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Beleidsplan Stichting Noodfonds Betuwe 2023 
 
Algemene gegevens 
Naam:   Stichting Noodfonds Betuwe 
RSIN/fiscaal nr.:  857791138 
KVK-nummer:  69226229 
Postadres:   Postbus 26 

6666 ZG Heteren 
Websiteadres:  www.noodfondsbetuwe.nl 
E-mailadres:   info@noodfondsbetuwe.nl 
IBAN:    NL06 TRIO 0338 6702 89 
 
Bestuur en organisatie 
Het bestuur van Stichting Noodfonds Betuwe bestaat uit vijf leden. Drie daarvan zijn in func-
tie benoemd, twee zijn algemeen lid. De samenstelling is vooralsnog als volgt; 
Voorzitter:   R.H. Gaasbeek 
Secretaris:   W. van Binsbergen 
Penningmeester:  G.H.L. Sikkes 
Algemeen lid:   F. van der Honing 
Algemeen lid:   M.C. de Langen 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Het noodfonds beschikt over één centrale betaalrekening voor alle transacties. De penning-
meester is vanzelfsprekend teken- en betaalbevoegd voor deze rekening. Dit bestuurslid zal 
ook de meeste betalingen doen. Vanuit het vierogenprincipe is daarnaast de secretaris ook 
bevoegd om de rekening te raadplegen en betalingen uit te voeren. Wanneer de penning-
meester, om welke reden dan ook, verhinderd is, zal deze de betalingen doen die geen uitstel 
kunnen verdragen. Voor transacties van meer dan € 1.250,- is de autorisatie van zowel de 
penningmeester als de secretaris nodig. Op deze manier is geregeld dat geen van beide 
ineens over het totale vermogen van het noodfonds kunnen beschikken. 

Stichting Noodfonds Betuwe kent een Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit zeven perso-
nen. De RvT ziet toe op het door het bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van za-
ken. De RvT heeft daarnaast als taak het uitzetten van kaders voor het – door het bestuur te 
voeren – beleid van het noodfonds.  
 
Intro – plannen maken in (opnieuw) een roerige tijd 
Komt de oorlog in de Oekraïne tot een eind, gaan de energieprijzen weer terug naar 
voor maart 2022? 
In het beleidsplan van 2022 vroegen wij ons af of de 2e coronagolf haar hoogtepunt bereikt 
had, blijvend zou dalen en alles in de loop van 2022 weer ‘normaal’ zou worden. Wij wisten 
toen nog niet van de Russische inval in de Oekraïne. Mede door deze oorlog kwam de we-
reld in een energiecrisis terecht. De coronapandemie verhuisde hierdoor naar het 2e plan. De 
energieprijzen gingen door het dak en mede daardoor stegen de prijzen van de meeste pro-
ducten en werd het leven – door de resulterende recordinflatie – een stuk duurder. Nu spre-
ken wij de hoop uit: hopelijk wordt de oorlog beëindigd, stabiliseren de energieprijzen en mo-
gelijk dalen de prijzen dan weer naar een ‘normaler’ niveau. 

Voor de tweede maal sinds de oprichting zagen wij het aantal aanvragen op jaarbasis dalen. 
Door de vele steunpakketten en regelingen vielen de financiële gevolgen van ‘corona’ vanuit 
noodfondsoptiek mee; we hebben weinig gemerkt van de impact van terugbetalingen aan 
steunmaatregelen, door zzp’ers, ‘kleine’ ondernemers, etc. Daarbij kwam de problematiek 
veel meer op de radar van instanties en hulpverleners. Ergens verwachten we dat hetzelfde 
gaat gelden voor de gevolgen van de energiecrisis.  
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De overheid heeft in 2022 al steun gegeven via energietoeslagen en compensaties. De 
uitkering van individuele toeslagen wordt lokaal goed opgepakt. Hierdoor wordt ook meer 
gesignaleerd en kan er ook meer hulpverlening worden opgestart. De gemeente neemt nog 
meer de verantwoordelijkheid in haar zorgplicht richting de burgers. Ook gaan in 2023 diver-
se uitkeringen (die gekoppeld zijn aan het minimumloon) flink omhoog. 

Wel zien wij (de laatste maanden) dat de bedragen, die per hulpvrager uitgekeerd worden, 
lijken te groeien. Onze verwachting is dat deze trend van hogere bedragen per hulpvrager 
zich zal doorzetten en het aantal aanvragen in 2023 toch ook weer (flink) zal groeien. Jaar-
afrekeningen en energienota’s vallen dan op de mat. Ondanks het prijsplafond, dat in 2023 
zal ingaan, de hogere hobbels voor het afsluiten van nutsvoorzieningen en de gecontinueer-
de energietoeslagen, zal dit onherroepelijk mensen en gezinnen in de problemen storten. 
Linksom of rechtsom zal het duurdere leven toch een keer (terug)betaald moeten worden. 

Voor de gevallen waar de reguliere en extra vangnetten niets of niet genoeg kunnen beteke-
nen, staat Stichting Noodfonds Betuwe er en hoopt deze ook in 2023 verder te werken aan 
een noodzakelijk ‘stukje’ armoedebestrijding. 
 
Werkwijze 
Het beleid van de stichting voor het komende jaar blijft erop gericht om de binnenkomende 
aanvragen op een adequate en consequente wijze, volgens onze procedures, te behandelen. 
Het in 2020 in gebruik genomen online aanvraagformulier en de in 2022 in gebruik genomen 
VoorliggendeVoorzieningenVerzameling zorgen hierin voor een efficiënt en doelmatig proces. 
Eerste voorwaarde hiervoor is echter het op peil houden van het bestuur. 

We blijven scherp op onze plaats op het totale ‘speelveld’; het is onwenselijk dat het nood-
fonds – door haar snelle en doeltreffende opereren – een aanzuigende werking heeft. Natuur-
lijk zijn wij er ook voor wanneer reguliere vangnetten door hun vereiste tijdsbestekken geen 
soelaas bieden en er dus acute, ongeledigde nood is. Maar deze instanties en regelingen 
moeten – wanneer de situatie dit toelaat – wel eerst daadwerkelijk eigen mogelijkheden 
bekeken en geprobeerd hebben. 

We streven nog steeds na om binnen 24 uur een eerste reactie te geven. Als deze positief is, 
zal de noodhulpverstrekking -voor zover het van ons afhangt- z.s.m. in gang worden gezet. 
Indien negatief, zal dit worden medegedeeld met redenen. Wanneer er meer tijd nodig is, zal 
dit duidelijk worden toegelicht. 
 
Registratie en evaluatie 
De aanvragen en de afhandeling van de aanvragen worden vastgelegd volgens de gemaak-
te afspraken in het bestuur. In het overleg met de Raad van Toezicht kan – indien gewenst – 
een geanonimiseerd overzicht worden gegeven van de aanvragen die in de daaraan vooraf-
gaande periode zijn gedaan en welke acties daarop zijn genomen (normaliter gebeurt dit so-
wieso middels een geanonimiseerd en gecategoriseerd overzicht in het jaarverslag). 

Bij de registratie en evaluatie wordt de privacy altijd zo goed mogelijk gewaarborgd en blijven 
we scherp op onze eigen privacyverklaring. Wanneer communicatie met derden informatie 
over aanvragen vereist, zal dit altijd geanonimiseerd en/of veralgemeniseerd gedeeld wor-
den. 

In 2021 hebben we het idee van een maatwerk softwareoplossing, voor het registreren en 
overzien van alle aanvragen, globaal uitgewerkt. De insteek van een dergelijke oplossing is 
om als bestuursleden meer grip op de ‘eigen’ aanvragen te hebben, om zo de kans op ver-
gissen en vergeten te minimaliseren en noodzaak voor een centrale ‘coördinator’ te verklei-
nen. Ook borgen we hiermee de privacy van aanvragers nog verder, door voor de algemene 
aanvraaginformatie geen gebruik meer te hoeven maken van een (afgeschermde) Google 
Drive. In 2023 willen we dit – zo mogelijk – praktisch uitwerken. 
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Communicatie en PR 
Ook in 2022 werden wij wederom goed gevonden door privépersonen en ook de diverse 
schuldhulpverleners wisten ons te vinden, naast onze bestaande contacten zoals de Sociale 
Kernteams, STMR (maatschappelijk werk), etc.  

Het bestuur neemt zich wel voor om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die er zijn 
rond de financiële situatie van de aanvragers. We willen in 2023 het gesprek blijven voeren 
met de gemeente, en de ontwikkelingen rond het armoedebeleid, diverse regelingen en sub-
sidies blijven volgen. 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur tweemaal een overlegmoment met de Raad van Toe-
zicht gehad. Ook zijn de verschillende contactmomenten met diverse organisaties weer op-
gestart, zoals wij gewoon waren voor ‘corona’ in 2020. Dit jaar zijn wij diverse malen aange-
schoven bij besprekingen van het (energie)armoedebeleid in de gemeente Overbetuwe, om 
zo onze ervaringen te delen met de andere spelers op het armoedespeelveld. Wij verwachten 
in 2023 ook weer de diverse organisaties te ontmoeten, en zo onze contacten goed te onder-
houden, het noodfonds te vertegenwoordigen en haar belangen te behartigen.  

Daar waar het gewenst is, zal het bestuur – indien qua privacy etc. mogelijk – verdere toelich-
ting geven op zijn activiteiten. 
 
ANBI-status 
Het bestuur blijft zorgdragen voor het voldoen aan de eisen, die er gesteld worden aan het 
hebben en behouden van de ANBI-status.  
 
Financiën 
De benodigde financiën voor het uitvoeren van de noodhulp komen in de eerste plaats van 
de participanten (de aangesloten kerken), daarnaast vooral van sympathisanten als de ge-
meente. Om te kunnen blijven voorzien in de gevraagde hulp, spant het bestuur zich in de 
hiervoor benodigde gelden te verkrijgen. Dat vergt in ieder geval overleg met de Raad van 
Toezicht, waarin de kerken (en daarmee hun diaconieën en caritasinstelling) vertegenwoor-
digd zijn en overleg met de gemeente Overbetuwe.  

Het bestuur tracht uiterlijk 1 december van het kalenderjaar de begroting voor 2024 te pre-
senteren en verwacht uiterlijk 1 april de jaarrekening over 2022 klaar te hebben. 
 
Toelichting op begroting 2023 
Bij de opstelling van de begroting voor 2023 hebben wij op twee manieren gekeken (zoals wij 
dat gewoon zijn binnen Stichting Noodfonds Betuwe), namelijk met de rug naar de toekomst 
en ook met het gezicht naar de toekomst, gebruikmakend van de tendensen die wij denken 
te zien bij de noodhulpvragen. Terugkijkend naar de begrotingen van de afgelopen vijf jaar is 
vast te stellen dat deze uiteindelijk niet of nauwelijks aansluiten bij de werkelijkheid. Dit is 
niet onlogisch, want acute noodhulp laat zich uiteindelijk lastig begroten. Daarbij bewegen 
overheden en instanties zich in bepaalde mate mee met ontwikkelingen in de maatschappij 
(zie ook de intro). 

Kanttekeningen bij enkele begrotingsposten 

Bij de begroting 2023 verwachten wij dat bij twee hoofdposten t.g.v. van de ‘corona-Oekraïne-
energiecrisis’ zullen stijgen, zowel de hoogte van de bedragen van de noodhulp als ook het 
aantal aanvragen; 
 
De post 1e levensbehoeften. Deze post bestaat binnen onze begroting uit:  
- Boodschappen; hierin voorzien wij via verstrekking van Jumbokaarten. Bij deze post is 

het aantal aanvragen verhoogd en ook het bedrag per aanvraag. 
- Energiekosten; volgend jaar komen de jaarafrekeningen en wanneer de voorschotten/ 

maandbedragen te laag zijn ingeschat of te laag zijn gezet, betekent dat dat er behoorlijke 
bedragen moeten worden afgerekend met de energieleverancier. Binnen de begroting zijn 
voor deze post ook hogere bedragen en aantallen aanvragen begroot. 
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De post Huisvesting. Deze post bestaat uit het bijdragen in de huur van de woning, om zo 
uitzetting e.d. te voorkomen. Vaak worden door mensen in financiële nood verkeerde priori-
teiten gesteld en bijvoorbeeld de huur niet (of gedeeltelijk) betaald. Dit leidt later meer dan 
eens tot (grote) problemen. Ook voor deze post hebben wij in de begroting met een stijging 
gerekend. 
 
Bovenstaande betreft de uitgavenkant. Aan de inkomstenkant hebben wij gemeend om op-
nieuw minder subsidie aan te vragen bij de gemeente Overbetuwe en ook lagere bedragen 
voor onze participanten te begroten (evenals in 2021). Immers, zowel de gemeente Overbe-
tuwe als onze participanten zullen door deze pandemie mogelijk veel meer structurele 
noodhulp aan mensen moeten uitkeren. Wij zijn verheugd dat de gemeente Overbetuwe ons 
voor 2023 de subsidie weer heeft toegekend. 
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Begroting 2023 

 


