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Inleiding 

 

Stichting SteunSoul ondersteunt hoofdzakelijk vrouwen (en soms mannen) die 

(onverwachts) in een moeilijk financieel vaarwater terecht zijn gekomen, vooral als gevolg 

van relatieperikelen. Stichting SteunSoul ondersteunt deze personen zodanig dat zij, samen 

met andere ondersteuning, in hun kracht komen en voldoende zelfvertrouwen hebben om 

een doorstart te kunnen maken. Voorbeelden van ondersteuning die Stichting SteunSoul 

mogelijk maakt zijn: tijdelijke overbrugging van (een gedeelte van de) huur; (gedeeltelijke 

betaling) van notaris/advocaatkosten voor rechtshulp; betalen van opleidingen, yogalessen, 

meditatielessen en dergelijke. Een maximaal bedrag zal van tevoren afgesproken worden.  

In de toekomst kan de ontvanger uit eigen beweging en vrijgevigheid een gift doen aan 

Stichting SteunSoul om anderen te helpen ook in hun kracht te komen. 

 

  



Bestuur 

 

Stichting SteunSoul heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het opstellen en 

uitvoeren van het beleid van de stichting. Het bestuur bestaat uit drie personen.  

 

Mvr. Drs. Ariane van Notten 

Voorzitter  

Ariane van Notten is geboren en getogen in Brussel. Zij studeerde International Politics and 

Ecomics in de Verenigde Staten en Internationale Betrekkingen in Leiden. Zij werkte in de 

public relations- en reclamebranche; alsmede voor een uitgeverij. Begin 2000 richtte zij haar 

eigen bedrijf op (online restaurantrecensies) dat zij zes jaar later verkocht. Ariane woonde 

enkele jaren met haar man en kinderen in Shanghai en Rome alwaar zij een boek schreef dat 

in 2016 is uitgegeven door Prometheus. Ariane heeft diverse vastgoed objecten ontwikkeld. 

Thans bouwt zij aan een eigen zorgboerderij / plek voor stilte en reflectie, gericht op mensen 

die het moeilijk hebben als gevolg van burn-out, ziekte of scheiding. Het oprichten van 

Stichting SteunSoul is Ariane’s eigen initiatief. Zij heeft in moeilijke tijden rondom haar 

scheiding baat gehad bij yoga, meditatie en coaching, alsmede van haar financiële 

zelfstandigheid. Zij wil andere vrouwen (en ook mannen) ondersteunen in dezelfde kracht te 

komen in voor hun moeilijke tijden.  

Adres: 

Schimmelstraat 32hs, 1053 TH, Amsterdam; StichtingSteunSoul@gmail.com 

 

Mvr. Drs. Simone Lavelle 

Secretaris 

Simone Lavelle, geboren Eibergen, Nederland, woonachtig in London sinds ‘97. Ze heeft de 

Bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en London Business School 

gevolgd. Ze heeft diverse functies in de bankwereld vervuld; in London is ze o.a. deel 

geweest van de start van een Nederlandse onderneming in Fiduciair management in de UK. 

Nu is ze werkzaam als consultant op het gebied van Investment Governance en werkt met 

boards / executive teams / service providers van Institutional Investors.  

Adres: 

23 Moore park road, London SW6 2HU 



 

Dhr. Ir. Douwe Hoekstra 

Penningmeester 

Douwe Hoekstra heeft Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft gestudeerd. Hij 

is nu werkzaam als Senior Investment Manager bij het ABN AMRO Pensioenfonds. Daar 

houdt hij zich voornamelijk bezig met de selectie en monitoring van de externe beheerders 

van het Pensioenfonds. Hiervoor was hij Hoofd Vermogensbeheer van ABN AMRO Private 

Banking Zwitserland. Hij startte zijn loopbaan als managementtrainee bij ING en hij heeft 

voor ING Investment Management als aandelenanalist in Hong Kong gewerkt. 

Woonplaats: 

Amersfoort 

 

  



Doelstellingen, activiteiten, beheer van fondsen 

 

Dit beleidsplan van Stichting SteunSoul omvat een overzicht van de doelstellingen en 

activiteiten van de stichting en geeft inzicht in het beheer van fondsen. 

Dit plan is opgesteld in het kader van de zogenaamde ANBI-regeling. 

 

1. Profiel van Stichting SteunSoul  

Stichting SteunSoul houdt kantoor te Schimmelstraat 32 hs, 1053 TH Amsterdam en is 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder 

nummer 81685041. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken 

van winst. Het fiscale nummer is 862181082. 

 

2. Doelstelling Stichting SteunSoul 

Stichting SteunSoul heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun op filantropische 

grondslag, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan particulieren in 

Nederland die tijdelijk in zwaar weer verkeren, vooral als gevolg van een scheiding.  

3. Activiteiten 

De bestuursleden van Stichting SteunSoul voeren de volgende activiteiten uit: 

• Het behandelen van de binnen gekomen aanvragen. Dit gebeurt via email en 

eens kwartaal via Zoom. Het bestuur besluit een aanvraag geheel, gedeeltelijk of 

niet te honoreren voor uitkering.  

• De gehonoreerde aanvragen worden gearchiveerd, het gehonoreerde bedrag 

wordt in het schema hieronder geadministreerd en daarna uitbetaald.  

• Aanvragen worden behandeld zodra deze binnenkomen (er is immers dringende 

financiële nood), echter, het bestuur streeft er naar de giften te verspreiden 

over het gehele jaar.  



• Gestreefd wordt per persoon eenmalig een gift te doen van maximaal 2.500 

euro.  

• Een maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden. In deze 

vergadering wordt de jaarruimte (dat wil zeggen, de in dat jaar beschikbare 

financiën voor uitkering) vastgesteld; tevens wordt vastgesteld of het beleid ten 

aanzien van het honoreren en uitbetalen van aanvragen herzien dient te 

worden.   

 

3. Selectiecriteria aanvragen 

 

Aanvragen worden gehonoreerd mits er voldoende financiële middelen zijn aan personen 

die voldoen aan de volgende criteria: 

 

- De aanvrager verkeert onverwacht en tijdelijk in financiële moeilijkheden wegens 

scheiding en kan dit aantonen. 

- De aanvrager verkeert onverwacht en tijdelijk in financiële moeilijkheden wegens 

ziekte. 

- De aanvrager verkeert tijdelijk in financiële moeilijkheden vanwege onvoorziene 

omstandigheden waar hij of zij machteloos tegenover staat.  

- De aanvrager kan middels een inkomsten- en uitgave overzicht of op een andere 

manier aantonen dat de gewenste middelen om in eigen kracht te kunnen komen 

niet voorhandig zijn.  

- De aanvrager heeft geen familieleden of vrienden die de noodsituatie voldoende 

kunnen verlichten.  

- Er is zicht op betere financiële tijden, waarbij de gift vanuit Stichting SteunSoul een 

duidelijke bijdrage levert aan de weg daarnaartoe. De aanvrager is mogelijk bereid 

vrijwillig en uit eigen beweging in betere tijden een gift te doen aan Stichting 

SteunSoul om zo bij te dragen aan de ondersteuning van anderen.  

- De aanvrager is ouder dan 18 jaar en heeft een Nederlands paspoort.  

- Aanvragen worden behandeld op first come first serve basis.  

 



4. Financiële gegevens 

Het eerste boekjaar van Stichting Steunsoul eindigt december 2022.  
 

INKOMSTEN 2021 2022 2023 2024 2025 

      

Gift Ariane van Notten 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Gift van aanvragers      

Gift van derden      

Legaten/erfenissen 
derden 

     

 
 

UITGAVEN   2021 2022 2023 2024 2025 

        

Bouw website         248,49     

Logo           22,00     

Notaris oprichting       1265,57     

KvK            58,8     

Fiscaal advies       2122,04     

Aanvrager 1 alleenstaande 
moeder (21) 

kinderopvang      285,40 p/m     

Aanvrager 2 scheiding coachingstraject     1.415,70     

Aanvrager 3 ernstige 
ziekte 

hulp 
boodschappen 
en koken 

       550,00 p/m 
(totaal 
2.500,00) 

    

Aanvrager 4        

Aanvrager 5 en 
verder 

       

 
 
 

5. Beheer van de gelden 

• Gestreefd wordt de jaarlijkse giften aan Stichting SteunSoul te honoreren aan 

diverse aanvragers.  

• De bestuurders van Stichting SteunSoul genieten geen beloning of vergoeding 

voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting.  

• De stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op. 

• Het rekeningnummer van de stichting voor giften is NL72 RABO 0365 8679 18 

t.n.v. Stichting SteunSoul te Amsterdam. 

• De indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben louter 

betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingskosten, kosten 

van boekhouding en controle daarop, website kosten, eventuele 

reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties.  

 



6. Besteding van de giften.  

• De stichting zal de ontvangen giften conform de statutaire doelstelling feitelijk 

besteden aan haar doelstellingen.  

• Gestreefd wordt de jaarlijkse beheerkosten onder de 5% van het bedrag te houden 

dat aan het algemeen nut wordt besteed.  
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