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1.   Inleiding 

Muziek was voor Roland de Kroon uit Bakel ‘zijn lust en zijn leven’. 

De Kroon genoot in de regio en ver daarbuiten vooral bekendheid als oprichter en dirigent van het Stedelijk 
Helmonds Concertkoor (SHC). 

,,Mijn ouders zeggen dat ik als vierjarig jongetje al met een stokje stond te zwaaien bij de radio. Daar weet 
ik niets meer van, maar ik herinner me nog goed dat ik op de lagere school altijd wilde dirigeren als er 

muziek werd gemaakt.” 

Vlak voor zijn overlijden heeft Roland de Kroon zijn uitdrukkelijke wens uitgesproken dat zijn gehele 
vermogen nagelaten moet worden aan kinderen en jeugd in zijn woonplaats Bakel, voor wie het financieel 
moeilijk is zich te kunnen ontwikkelen in studie, muziek, ondernemen of anderszins. 

Leren en mee kunnen doen met leeftijdsgenoten is essentieel. Omdat sommige kinderen door een tekort 
aan middelen bij bepaalde activiteiten moeten afhaken, bestaat er voor hen een dreiging van sociaal 
isolement.  

Met de middelen uit de nalatenschap van de heer De Kroon wil de Stichting Roland de Kroon Fonds (hierna 
ook te noemen de Stichting), de kinderen, jeugd en jong volwassenen in de plaats Bakel op weg helpen in 
hun ontwikkeling. 
In Nederland groeien momenteel ruim 300.000 kinderen in armoede op, dat is 1 op de 12. De verwachting is 
dat dit aantal, door de lange termijneffecten van de crisis voor gezinnen, mede door Corona in 2021, nog 
verder stijgt.   

2.    Strategie 

Doel van de Stichting: 

1.  De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de geestelijke en/of sociaal-maatschappelijke 
ontwikkeling of talenten van kinderen en jongeren woonachtig in Bakel uit minima gezinnen, in principe 
in de leeftijd van vier tot dertig jaar, ten aanzien van studie, sport en/of spel, opleiding in muziek, 
theater of kunst, voor wie overheidsvoorzieningen, voorzieningen van andere instanties uitgeput, niet 
toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hierin bij te dragen 
en voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords en altijd handelend in de geest van de stichter. 

2. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door aan de in het doel genoemde personen financiële of 
materiële steun te bieden uit de nalatenschap danwel vruchten hiervan, van de heer R.J.H.N. de 
Kroon, geboren te Helmond op veertien december negentienhonderdtweeënveertig. Zulks ter 
beoordeling van het bestuur, die met wijsheid dient toe te zien op naleving van het bovenstaande doel. 

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
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Het fonds wil de doelgroep individueel helpen.  
Geld wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld door betaling van de rekening, contributie, schoolkosten, 
kosten van opleiding, etc. 

Het doel is statutair ruim opgezet, omdat Roland de Kroon een groot hart had voor iedereen in Bakel die 
steun kon gebruiken. Direct maar derhalve ook indirect kunnen kinderen of jeugdigen gesteund worden. 

Contacten lopen bij voorkeur via maatschappelijke organisaties, zoals: 
- Maatschappelijk werkers 
- Parochie Heilige Willibrordus Bakel /kerkinstellingen 
- Bewindvoerders 
- Gemeente 
- Scholen 
- Sportclubs 
- Jeugdhulpverleners 
- Stichting Leergeld Gemert e.o. 
- Stichting Musis Sacrum Bakel (fanfare) 

3. Middelen 

Middelen die de Stichting ten dienste staan dan wel te ontwikkelen zijn om bovenstaande tot uitvoering te 
brengen zijn: 

1. een ter zake kundig bestuur (ervaringsdeskundigen op specialistische deel- en adviesgebieden – 
bestuurlijk, sociaal/maatschappelijk, financieel, juridisch, etc.); 

2. een bestuur met een lokaal groot netwerk op maatschappelijk gebied; 
3. netwerken binnen politiek en bedrijfsleven.  

Fonds 

Het fonds bestaat geheel uit de gehele nalatenschap en de vruchten daarvan van de heer Roland de Kroon, 
welk vermogen door hem is nagelaten aan het in zijn testament opgerichte fonds. 
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4.  Organisatie 

Bestuur 

Op dit moment is een stichtingsbestuur actief dat verantwoordelijk is voor het beheer van het fonds.  

Samenstelling 
  
Voorzitter:   Mevrouw mr. Marjolein Gerrits- van der Aa 
Secretaris :  De heer Zeger Wijnans  
Penningmeester: Galaxy Executive Management Solutions B.V., gevestigd te Venray 
Bestuurslid:  De heer Roland Kerssemakers 
Bestuurslid:   Mevrouw Marian Reijnders- Geelen 

Het bestuur werkt geheel onbezoldigd; de leden ontvangen geen enkele vergoeding voor de uitoefening van 
hun taken. 

  
5.  Werkwijze 

Doelstelling 

Het bevorderen van talenten van kinderen, jeugd en jong volwassenen op het gebied van sociale (sport)/
muzikale of culturele vorming. 
Financiële steun bieden in het kader van maatschappelijke en sociale ontwikkeling.  
Hiermee enerzijds het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande 
kinderen/jongeren uit minimagezinnen of gezinnen zonder extra budget voor studie of talent, of sociale 
ontwikkeling. Anderzijds het aanmoedigen van talenten onder kinderen, jeugdigen en jong volwassenen in 
de breedste zin des woords. 
Een bijdrage kan alleen worden verstrekt indien: 

• overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en 
• zij zelf niet of ouders niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen voldoende of naar 

behoren te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op 
en rond school. 

• realisatie van het wegnemen van het ‘niet mee kunnen doen’. 

Strategie 

De realisatie van de strategie vindt plaats als volgt: 

1. het bieden van een laatste vangnet 
2. nagaan of gemeente gebonden hulp benut is 
3. hulp bestaat uit analyse en advies m.b.t. (overige) niet gebruikte voorzieningen 
4. terugkoppeling naar overheden m.b.t. tekortschietende voorzieningen/ wetgevingen 
5. bijdragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten worden 

aangepakt 

6. Middelen 

Middelen die nodig zijn om bovenstaande tot uitvoering te brengen zijn: 
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• bestuur: 
een bestuur dat op breed maatschappelijk gedragen steun kan rekenen (uitgebreide netwerken); 

• materiële middelen:  
 het door Roland de Kroon ter beschikking gestelde fonds.  

7. Kosten  

Infrastructuur:   
• Voor middelen is de Stichting aangewezen op het fonds dat wijlen de heer De Kroon heeft nagelaten.  
• Het bestuur heeft geheel en uitsluitend op vrijwillige basis zitting.  
• Kosten worden zo laag mogelijk gehouden. 

Directe hulp 

Het doelgroep criterium is maximaal 120% van het netto minimum inkomen zonder bijtelling van eventuele 
kortingen, toeslagen, e.d.  
Na de vaststelling of men aan dit criterium voldoet is de principiële werkwijze: 

• inventariseren welk recht men heeft op voorliggende voorzieningen; 
• bemiddelen bij het verkrijgen van die voorzieningen; 
• bij onvoldoende dekking voor het doel van de aanvrage, een aanvrage in behandeling te nemen. 

Dit kan in de vorm van renteloze voorschotten, alsook een gift in geld of natura;  
• indien sprake is van een renteloos voorschot of een gift in geld, wordt de betaling gedaan bij voorkeur 

direct aan de eindbestemming; 
• de kernprocedure streeft naar honorering binnen een maand na aanvragen. 
De hulp kan echter verder reiken dan het direct aangevraagde. De gezinssituatie wordt meegewogen en 
andersoortige hulp gesuggereerd en/of bemiddeling aangeboden. Hierbij worden zaken – met toestemming 
of op verzoek - doorverwezen naar bijv. maatschappelijk werk, bureau schuldsanering, e.d.  

Stichting Roland de Kroon Fonds draagt zorg voor een adequate rapportage/rechtvaardiging voor alle aan 
haar toevertrouwde middelen.  

8.   Uitgangspunten  

Het bestuur gaat ervan uit dat ongeveer 50% van de gemiddelde doelgroep in de toekomst een aanvraag 
zal indienen.  

Doelgroep 

Bakel heeft 5.963 inwoners.  
26% hiervan valt in de leeftijdscategorie van 0-24 jaar. 

Bakel telt 2.395 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2.3 gezinsleden.  
Van deze 2.395 huishoudens hebben 865 huishoudens kinderen. 

Algemene uitgangspunten hulpvragen 
De omvang van de hulp wordt enerzijds bepaald door het aantal aanvragen en de hieruit voortvloeiende 
activiteiten en anderzijds door de beschikbare middelen uit het fonds. 
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• Gezinscontacten kunnen leiden tot meervoudige aanvragen, zowel per kind/persoon (bijv. 1, 2 of 
3x educatie en 1x sociale vaardigheden) alsook per gezin meerdere kinderen/personen.  

• Ervaring leert dat de meeste aanvragers maar een deel van de activiteiten/middelen aanvraagt. 
• Aanwezigheid van landelijke en gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen bepalen mede de 

hoogte van het gehonoreerde bedrag dat wordt voorgeschoten of wordt uitgekeerd. 
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