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Aanloopfase en start 
Stichting Noodfonds Betuwe is opgericht op 17 juli 2017. Maar voor 
die tijd is al veel voorbereidend werk verricht. Zowel door vertegen-
woordigers uit de samenwerkende diaconieën, die later zouden uit-
kristalliseren tot de Raad van Toezicht (RvT), als door de (toen nog 
aspirant-) bestuursleden. Op 20 februari 2017 kwamen die voor het eerst bij elkaar in de Mo-
lukse Kerk in Elst, in totaal zijn we - in diverse samenstellingen - vier keer bij elkaar geweest 
tot aan de oprichting. Gaandeweg deze vergaderingen begon het aspirantbestuur zich ook af 
te tekenen.  

De aanloopfase bestond aanvankelijk vooral uit het aftasten van het werkveld, het opstellen 
en finetunen van documenten als de concept-statuten, het Huishoudelijk Reglement (HR), 
diverse beschrijvingen van procedures en inrichten van digitale hulpmiddelen. 

Ook al was het noodfonds in juli feitelijk, formeel en notarieel opgericht, het beschikte nog 
niet over vermogen om daadwerkelijk te kunnen beantwoorden aan het doel: het verlenen 
van financiële noodhulp in de vorm van leningen of giften aan mensen die geen andere 
vangnetten meer hebben. De eerste actie na de daadwerkelijke oprichting was dan ook de 
aanvraag van een betaalrekening. I.v.m. achtergrondcontroles op aan te leveren documen-
ten, tenaamstelling, etc., kon dit pas na de officiële start. Tweede week van augustus opende 
Triodos onze rekening, en direct daarna druppelden de eerste bijdragen van de deelnemen-
de kerken binnen (en op 26 september die van gemeente Overbetuwe). 

Feitelijk liep de aanloopfase uiteindelijk door tot 4 september 2017. Op die avond besloten 
we in een gezamenlijke vergadering met de RvT het noodfonds als effectief gestart te verkla-
ren. De periode tot die datum, is door het bestuur gebruikt om alle procedures nog eens na 
te lopen, alles 'startklaar' te maken. In reactie op de 'echte' start, is op 8 september een 'ken-
nisgeving van oprichting' (een persbericht in de volksmond) verstuurd naar tientallen contact-
personen, verdeeld over de gemeente, allerhande maatschappelijke instanties, kerken/diaco-
nieën, etc. 
 
Bestuurssamenstelling 
Op 17 juli startte het noodfonds officieel, met een bestuur bestaande uit R.L.J. Heinen als 
voorzitter (vanuit de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van parochie Sint Benedictus, die in-
middels is opgegaan in parochie Maria Magdalena), W. van Binsbergen als secretaris (vanuit 
de Hervormde Gemeente Heteren), E.D.M. Pattisina als penningmeester (vanuit de Moluks 
Evangelische Kerk Elst) en F. Schoenmaker als algemeen lid (vanuit de Protestantse 
Gemeente Elst). 

Omdat we het aantal bestuursleden hebben vastgesteld op 5, was er bij aanvang een vaca-
ture voor een algemeen bestuurslid. Op de bestuursvergadering van 7 december hebben we 
- op voordracht van de Raad van Toezicht – R.H. Gaasbeek (vanuit de Protestantse Ge-
meente Herveld en Slijk-Ewijk) als algemeen bestuurslid geïnstalleerd en waren we voor het 
eerst voltallig, een goed gevoel.  
 
Vergaderingen 
Voor de officiële oprichting van de stichting is het aspirantbestuur, aangevuld met wisselende 
betrokkenen waarvan sommigen later plaatsgenomen hebben in de RvT, zoals gezegd vier 
keer bij elkaar geweest. Na de formele start zijn er in 2017 nog twee bestuursvergaderingen 
geweest; half augustus en begin december.  

De augustusvergadering was vooral om te kijken 'of alles werkt' en klaar genoeg was voor de 
effectieve start; om de laatste versies van de diverse documenten en procedures nog eens 
te bespreken en om elkaar daar onderling over bij te praten. De decembervergadering stond 
vooral in het teken van de installatie van Roelof als vijfde bestuurslid, het wederzijds kennis-
maken en de gang van zaken etc. aan hem toelichten. 



Een ruime week voor de vergaderingen mailt de secretaris een conceptagenda naar de voor-
zitter, die deze verder uitwerkt en rondmailt naar de bestuursleden, met de uitnodiging om de 
vergadering bij te wonen. We kwamen op verschillende locaties bij elkaar, gelieerd aan de 
diverse kerken, maar het meest van de keren hebben we in De Ruimte in Elst vergaderd.  
 
Aanvragen 
Al vlot na de 'effectieve start' en het uitsturen van de kennisgeving begin september, volgde 
25 september de allereerste noodhulpaanvraag. De dag daarna kwam er weer 1 binnen, ver-
volgens in de maanden oktober, november en december elk 3. Dat maakt 11 aanvragen in 
het totaal in de eerste 4 maanden. Het bewees dat diverse organisaties ons gelijk al goed 
wisten te vinden; 3 aanvragen kwamen binnen via maatschappelijk werk (STMR), 3 via So-
ciaal Kernteam Overbetuwe (locatie Elst), 1 via Protestantse Gemeente Elst en de rest via 
andere maatschappelijke instanties (geen directe aanvragen dus). 

Van de 11 aanvragen konden we er - volgens de opgestelde richtlijnen en voorwaarden - 6 
honoreren, 5 zijn niet doorgegaan. Voor 4 daarvan geldt: niet omdat ze door ons afgewezen 
werden, maar omdat er geen antwoord kwam op vragen om extra informatie inzake de hulp-
vragers en hun situatie. Te denken valt aan een aanvraag voor een complete gebitsrenovatie 
van krap € 1.500. Niet alleen viel dit in principe buiten wat we aan noodhulp mogen verstrek-
ken, we konden ons ook niet voorstellen dat iemand acuut zoveel tandartskosten maakt. 1 
aanvraag is (na inwinnen van advies bij de RvT) in overleg overgedragen aan de kerken in 
de woonplaats van de aanvrager. 

Van de 6 gehonoreerde aanvragen bestonden er 2 uit een per bankoverschrijving verstrekte, 
geldelijke gift (niet aan de hulpvrager zelf). 3 hulpaanvragen hebben we beantwoord met 
cadeaukaarten van de Jumbo; sinds november hebben we daar een voorraadje van. Deze 
kaarten zijn wat ons betreft ideaal voor gevallen waar direct hulp nodig is voor eerste levens-
behoeften. We hoeven zo geen (cash) geld te geven, maar kunnen wel dezelfde geldelijke 
waarde uitkeren. Het 6e geval betrof feitelijk materiële noodhulp; in een jong gezin met een 
alleenstaande moeder begaf de wasmachine het en was niet meer te repareren. Nadat we 
met Expert Elst een afspraak hadden gemaakt (voor dit geval en de toekomst), heeft de 
hulpvrager daar op onze rekening een wasmachine aangeschaft, met een vooraf overlegd 
maximum aanschafbedrag. Van dit bedrag hebben we een (kleiner) deel bestemd als lening, 
de rest als gift. Dit was ook gelijk de enige hulpvraag met een lening(deel). De overige geval-
len waren dermate schrijnend, dat er redelijkerwijs geen zicht was terugbetaling en direct 
werd overgegaan tot omzetting in een gift. 

Het verkrijgen van aanvragen via maatschappelijk instanties verliep gelijk al vrij goed. We 
krijgen over het algemeen vrij veel informatie per aanvraag, waardoor we o.b.v. de eerste 
aanvraagmail al een aardig goed beeld kunnen schetsen van de situatie. Het lijkt alsof men 
vrij snel doorgekregen heeft wat we wel en niet kunnen honoreren, en dat men iets specifie-
ker is geworden in wat er gevraagd wordt (uitzonderingen daargelaten). Dus niet: "Dit is de 
situatie, kunnen jullie helpen?", maar "Dit is de situatie, dit en dit is nodig, kunnen jullie hier-
mee helpen?". 

Los van de e-mails waarmee de aanvragen binnenkomen, worden de gegevens omtrent alle 
hulpvragen geregistreerd, zoals vastgelegd in de procedures. Te denken valt aan informatie 
omtrent de hulpvrager, maar ook status- en procesinformatie. Zo is er altijd een actueel over-
zicht van de stand van zaken. Deze gegevens worden enkel bijgehouden op de Google 
Drive van het noodfonds. E-mails met aanvragen worden - zoals afgesproken - naar alle 
bestuursleden doorgestuurd, automatisch wanneer ze verstuurd worden naar het aanvraag-
adres (aanvraag@noodfondsbetuwe.nl).  
 
Besluitvorming 
Bij de besluitvorming omtrent het al dan niet honoreren van noodhulpaanvragen, speelt een 
veelvoud van aspecten mee. Bijvoorbeeld: is er daadwerkelijk sprake van nood, in de zin van 
een acuut probleem? (Geen eten kunnen kopen is een acuut probleem, al heel lang niet op 
vakantie zijn geweest feitelijk niet, hoe moeilijk de situatie ook is die daartoe geleid heeft.) 



Welke andere ‘hulplijnen’ zijn reeds geraadpleegd? Wat heeft de hulpbehoevende zelf al 
gedaan om uit de problemen te komen? Is er sprake van goede begeleiding? Welk perspec-
tief biedt onze bijdrage op een structurele verbetering? Soms leiden antwoorden op die vra-
gen tot een eenduidige uitspraak. Maar we hebben ook gemerkt dat besluitvorming omtrent 
noodhulp geen klinisch proces is. Alleen al op de vraag “is er sprake van een acute noodsitu-
atie?”, zijn soms meerdere antwoorden mogelijk.  

Zonder te vervallen in willekeur, mag daarbij het hart ook meespreken. Dat leidde er bijvoor-
beeld toe dat we in zijn gegaan op een aanvraag van een bewindvoerder inzake een jong 
gezin. Daarvan waren de kinderen uit huis geplaatst, maar hen was toevertrouwd voor het 
eerst in lange tijd samen thuis kerst te vieren. Door de in vele opzichten problematische en 
labiele situatie, was er echter absoluut geen geld voor meer dan de spreekwoordelijke boter-
ham met pindakaas met kerst. Daarom hebben we besloten dit gezin een klein beetje licht in 
de duisternis te schenken in de vorm van cadeaukaarten van de Jumbo. 

Tot nu toe was het besluit omtrent ons antwoord op hulpaanvragen altijd unaniem, ook als 
dat gezien de 'staffel' uit het HR niet noodzakelijk was. Enige uitzondering was ten tijde van 
afwezigheid van bestuurslid Edwin, vanwege een lange reis. Maar ook toen voldeden we - 
zelfs met een bestuursvacature - aan de eisen die het HR stelt. We durven onderling ook 
aanvankelijk van mening te verschillen, of in ieder geval kritische vragen te stellen, om uitein-
delijk consensus te vormen. 

Onze eerste reactie op een nieuwe hulpaanvraag was altijd binnen 24 uur, of het nou een 
vraag om meer informatie betrof, of het meedelen van onze beslissing. Van de 6 gehono-
reerde aanvragen in 2017, werd dit in 5 gevallen zelfs dezelfde dag nog gecommuniceerd. 
Het verstrekken van de aangeboden hulp geschiedde binnen 24 uur hierna, met uitzondering 
van 1 geval waarbij voor het bezorgen van cadeaukaarten werd gewacht tot na het weekend. 
In 4 van de 6 gehonoreerde aanvragen werd de hulp uitgekeerd op eerste dag waarop dat 
mogelijk was (direct na ontvangen van de betaal- of afleverinformatie). 
 
Communicatie intern (binnen het bestuur) 
De sfeer binnen het bestuur was goed, constructief en open. De verschillende kerkelijke ach-
tergronden leken geen rol te spelen bij het uitvoeren van het bestuurswerk. Veel ‘dagelijkse’ 
communicatie verliep via onze besloten WhatsApp-groep, een goed en geschikt hulpmiddel 
hiervoor. Voor organisatorische/bestuurlijke zaken wordt eventueel ook 1:1 tussen bestuurs-
leden gecommuniceerd, wanneer het niet nodig is iedereen te betrekken en de WhatsApp-
groep zo 'schoner' blijft.  

Aanvragen komen bij ons binnen per e-mail. Is hiervoor niet het algemene aanvraagadres 
gebruikt, dan stuurt de persoon waarbij de aanvraag is binnengekomen deze z.s.m. door 
naar de rest, eventueel al voorzien van een eerste inschatting/advies. Meestal vindt de ver-
dere bespreking en besluitvorming vervolgens plaats in de WhatsApp-groep. 
 
Communicatie extern 
Zoals eerder beschreven, hebben we kort na de operationele start van het noodfonds, een 
kennisgeving van oprichting verstuurd naar allerhande relevante instanties en organisaties. 
Deze is goed ontvangen, en in sommige gevallen ook intern nog verder doorgestuurd (bij 
Forte Welzijn bijvoorbeeld). De bekendheid nam verder toe, doordat diaconieën aanvragen 
doorstuurden van organisaties die de kennisgeving niet hadden ontvangen.  

Omdat aanvragen per e-mail binnenkomen, werd er in de meeste gevallen ook per e-mail op 
gereageerd. Omwille van de snelheid hebben we ook geregeld telefonisch contact gehad 
met aanvragende instanties, als we meer informatie nodig hadden om een situatie goed te 
kunnen beoordelen. 
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