
De Johanna Hamburger Stichting
Geeft hulp wanneer het water je aan de lippen staat.

Ontstaan van de Johanna Hamburger Stichting

In 1953, vlak na de watersnoodramp, ontving Inner 
Wheel Nederland een som geld van Inner Wheel 
Great Britain & Ireland om getroffen leden te kun-
nen helpen. De president van Nederland, Johanna 
Hamburger, was zo getroffen door het gebaar van 
vriendschap en solidariteit, dat zij het voorstel deed 
om ook in Nederland een steunfonds op te richten 
en vroeg daarvoor een kwartje per bijeenkomst of 
te wel twee gulden vijftig per jaar. Dit komt vandaag 
de dag qua koopkracht overeen met ongeveer negen 
euro. 
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Volgens de statuten is het doel van de JHS het 
verlenen van financiële hulp aan 

•   leden van een Inner Wheel Club behorend  
     tot de `Vereniging Inner Wheel Nederland´,     
     en 
•   in geval van calamiteiten aan Inner Wheel          
     Clubs in het buitenland 
 Hiervoor mogen alle geldmiddelen worden 
gebruikt, waarover de stichting beschikt. 

Dit betekent dat het niet mogelijk is geld voor 
het ene of andere doel te oormerken. De 
enige uitzondering is dat bij een schenking 
kan worden bepaald dat de schenking bij het 
vermogen moet worden gevoegd en als zodanig 
in stand moet blijven. Hierbij wordt uitgegaan 
van de situatie dat vermogen, in de vorm 
van rente, geld genereert om weer verder te 
schenken. Gezien de huidige lage rentestand is 
dit niet meer interessant. 

Doelstelling van de Johanna Hamburger Stichting

...je bent niet gewend om ergens van 
afhankelijk te zijn, toch word je het in 
deze situatie wèl. Juist te weten dat de 
steun discreet is, maakt het gemakkelijker 
voor mij...

Rampen kennen we in vele verschijnings-
vormen. Soms treft het een hele stad, regio of 
land, soms treft het iemand persoonlijk. Soms 
is de ramp groot, evident en overweldigend. 
Ieder mens kent in haar leven- in meerder of 
mindere mate- ramp of rampen. In zulke tijden 
is het moeilijk om houvast te vinden en is alle 
steun belangrijk om overeind te blijven, om te 
voorkomen dat je letterlijk of figuurlijk kopje 
onder gaat. Je zou je kunnen afvragen of hulp 
aan individuele Inner Wheel leden in deze tijd 
nog wel nodig is, of er geen vangnetten zijn 
vanuit de overheid, of het niet ouderwets en 
patriarchaal is om dit soort hulp te bieden. 
Ervaring leert dat pech, een noodlottige 
samenloop van omstandigheden iedereen 

kan treffen, ook onze “eigen” leden. Keer op 
keer blijkt dat het failliet gaan van de eigen 
onderneming, echtscheiding of het overlijden 
van de partner kan leiden tot grote financiële 
problemen. Problemen waarvoor men zich 
schaamt, die men liever niet aan de grote 
klok hangt en die al snel dreigen te leiden tot 
sociaal isolement. De overheid gaat pas steun 
bieden wanneer het inkomen gedaald is tot 
bijstandsniveau en er geen bezittingen meer 
zijn. Schuldsanering betekent het jarenlang aan 
de leidband lopen en moeten leven van minder 
dan het minimum. Er is geen hulp om een 
moeilijke periode te kunnen overbruggen. De 
JHS kan snel reageren en op dat moment wel 
hulp bieden.

Is hulp door de Johanna Hamburger Stichting 
nog wel nodig?

...Uitgaven bij ziekte, die niet gedekt wor-
den door verzekering of sociale wetten; 
* Giften voor onverwachte uitgaven zoals 
verhuizingen, defecte apparatuur etc.; * 
Aanpassingen in huis of hulpmiddelen, 
niet gedekt door andere instantie...



Alleen leden van Inner Wheel Nederland komen 
in aanmerking voor steun. De contactpersoon 
van de club legt verzoeken voor steun neer 
bij de voorzitter/secretaris van de JHS. 
Deze bespreekt het probleem met haar 
medebestuursleden, zonder naam of club te 
noemen. Alleen de penningmeester van de JHS 
dient voor de overmaking van het bedrag de 
naam van de ontvanger te weten. 

Er wordt zo anoniem mogelijk gewerkt.
Een lening of gift wordt aan een lid toegekend 
als er grote problemen zijn ontstaan bij dit lid 
en het gezin. Vaak blijkt dat familie en vrienden 
ook al hulp boden. Omdat de aanvragen divers 
zijn, liggen er geen universele criteria vast. Wel 
wordt een compleet overzicht van de financiële 
situatie verlangt en op basis hiervan wordt een 
plan voor hulp gemaakt.

Hoe werkt het in de praktijk met hulp aan 
Nederlandse leden?

Deze betreft de belastingvrije voet van rond
de 2.200 euro per jaar. Afhankelijk van de
situatie kan het bedrag in een keer worden
betaald of verdeeld over het jaar. Wanneer er
meer geld nodig is, kan een renteloze lening
worden verstrekt. Een renteloze lening kan in
het volgende jaar worden kwijtgescholden, het
is dan een gift. Het gemiddelde aantal leden dat 
per jaar geholpen wordt, is wisselend.

De maximale gift 

Nee, dat doet de JHS niet. Het gaat in dat 
geval om kleinere bedragen, die ook door 
de clubs zelf op te brengen zijn. Als iemand 
haar lidmaatschap niet meer kan betalen, is 
er meestal wel meer aan de hand en kan het 
worden gezien als aanleiding om te kijken of er 
niet meer hulp nodig is.

Betaalt de Johanna 
Hamburger Stichting
het lidmaatschap 
voor Inner Wheel?

Hulp van de Johanna Hamburger Stichting aan het 
buitenland
Gezien haar eigen historie en statuten voelt 
de JHS zich ook nauw verbonden met het 
verlenen van steun in geval van calamiteiten 
(bijv. natuurrampen of pandemie) in het 
buitenland. Een verzoek om hulp komt vaak via 
een Inner Wheel club in het betrokken gebied/
land of via International Inner Wheel en het 
Landelijk Bestuur van Inner Wheel Nederland 
bij de JHS terecht. Het bestuur van JHS kan 
snel beslissen, er is een basisvermogen en 

zo kan snel worden geholpen. Omdat het geld 
rechtstreeks naar een zusterclub gaat, is een 
goede besteding gewaarborgd. 
De maximale hoogte voor een gift aan het 
buitenland bedraagt 1.500 euro en gaat altijd 
naar de Inner Wheel club in het betrokken 
land, die het verzoek om hulp heeft ingediend. 
De laatste 10 jaren is 6 maal een gift gedaan, 
waaronder Nepal, St.Maarten, Libanon/Beiroet 
en Kroatië.

De maximale gift



De Johanna Hamburger Stichting is een 
onafhankelijke stichting. Zij is een stichting met 
eigen statuten en een huishoudelijk reglement. 
Een stichting met donateurs, te weten de leden 
van Inner Wheel Nederland, die het fonds 
hebben opgebouwd en in stand houden. Door 
deze juridische vorm kan de stichting snel 
beslissen en handelen en wordt de anonimiteit 
van de hulpvragers gegarandeerd. 

 

Hoe is de Johanna 
Hamburger Stichting 
georganiseerd?

Het bestuur van de JHS bestaat uit vijf perso-
nen, waarvan een lid afkomstig is uit het lande-
lijk bestuur. Bij vacatures zoekt het bestuur zelf 
naar nieuwe leden, waarbij bewezen integriteit 
een van de belangrijkste selectiecriteria is. In 
de praktijk zijn dit meestal oud districtbestuurs-
leden met een goed netwerk. Er wordt naar 
gestreefd dat alle districten binnen het bestuur 
vertegenwoordigd zijn. Elke Inner Wheel club 
heeft een contactpersoon/vertrouwenspersoon, 
die als intermediair tussen de club en de JHS 
optreedt.

De contactpersonen hebben geen stem of in-
spraak in de toekenning van giften. Jaarlijks, in 
augustus, doet het bestuur van de JHS verslag 
van de financiën en activiteiten aan de Inner 
Wheelbesturen en contactpersonen. De in dit 
verslag gepresenteerde jaarcijfers zijn ge-
controleerd door de penningmeester van het
Landelijk Bestuur van Inner Wheel Nederland.
De contactpersoon van de club informeert
jaarlijks haar club over JHS en eventuele
ontwikkelingen.

Bestuur van de Johanna Hamburger Stichting

Bijdrage van Inner
Wheel-leden aan
Johanna Hamburger
Stichting

Er is nooit vastgelegd dat lid zijn van Inner 
Wheel betekent dat je de bijdrage voor de JHS
voldoet, desondanks werd de bijdrage tientallen
jaren door alle leden voldaan. Zo kon het fonds 
groeien en een solide basis opbouwen.
De bijdrage wordt via de clubpenningmeester
betaald aan de district penningmeester, deze
maakt de bijdrage over aan de JHS.


