
Beleidsplan Stichting Noodfonds Betuwe 2019 
 
Algemene gegevens 
Naam:   Stichting Noodfonds Betuwe 
RSIN/fiscaal nr.:  857791138 
KVK-nummer:  69226229 
(Post)adres:   Sint Maartenstraat 32b 

6661 DA Elst 
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 
functie benoemd, twee zijn algemeen lid. De samenstelling is momenteel als volgt; 
Voorzitter:   R.L.J. Heinen 
Secretaris:   W. van Binsbergen 
Penningmeester:  E.D.M. Pattisina 
Algemeen lid:   F. van der Honing 
Algemeen lid:   R.H. Gaasbeek 
 
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 betaal bevoegd voor deze rekening. Hij 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 penningmeester, om 
welke reden dan ook verhinderd is, zal hij de betalingen doen die geen uitstel kunnen verdra-
gen. 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 tota-
le vermogen van het noodfonds kunnen beschikken. 

Stichting Noodfonds Betuwe kent een Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit zeven perso-
nen. De RvT heeft als taak het uitzetten van de kaders voor het te voeren beleid van het 
noodfonds. Daarbij ziet de RvT ook toe op het door het bestuur uitgevoerde beleid, en de 
algemene gang van zaken.  
 
Oprichting en startfase Noodfonds Betuwe 
2018 was het eerste volledige jaar dat het noodfonds actief was in gemeente Overbetuwe. In 
dat jaar werd de bekendheid groter, namen de aanvragen toe en kon het beleid geïmplemen-
teerd worden. Er werden nieuwe contacten gelegd met diverse organisaties en waar nodig 
werden de contacten met onder andere de gemeente geïntensiveerd. 2018 werd zo een goe-
de bodem waarop verder gewerkt kan worden. 
 
Werkwijze  
Het beleid van de stichting voor het komende jaar blijft erop gericht om de binnenkomende 
aanvragen op een adequate en goede wijze volgens onze procedure te behandelen. We 
streven er naar om binnen 48 uur een eerste reactie te geven. Indien deze positief is, zal on-
middellijk het benodigde geld worden overgemaakt, indien negatief zal dit worden medege-
deeld met redenen. Wanneer er meer tijd nodig is, zal dit ook medegedeeld worden, maar 
moet er wel binnen maximaal vijf werkdagen een beslissing volgen. 
 
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 overzicht worden gegeven van de aanvragen die in de daaraan voorafgaande periode 
zijn gedaan en welke acties daarop zijn genomen. 

Bij de registratie en evaluatie wordt de privacy altijd zo goed mogelijk gewaarborgd. In 
communicatie met de Raad van Toezicht zullen aanvragen i.p. geanominiseerd verwerkt 
worden. 
 
Financiën 
Om te kunnen voorzien in de hulp die gevraagd wordt, wil het bestuur de benodigde financi-
ën blijven verkrijgen van de aangesloten kerken én gemeente. Dat vergt in ieder geval een 
goed overleg met de Raad van Toezicht, waarin de kerken vertegenwoordigd zijn, en een 
goed overleg met de gemeente Overbetuwe. Het bestuur zal ook actief contact blijven zoe-
ken met deze instanties. Uiterlijk 1 oktober van het kalenderjaar zal het bestuur een begro-
ting voor 2020 indienen en uiterlijk 1 april zal de jaarrekening 2018 gepresenteerd worden. 
 
Communicatie en PR 
In 2018 is gebleken dat de benadering via de mail voldoende is voor de aanvragers en hoeft 
er vooralsnog niet gedacht te worden aan andere manieren van contactlegging.  

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. In overleg met de gemeente wordt in het ko-
mend jaar bekeken of een verdere toelichting van regelingen en subsidies vanuit de ge-
meente zinvol is. We zullen in 2019 het gesprek blijven voeren met de gemeente en de ont-
wikkelingen rond het armoedebeleid op de voet blijven volgen. 

Het bestuur neemt zich ook voor om de kerken die niet aangesloten zijn, op de hoogte te 
houden van de aanvragen die er binnenkomen. Mede daarom blijft het bestuur van mening 
dat een diaconaal platform (DPOB) van de kerken een noodzakelijk platform is voor het 
noodfonds.  

Daar waar nodig is, of gevraagd wordt, zal het bestuur verdere toelichting geven op zijn acti-
viteiten. 
 
ANBI-status 
Het bestuur blijft zorgdragen voor het voldoen aan de eisen die er gesteld aan het hebben en 
behouden van de ANBI-status.  
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