Educatie  €   25.000,-- 

Extra bijdrage coronahulp   €   62.000,-- 

Totale toekenningen KNR-PIN  €  1.665.650,-- 

 

KNR-PIN hanteert op verzoek van de religieuze instituten die deelnemen aan de KNR-PIN vier 

hoofdcategorieën en twee subcategorieën. Namelijk specifieke vluchtelingenprojecten en 

specifieke vrouwenprojecten. De onderstaande bedragen zijn afgelopen jaar toegekend: 

a) Vluchtelingenprojecten  € 310.750,-- 

b) Verbetering positie van de vrouw € 114.760,-- 

De afgelopen jaren zag de onderverdeling binnen de hoofdcategorieën er als volgt uit: 
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Beleidsmatige informatie 

Vanaf 2020 zijn we gestart met een nieuw automatiseringsprogramma, waarbij de 

projectaanvragen digitaal worden verwerkt. Daarmee besparen we een hoop papierwerk en 

portokosten, maar bovenal leidt het tot een efficiëntere manier van werken en tijdbesparing in 

de projectadministratiebeheer. Het gebruik van het nieuwe computerprogramma kwam als 

geroepen, toen in maart de eerste lockdown als gevolg van de coronapandemie zich aandiende. 

Met het nieuwe computerprogramma was het mogelijk om vanuit huis toch de projectaanvragen 

in behandeling te nemen. Door de corona-maatregelen was het ook niet mogelijk om als 

werkgroep fysiek bijeen te komen. De besluitvorming van de werkgroep over de project-

aanvragen heeft dan ook grotendeels digitaal plaatsgevonden.  

 

Ad hoc Werkgroep structurele financiering Wetenschappelijke Instituten 

In 2020 heeft op aanbeveling van de KNR-PIN het Bestuur KNR een ad hoc werkgroep 

structurele financiering ingesteld. Deze werkgroep heeft de opdracht om de bestaande afspraken 

voor langlopende financiële ondersteuning aan de wetenschappelijke instituten, die hier een 

beroep op doen, te herzien. Aan deze werkgroep nemen deel: zuster R. Hendriks, lid van de 

Commissie Beheer en Bestuur, pater M.D. Michielse, lid van de Commissie Presentie 

Religieuzen en als voorzitter de heer S. Evers, secretaris generaal van het Bestuur KNR. Ter 

ondersteuning van deze ad hoc werkgroep nemen tevens deel de heer J. Winkels, project-

adviseur van de KNR-PIN en ondergetekende, als secretaris van de KNR-PIN. De werkgroep is 

inmiddels in 2020 tweemaal digitaal samengekomen en hoopt in de loop van 2021 het bestuur 

KNR te voorzien van een aanbeveling over de al dan niet continuering van de langlopende 

financiering van de wetenschappelijke instituten.  

 

Coronahulp 

Net als de religieuze instituten kunnen zij niet of summier een beroep doen om de 

overheidssteun. Daarom stuitte de KNR-PIN op meer projectaanvragen dan gebruikelijk. Met 

name in de eerste lockdown deden veel maatschappelijke organisaties een beroep op de KNR-

PIN. Voor extra financiële ondersteuning als gevolg van de coronamaatregelen kunnen 

religieuze instituten een beroep doen op de KOS. De KNR-PIN in verband met de grote vraag 

om financiële ondersteuning van de kerkelijke- en maatschappelijke organisaties een extra 

oproep uit laten gaan aan alle religieuze instituten voor een extra toezegging. Met name de dak- 

en thuislozen hadden hard hulp nodig, omdat van de één op de andere dag de 

daklozenopvangcentra gesloten werden. Ook Voedselbanken Nederland deed een extra beroep 

op de KNR-PIN, doordat de voedselbanken in de eerste lockdown noodgedwongen moesten 

sluiten, maar tegelijkertijd hun cliënten moesten kunnen blijven bedienen. Aan onze oproep 

hebben in totaal 25 religieuze instituten gehoor gegeven. Het totale bedrag dat de KNR-PIN 

voor coronahulp in 2020 beschikbaar had was 

€ 67.000,--. De uitgave van extra financiële ondersteuning zat dan ook begrijpelijkerwijs in 

noodleniging en armoedebestrijding. Van de extra coronabijdrage van de religieuze instituten 

hebben we de volgende organisaties kunnen helpen: 

1. Netwerk DAK ten behoeve van hun noodfonds € 15.000,-- 

2. Voedselbanken Nederland ten behoeve van hun calamiteitenfonds € 25.000,-- 

3. Dokters van de Wereld noodfonds € 15.000,-- 

4. Samenwerkingsverband fondsen kleinecoronahulp.nl € 25.000,-- (zie toelichting onder 

samenwerking met andere fondsen) 

  

Samenwerkingen met andere landelijke fondsen 

Samenwerkingsverband fondsen kleinecoronahulp.nl 

Als gevolg van de eerste corona lockdown ontstonden in het hele land hartverwarmende (burger) 

initiatieven in wijken en buurten. Organisaties en burgers vroegen bij diverse individuele 
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fondsen financiële ondersteuning aan. In antwoord hierop ontstond vanuit stichting Haëlla en 

Fonds 1818 een landelijk fondseninitiatief waarbij fondsen in onderlinge samenwerking één 

gezamenlijk laagdrempelige en versnelde aanvraagprocedure hebben gestart voor kleine 

initiatieven tot maximaal € 2.500,-.  Het bleek een succes, want 35 fondsen sloten zich aan en er 

is ruim € 350.000,- uitgegeven aan kleine (burger)initiatieven in het land. Veel van deze 

initiatieven waren gericht op maaltijden verstrekken aan mensen in de risicogroepen en/of 

mensen die zelf niet in staat waren om boodschappen te doen of zelf te koken. Ook ontstonden 

veel mooie initiatieven voor oudere mensen om eenzaamheid tegen te gaan. Ook dit jaar in 2021 

kunnen kleine initiatieven financiële steun aanvragen via de website www.kleinecoronahulp.nl. 

De meerwaarde voor de KNR-PIN met deze samenwerking is dat verdubbeling van aanvragen 

werd voorkomen en er tussen de fondsen snel geschakeld kon worden. Dit gezamenlijk initiatief 

heeft de armoede van mensen die tot aan de coronacrisis niet zichtbaar waren pijnlijk 

blootgelegd. Daarbij denken wij als KNR-PIN in het bijzonder aan ongedocumenteerden die tot 

de coronacrisis zich redelijk in hun eigen levensonderhoud konden voorzien met baantjes in de 

schoonmaak, tuinbouw of horeca, maar nu door het wegvallen van hun inkomsten geen beroep 

kunnen doen op overheidsinstanties of de Voedselbank. Voor 2021 zal dit een aandachtspunt 

zijn. De verantwoording vanuit Stichting Haëlla was transparant en wekelijks ontving de KNR-

PIN een update. De mensen van Stichting Haëlla hebben veel werk verzet het afgelopen jaar, 

waar de KNR-PIN hen veel dank voor verschuldigd is. 

 

Samenwerkingsverband Werkgroep Vluchtelingen en Educatie 

In 2019 werd de Werkgroep Vluchtelingen & Educatie gecontinueerd en is een tweede fase van 

drie jaar ingegaan. Zo’n 8 fondsen nemen deel aan deze Werkgroep, waaronder KNR-PIN. In 

deze tweede fase is de financiële ondersteuning van onderwijsprojecten voor nieuwkomers 

onderverdeeld in drie onderdelen: 

1) Een samenwerkingsverband met LOWAN. Dit is het enige expertisecentrum dat kennis heeft 

op het gebied van nieuwkomersonderwijs. Scholen die lesgeven aan buitenlandse kinderen 

die in Nederland wonen kunnen bij LOWAN terecht voor vragen en advies en onderlinge 

kennisuitwisseling. De werkgroep heeft LOWAN gesteund in het uitbreiden van hun 

regiobijeenkomsten voor scholen door het hele land. Verder heeft de Werkgroep een nieuwe 

leerlijn speciaal voor nieuwkomerskinderen voorgefinancierd, waarna het Ministerie OCW 

de financiering hiervan heeft overgenomen. Op deze wijze heeft de Werkgroep als een 

vliegwielconstructie gefungeerd.  

2) Stimuleringspot voor scholen die via LOWAN concrete projecten hebben voor 

nieuwkomerskinderen op het gebied van scholingsmethodiek, sociale ontwikkeling en 

psychosociale ondersteuning.  

3) Vervolgfinanciering van een aantal succesvolle projecten uit Fase I, ten behoeve van verdere 

uitbreidingsmogelijkheden.  

 

Samenwerkingsverband met Kansfonds participatie in Fonds Franciscus 

KNR-PIN participeert sinds 2018 in het Fonds Franciscus geïnitieerd 

door het Kansfonds, dat zich zowel financieel als inhoudelijk inzet voor 

een betere continuïteit van inloophuizen en diverse buurt- en 

wijkpastoraten. De inloophuizen hebben nog steeds te maken met 

voortdurende afstemming op de veranderende corona situatie. Vanuit 

het Fonds Franciscus wordt gezien dat eigenlijk alle organisaties actief 

zijn om contact te houden met bezoekers.  

In een aantal plaatsen resulteerde dit in nieuwe en versterkte samenwerkingen in de wijk, 

welzijnsorganisaties zagen bijvoorbeeld dat het wijkpastoraat wel in staat was om contact te 

houden met mensen in de wijk. Tegelijkertijd zijn er ook plekken waar het inloophuis het gevoel 

heeft er alleen voor te staan, nu bij de gemeente of de zorgorganisaties niemand bereikbaar is. 

http://www.kleinecoronahulp.nl/
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Inloophuizen hadden al gebrek aan capaciteit, de reden van de start van Fonds Franciscus, en 

veel zijn er vanaf maart extra hard gaan rennen om er te zijn voor hun mensen. Gezien wordt 

dat dit ook z’n weerslag heeft op coördinatoren van de inloophuizen.  

 

We kijken terug op een zeer bewogen jaar. Een jaar dat compleet anders bleek te verlopen als 

alle andere jaren. Maar waarin ook duidelijk werd hoe snel we als KNR-PIN hebben kunnen 

schakelen en constructief hebben kunnen werken samen met andere fondsen toen de nood hoog 

was. We zijn enorm verrast hoeveel prachtige burgerinitiatieven ontstonden om andere mensen 

te helpen. We hebben een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan organisaties die sterk zijn 

getroffen door de coronamaatregelen en aan organisaties die voor enorme uitdagingen stonden 

omdat zoveel mensen een beroep op hen moesten doen als gevolg van de coronacrisis. Verwacht 

wordt dat meer organisaties een beroep doen op fondsen de komende jaren nu zij weinig tot geen 

steun krijgen van de overheid en bedrijven en particulieren zich financieel terugtrekken.  

 

Als u vragen heeft bij de projecten die door de KNR-PIN worden ondersteund, aarzelt u dan niet 

contact op te nemen met het secretariaat van de KNR-PIN. U kunt ook contact met ons opnemen, 

wanneer u een informatiebijeenkomst wilt organiseren voor uw medezusters of medebroeders 

waarin wij iets vertellen over de projecten die de KNR-PIN financieel ondersteunt.  

 

Omdat wij graag recht willen doen aan alle gesteunde projecten is een totaaloverzicht van de 

toegekende projecten bijgevoegd. Wij hopen u hiermee een indruk te hebben gegeven van de 

mooie initiatieven die in de geest en traditie van religieuzen in Nederland worden georganiseerd 

voor een betere samenleving. Het uitgebreide jaaroverzicht met korte beschrijvingen van de 

projecten is digitaal beschikbaar op de KNR-website. U kunt het digitale jaaroverzicht ook bij 

Ellen Daemen opvragen: e.daemen@knr.nl.  

 

De KNR dankt alle religieuze instituten die in 2020 aan de KNR-PIN hebben bijgedragen voor 

het vertrouwen dat zij de KNR- PIN het afgelopen jaar hebben gegeven.  

 

mevr. mr. J.J.C. Doe, 

secretaris KNR-PIN 
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