
Beleidsplan Stichting Noodfonds Betuwe 2020 
 
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 func-
tie benoemd, twee zijn algemeen lid. De samenstelling is momenteel als volgt; 
Voorzitter:   R.H. Gaasbeek 
Secretaris:   W. van Binsbergen 
Penningmeester:  E.D.M. Pattisina 
Algemeen lid:   F. van der Honing 
Algemeen lid:   G.H.L. Sikkes 
 
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 al-
gemene gang van zaken.  
 
De oprichtingsfase voorbij 
2019 was alweer het tweede volledige jaar dat het noodfonds actief was in gemeente Over-
betuwe. In dat jaar is de stichting een “bekende” speler in het Overbetuwse geworden. Het 
aantal aanvragen lag op het niveau van 2018. Er werden nieuwe contacten gelegd met diver-
se organisaties (Stichting Leergeld Oost-Betuwe, Stichting het Rentambt van Over-Betuwe 
e.d.) en waar nodig werden de contacten met onder andere de gemeente geïntensiveerd. Zo 
kon ook in 2019 verder gewerkt worden aan een stukje armoedebestrijding. 
 
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. Begin 
2020 willen wij het systeem van aanvragen iets anders opzetten (middels een online aan-
vraagformulier) om het proces efficiënter en daarmee sneller te maken. Via de huidige mail-
aanvragen komt het nog (te) vaak voor dat de verstrekte informatie dermate summier is, dat 
er een hele mailconversatie nodig is om genoeg context te hebben om een aanvraag te be-
oordelen. Met de nieuwe methode hopen we de aanvrager zo ‘bij de voordeur’ al na te laten 
denken over bepaalde contextvragen van onze kant. 
 



We streven nog steeds na om binnen 48 uur een eerste reactie te geven. Indien deze posi-
tief is, zal de noodhulpverstrekking z.s.m. in gang worden gezet, indien negatief zal dit wor-
den medegedeeld 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 com-
municatie met de Raad van Toezicht zullen aanvragen 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 2021 indienen en uiterlijk 1 april zal de jaarrekening 2019 gepresenteerd worden. 
 
Het bestuur heeft het voornemen om in 2020 te kijken of een kortingsregeling met vaste le-
veranciers is af te spreken. 
 
Toelichting op begroting 2020 
Bij de opstelling van de begroting van 2020 hebben wij op twee manieren gekeken, 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.  
 
De post medische kosten zien wij gestaag groeien en komt waarschijnlijk voort uit het feit 
dat met name personen in de schuldsanering voor dit onderdeel meestal niet verzekerd zijn 
(immers, zij hebben een basis ziektekostenverzekering en iedere “calamiteit” op het gezond-
heidsvlak buiten de basisverzekering slaat een gat in het “leefbudget” van deze personen.  
 
Bij de post witgoed/meubels blijven de aanvragen voor de wasmachines redelijk constant, 
op de post meubels is een tendens van meer aanvragen waarneembaar, waarschijnlijk door 
het toename van éénoudergezinnen danwel door stukgelopen relaties. 
 
Ook zien wij een toenemende vraag aan noodhulp bij de post 1e levensbehoeften, halver-
wege de maand al geen eerste levensbehoeften te kunnen kopen, omdat de structurele op-
vang of uitkering (nog) niet loopt, zoals Voedselbankaanvraag e.d. Wij voorzien bij deze post 
vaak middels Jumbobonnen. 
 
Bovenstaande betreft de uitgavenkant. Aan de inkomstenkant zijn voor de laatste maal (2020 
is het laatste jaar van de toezeggingen van de participanten bij de start in 2017) de toezeg-
gingen van de bijdragen van de participanten ingerekend. De nieuwe bijdragen zullen in 
2020 worden vastgesteld. 
 
Communicatie en PR 
In 2019 werden wij goed gevonden door privépersonen en ook de diverse schuldhulpverle-
ners wisten ons te vinden, naast onze bestaande contacten zoals de Sociale Kernteams en 
STMR (maatschappelijk werk).   

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 2020 het gesprek blijven voeren met de gemeente en de ont-
wikkelingen rond het armoedebeleid op de voet blijven volgen. 

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 worden aan het 
hebben en behouden van de ANBI-status.  
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