
Jaarverslag Stichting Noodfonds Betuwe 2018 
 
Intro 
Stichting Noodfonds Betuwe is opgericht op 17 juli 2017, 2018 was 
dus het eerste volledige jaar dat de stichting actief was binnen de 
gemeente Overbetuwe, nadat vanaf september 2017 (na de ‘opera-
tionele’ start) de eerste aanvragen binnenkwamen. Die laatste vier 
maanden van 2017 bleek al dat e.e.a. aan uitgedachte processen in de praktijk goed werk-
ten. Daarmee was een goede basis gelegd voor het eerste, complete jaar 2018. 
 
Bestuurssamenstelling 
Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit R.L.J. Heinen als voorzitter (vanuit de parochie H. 
Maria Magdalena), W. van Binsbergen als secretaris (vanuit de Hervormde Gemeente 
Heteren), E.D.M. Pattisina als penningmeester (vanuit de Moluks Evangelische Kerk Elst), 
F. Schoenmaker als algemeen lid (vanuit de Protestantse Gemeente Elst, afgetreden op 1 
juni 2018) en R.H. Gaasbeek als algemeen lid (vanuit de Protestantse Gemeente Herveld en 
Slijk-Ewijk). Op 1 juni 2018 is F. van der Honing (vanuit de Protestantse Gemeente Elst) aan-
getreden als algemeen lid in de vacature die ontstond door het aftreden van F. Schoenmaker. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur is twee keer bij elkaar geweest, in maart en september 2018, en in een geza-
menlijke vergadering met de Raad van Toezicht in mei 2018. De bestuursvergaderingen 
waren in De Ruimte van de Protestantse Gemeente te Elst. Voor de vergadering werd een 
agenda, die samengesteld werd na onderling overleg tussen voorzitter en secretaris, ver-
stuurd naar de leden op de statutair vastgestelde termijn.  

Voor de voorjaarsvergadering was aspirantlid F. van der Honing als gast uitgenodigd om na-
der kennis te maken met elkaar en met het noodfonds. Bij de septembervergadering was F. 
Schoenmaker reeds afgetreden als bestuurslid. Voor een broeder-/zusterlijk moment van 
afscheid was zij daarom als gast uitgenodigd voor (een deel van) de bestuursvergadering.  
 
Aanvragen 
Gedurende het jaar zijn de aanvragen binnen blijven komen. In totaal kwamen 78 aanvragen 
binnen, waarvan er 53 zijn goedgekeurd (68%), 14 zijn afgewezen (18%). Bij veel aanvragen 
is niet direct duidelijk wat de nood precies is, of is niet duidelijk wat men al heeft gedaan om 
de nood te ledigen. Daarom stellen we dan verduidelijkingsvragen. Vaak komt die informatie 
dan al snel (deels) los, maar bij 10 aanvragen hoorden we niets meer terug en konden deze 
dus niet verder behandeld worden. Tot slot is 1 (complexe) aanvraag vervangen door een 
andere/nieuwe hulpvraag.  

Het noodfonds mag pas helpen wanneer andere voorzieningen niet toereikend zijn. Soms zit 
die ontoereikendheid erin dat mensen geen recht (meer) hebben op bepaalde vangnetten. 
Bestond echter de kans dat men er wel recht op had en stond de aard van de nood het toe, 
dan verwezen we de aanvragers eerst naar (bijvoorbeeld) de gemeente. Geregeld zat de on-
toereikendheid echter in het feit dat er wel een vangnet was, maar dit vanwege de uitvoe-
ringstermijn geen oplossing was voor de acute nood.  

Los van het financiële aspect, ‘verwezen’ we mensen soms ook naar sociale instanties voor 
meer maatschappelijke/sociale ondersteuning. Hulp uit het noodfonds komt niet met voor-
waarden, maar soms raadden we mensen wel nadrukkelijk aan contact op te nemen met 
sociale instanties, wanneer daar nog geen lijn mee was. Wij plakten dan de pleister voor de 
acute nood, maar we signaleerden dan een stuk achterliggende problematiek, waarin instan-
ties als het Sociaal Kernteam Overbetuwe of Forte Geldzaken een hele goede sleutel kan 
zijn in een duurzame verbetering van de levenssituatie. 

Het noodfonds is sinds 4 september 2017 operationeel. In die laatste 4 maanden van 2017 
kwamen 11 aanvragen binnen. In dezelfde periode van 2018 werden 28 aanvragen inge-
diend, een groei van 155%. 



Bij de aanvragen die afgewezen zijn, zaten aanvragen van buiten ons werkgebied of voor 
(veel) te hoge bedragen. Veruit het vaakst was de reden voor afwijzing echter dat het geen 
acute nood betrof. Zoals € 5.000,- euro voor een reis-/verblijfsdocument van 90 dagen in een 
geval waarin asiel sowieso afgewezen is. Of –in sommige situaties– goedbedoelde en goed 
te begrijpen zaken als musicaltickets en vakanties. Het lijkt soms een beetje de ‘het valt altijd 
te proberen’-categorie. 

De aanvragen van 2018 kwamen van diverse organisaties, in totaal 16 verschillende. Een 
kwart daarvan, 4 stuks, betrof een kerkelijke organisatie. Van die 4 organisaties was Prote-
stante Gemeente Elst qua aantal aanvragen het meest vertegenwoordigd met 7 stuks. Van 
de overige organisaties weet vooral maatschappelijk werk (STMR) ons goed te vinden met in 
totaal 18 aanvragen, op enige afstand gevolgd door de Sociale Kernteams Overbetuwe (8) 
en VluchtelingenWerk Oost-Nederland (5). Ook individuen weten hun weg te vinden naar on-
ze stichting, vaak werden zij wel op het bestaan ervan gewezen door de gemeente of een 
hulporganisatie. In totaal waren 24 aanvragen direct vanuit een individu (31%). De gehono-
reerde bedragen liepen uiteen van enkele tientjes (€ 39,-) tot aan het maximum uit te keren 
bedrag van € 1000,-. Eenmaal zijn we over de 1000-euro-per-aanvrager-per-jaar-grens ge-
gaan, toen er van dezelfde aanvrager een tweede, flinke hulpvraag kwam. Dit vanzelfspre-
kend met goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

Van het totaalbedrag aan uitgekeerde noodhulp, betrof 15% een lening. In de overige 85% 
was er geen enkele afloscapaciteit en ook geen zicht hierop in de nabije toekomst. Het laat 
iets zien van de diepte van de financiële nood waarin de aanvragers geregeld verkeren. In 
sommige gevallen boden we –in overleg met de betrokken instantie– een deel van de hulp 
aan in leningvorm, om op deze manier iets van verantwoordelijkheid, betrokkenheid, maar 
ook waardigheid van mensen te borgen. 

De aanvragen waren zeer divers; een nieuwe wasmachine, fiets om naar het werk te gaan, 
eet- en leefgeld, reparatiekosten, huisraad, tandartskosten, geld om met het OV naar school 
te kunnen, tot zelfs de castratiekosten voor een hond. Deze laatste aanvraag gaf veel discus-
sie, maar is uiteindelijk (in de vorm van een lening) wel gehonoreerd vanwege het belang 
van de hond voor de betreffende mensen met flinke financiële en psychosociale problemen. 
Ook al waren we het niet eens met de keuze om weer een hond aan te schaffen; deze was 
onder druk van hun netwerk genomen, en was nou eenmaal de situatie. Het staat voor meer 
situaties van aanvragers, waarin we de keuzes die (mede) tot de huidige situatie hebben 
geleid niet onderschrijven, maar dat dat wel de actuele situatie is, waarin gedane zaken geen 
keer nemen en acute noodhulp nodig is. 

De aanvragen kwamen binnen via de mail (soms belde een organisatie vooraf om te polsen), 
zijn allemaal vastgelegd volgens de procedures die opgesteld zijn. Daarbij wordt informatie 
vastgelegd omtrent de hulpvragen, de hoogte van het bedrag, of er sprake is van een hulpor-
ganisatie en uiteindelijk of de aanvraag goedgekeurd, afgekeurd of in behandeling is. De 
gegevens worden alle bijgehouden op Google Drive waar enkel bestuursleden toegang toe 
hebben.  
 
Besluitvorming 
De wijze van besluitvorming is dezelfde als we in 2017 ontwikkeld hebben. Belangrijk is aller-
eerst of de aanvrager uit ons werkgebied komt, of er sprake is van nood, of er sprake is van 
een acuut probleem. Of er al eerder een vraag is gesteld aan bijvoorbeeld de gemeente. Of 
de aanvraag ondersteund wordt door een begeleidende instantie.  

Niet altijd is duidelijk of er sprake is van een acute, onmiddellijke noodsituatie, we verwijzen 
hierbij ook naar de aanvraag rond de behandeling van een huisdier. Op zich genomen is hier 
geen sprake van een noodsituatie, maar gezien de situatie van de eigenaren, de zorg voor 
het dier en het belang van het dier voor de mensen, is daar na enige aarzeling toch een posi-
tief besluit genomen. Hierbij heeft de nadrukkelijke, begeleidende rol van het Sociaal Kern-
team zeker meegespeeld. 



Alle aanvragen zijn uiteindelijk met unanieme besluitvorming genomen. Er wordt soms wel 
even goed gediscussierd en vaak worden kritische, terechte vragen gesteld. Maar we hech-
ten er belang aan dat iedereen uiteindelijk achter een besluit kan staan. Enige uitzondering 
was ten tijde van afwezigheid van bestuurslid Edwin, vanwege vakantie. Maar ook toen vol-
deden we aan de eisen die het Huishoudelijk Reglement (HR) aan de besluitvorming rondom 
aanvragen stelt. 

We hechten er eveneens aan dat een eerste reactie op de aanvraag binnen 24 uur gebeurt 
en in veel gevallen was het ook mogelijk om binnen 24 uur een besluit te nemen. Daardoor 
was het dan mogelijk om in heel korte termijn hulp te verlenen, oftewel in de vorm van 
Jumbo-tegoedkaarten, oftewel een gedane betaling, oftewel dat in overleg tot aanschaf van 
bijvoorbeeld een wasmachine kon worden overgaan, etc. 

Belangrijk was in het afgelopen jaar ook dat er goed contact is gelegd met 2Switch, waar-
door mensen tegen een relatief bescheiden bedrag geholpen konden worden met de nodige 
huisraad of producten die nieuw veel te duur zouden zijn voor ons. 
 
Communicatie (intern) 
Via de besloten WhatsApp-groep was direct en snel contact mogelijk tussen de bestuursle-
den onderling, zo kon er ook altijd een snel besluit worden genomen. Via de mail werd dan 
vaak, indien nodig, de overige of juist volledige/uitgebreide informatie verspreid en in Google 
Drive werd dan uiteindelijk ook de besluitvorming vastgelegd. De besluitvorming verliep altijd 
op een zakelijke manier, maar tegelijk was er altijd ook een constructieve en open houding 
van elk bestuurslid. Voor organisatorische zaken, of voor persoonlijke herinneringen aan 
e.e.a., werd geregeld ook even 1:1 tussen bestuursleden gecommuniceerd, om zo de alge-
mene WhatsApp-groep zo schoon en effectief mogelijk te houden. 
 
Communicatie (extern) 
Gezien het feit dat vele aanvragen binnen zijn gekomen via diverse organisaties, maar ook 
mensen ons direct weten te vinden (o.a. via de website van gemeente Overbetuwe), mogen 
we ervan uitgaan dat onze stichting een behoorlijke bekendheid geniet. Toch blijft het van 
belang om van tijd tot tijd je gezicht te laten zien en present te zijn bij bepaalde samenkom-
sten. Zo was het bestuur uitgenodigd en actief aanwezig bij de bijeenkomst in 2018, waar de 
gemeente met netwerkpartners sprak over een nieuw vorm te geven armoedebeleid.  

Het is ook een secundair doel van het noodfonds om een netwerk op en uit te bouwen. Daar-
om hebben we ook verder actief contact gezocht en onderhouden met (partner)organisaties 
in het minimaspectrum. Naast de algemene bijeenkomst met de gemeente en de nieuwjaars-
receptie, zijn er ook 1:1 vergaderingen geweest met wethouder en beleidsmedewerkers om 
ervaringen uit te wisselen, signalen te bespreken en belangen te behartigen. Zoals gezegd is 
contact gelegd met kringloopwinkel 2Switch om elkaars doelen en werkwijzen te bespreken 
en een samenwerkings-/betaalregeling af te spreken.  

Verder zijn er besprekingen geweest met energiecoöperatie WatBeters, Woningstichting He-
teren en Forte Geldzaken. Bij die laatste hebben we eind 2018 ook een presentatie gegeven 
voor alle medewerkers en wat vertegenwoordiging van de politiek. Na goedkeuring van het 
jaarverslag over 2017 is hiervan een persbericht opgesteld en verstuurd aan diverse organi-
saties en media, om in de nog relatieve aanloopfase wat van ons te laten horen. 

  



Jaarrekening 2018 
Staat van baten en lasten 
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