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Voorwoord 

Het  Fonds voor Ons bestaat nog geen jaar, maar we kunnen terugkijken op een veelbewogen jaar 

met onvergetelijke gebeurtenissen.  

De wens van het bestuur er een Fonds VAN ons VOOR ons van te maken, is uitgekomen. Het 

bestuur van de Heinose Pompdagen heeft daaraan een belangrijke boost gegeven door het Fonds als 

doel te kiezen voor “Heino tikt ’m af”. Winkels en bedrijven hebben prachtige prijzen aangeboden en 

de inwoners hebben hem er vervolgens flink “in-getikt”, want de opbrengst was overweldigend, zoals 

u in dit jaarverslag kunt lezen.  

De kerken (lees: diaconieën en caritas) hebben de start van het  Fonds mogelijk gemaakt en 

ondersteunen het  Fonds waar dat nodig is. 

In het najaar van 2017 hebben we een eerste kennismakingsronde gedaan langs maatschappelijke 

(vrijwilligers)organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de armoedeproblematiek. We 

pretenderen niet het alleen op te kunnen lossen en willen graag aansluiten op wat er al is.  

Als bestuur voelen we ons gedragen door de gemeenschap van Heino, Laag Zuthem en 

Lierderholthuis. Dankzij u kunnen wij hulp bieden in vaak schrijnende situaties.  

Situaties die ook elders in de gemeente Raalte spelen en vragen om uitbreiding van ons werkgebied 

in 2018.  

 

J. (Janny) Wiltjer-Lusseveld, 

Voorzitter 
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1. Inleiding 

De Stichting Diaconaal Noodfonds Gemeente Raalte is een initiatief van inwoners, organisaties en 

kerken in Heino, Laag-Zuthem en Lierderholthuis. 

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid nemen zij verantwoordelijkheid voor anderen; voor hen die 

ondanks alle bestaande voorzieningen toch in financiële problemen komen. Bijvoorbeeld door ziekte, 

ongeluk, overlijden van een dierbare etc.  

Met dit jaarverslag en financieel verslag doet zij verslag van de verleende hulp en de activiteiten die 

ondernomen zijn sinds haar oprichting op 10 maart 2017. De Stichting Diaconaal Noodfonds 

Gemeente Raalte is een ANBI- stichting. 

 

2. Doel stichting 

Om aan deze maatschappelijke betrokkenheid gestalte te geven hebben zij op 10 maart 2017 een 

stichting opgericht, “Stichting Diaconaal Noodfonds Gemeente Raalte”. Het doel van de stichting is in 

de statuten als volgt geformuleerd: 

 “Het bieden van financiële of materiële hulp uit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan 

natuurlijke personen, inwoners van de in het huishoudelijk reglement genoemde plaatsen binnen de 

gemeente Raalte, die om welke reden dan ook in financiële en of materiële nood verkeren en het 

verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” 

Het Diaconaal Noodfonds Gemeente Raalte handelt onder de naam “ Fonds voor Ons” (hierna te 

noemen het  Fonds).  

3. Wat doet het  Fonds? 
Het Fonds verleent steun in de vorm van: materiële giften; zoals voedselbonnen, goederen, 
waaronder tweedehands meubilair en of giften door rechtstreekse betaling van nota’s. 
Soms is een renteloze lening een prima oplossing. Er wordt niet alleen financieel ondersteund. 

Afhankelijk van de hulpvraag zijn advisering, doorverwijzing en ook bemiddeling/begeleiding 

belangrijk aspecten van de geboden hulp door het Fonds.  

Uitgangspunt is dat de (financiële) bijdrage van het Fonds bijdraagt aan de totaaloplossing van het 

door de aanvrager ervaren probleem. 

 

4. Bestuur 

In de statuten is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit maximaal 5 personen. 

Bij de oprichtingsakte zijn 4 bestuursleden in hun functie benoemd. Voor een bestuurslid is nog een 

vacature. 

De bestuurssamenstelling in het verslagjaar 2017 is als volgt: 

 

functie naam email 

voorzitter Janny Wiltjer-Lusseveld 
voorzitter@ Fondsvoorons.nl  

secretaris Ton Schrijver 
secretaris@ Fondsvoorons.nl  

penningmeester Erik Feijen 
penningmeester@ Fondsvoorons.nl  

lid Edith Stegeman-Timmers 
Bestuurslid1@ Fondsvoorons.nl  

lid vacature 
 

 

Het bestuur is met de nodige voortvarendheid gestart en heeft een begroting, een beleidsplan, de 

algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement en een schema van aftreden vastgesteld.  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een bankrekening geopend. 

Verder is er een aanvraag ingediend voor de ANBI-status. 

Het bestuur vergadert maandelijks. 

mailto:voorzitter@fondsvoorons.nl
mailto:secretaris@fondsvoorons.nl
mailto:penningmeester@fondsvoorons.nl
mailto:Bestuurslid1@fondsvoorons.nl
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5. ANBI 

De stichting beschikt sinds 7 juni 2017 over een “ANBI-verklaring”. Dat wil zeggen dat de 
belastingdienst de stichting heeft erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en 
schenkingen aan de Stichting zijn aftrekbaar indien deze meer bedragen dan het voor u van 
toepassing zijnde drempelbedrag. 

 

6. Presentatie Fonds  
Op 19 mei 2017 presenteerde het Fonds zich aan de inwoners. Het Fonds presenteerde zich aan de 

bevolking door het plaatsen van banners en bouwhekdoeken, zodat iedereen hiervan kennis kon 

nemen.  

In het centrum van Heino werden gesponsorde broodjes uitgedeeld; het Fonds is in zijn oorsprong 

een broodfonds. Door het gratis uitdelen van broodjes met een folder werd dit gesymboliseerd. 

Verder stond het Fonds tijdens de pompdagen met een kraam op “een Daggie Old Heino”. 

Daarnaast waren er de nodige persmomenten voor plaatselijke en regionale media en is op die 

manier gewerkt aan de bekendheid van het Fonds 

 

7. Werkwijze  

Het bestuur heeft kort na haar aantreden een plan van aanpak opgesteld voor hoe als Fonds naar 

buiten te treden en ook bereikbaar te zijn. Zo is er de website www.fondsvoorons.nl  met bijbehorend 

e-mailadres kosteloos gebouwd door studenten van Windesheim. Het Fonds is telefonisch bereikbaar 

op het mobiele nummer 06-57899503, een facebookpagina is geopend en er is een ruimte gevonden 

voor een wekelijks spreekuur. 

Ondanks de brede aankondiging van een wekelijks spreekuur blijkt in de praktijk dat hier geen gebruik 

van wordt gemaakt. Het bestuur heeft dan ook besloten om medio september te stoppen met het 

wekelijkse spreekuur. Wel wordt deze ruimte aangehouden, zodat met een aanvrager desgewenst op 

een neutrale plek een afspraak kan worden gemaakt. 

Uit de praktijk blijkt dat de meeste hulpvragen komen via een verwijzing door derden. In enkele 

gevallen neemt betrokkene zelf contact op, via telefoon, WhatsApp of e-mail. 

 

8. Geboden hulp; de eerste ervaringen 

Het Fonds bestaat eind 2017 iets meer dan 9 maanden en is ruim 6 maanden operationeel. 

Tot 1 januari 2018 zijn 15 aanvragen om ondersteuning binnengekomen. Hulpvragen waar bestaande 

voorzieningen niet mee bekend waren of tot dan toe geen hulp hebben geboden. Niet alle hulpvragen 

kwamen uit het huidig “werkgebied” van het  Fonds, te weten de dorpen Heino, Laag-Zuthem en 

Lierderholthuis. Zo ontvingen we aanvragen uit Raalte en zelfs een aanvraag uit Apeldoorn. 

8 aanvragen zijn deels of geheel toegekend. 7 aanvragen zijn niet gehonoreerd of werden op een 

andere manier opgelost. Reden hiervoor is bijvoorbeeld: 

• de gevraagde financiële of materiële bijdrage past niet binnen de door het bestuur vastgestelde 

criteria; 

• de aanvrager woonde niet in de kernregio (oude gemeente Heino) etc. 

Bij een afwijzing werd de hulpvrager in alle gevallen doorverwezen naar een instantie die meer 

aangewezen was om de noodzakelijke hulp te bieden. In alle gevallen heeft dit geleid tot de start van 

een ander hulpverleningstraject. Wel verstrekte het Fonds in deze gevallen nagenoeg altijd een aantal 

“levensmiddelenbonnen” (Cadeaubon lokale supermarkten). Dit gaf enige lucht en ruimte om contact 

op te nemen met de andere hulpverleningsinstantie. 

Van de 15 hulpvragen betreft het 6 x een (eenouder)gezin met kinderen, 9 x een alleenstaande; 

waarvan 6 x een man. Dit laatste vindt het bestuur opvallend. Ook opvallend is dat er in alle gevallen 

sprake is van schulden. Hoewel een aanvraag om ondersteuning kan worden ingediend door een 

privépersoon, wordt in de meeste gevallen de aanvraag ingediend door hulpverleners of 

maatschappelijke organisaties. 

Een en ander is weergegeven in navolgende diagram 

http://www.fondsvoorons.nl/
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9. Samenwerking met caritas en diaconieën 

Het bestuur van het Fonds heeft op 12 mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst getekend met 

Caritasinstelling Emmanuel parochie locatie Heino en locatie Lierderholthuis. Verder zijn er 

samenwerkingsovereenkomsten getekend met de diaconieën van de Nederlands Gereformeerde 

Kerk Laag-Zuthem, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Laag-Zuthem en de Protestantse Gemeente te 

Heino. 

 

10. Externe contacten 

In het najaar van 2017 zijn er afzonderlijke kennismakingsgesprekken geweest van het Fonds met de 

Voedselbank Raalte, Stichting leergeld, Woningbouwvereniging Salland, De Kern, Vluchtelingenwerk 

Raalte en Humanitas Raalte. 

Doel van deze gesprekken was om over en weer te weten waar ieder mee bezig is als “spelers” in de 

markt van armoedebestrijding en om praktische werkafspraken te maken. 

 

Met Humanitas is de afspraak gemaakt dat waar het Fonds meer financieel inzicht noodzakelijk acht, 

dit wordt uitgevoerd door Humanitas. Humanitas kijkt dan ook of aanvrager nog een beroep kan doen 

op andere financiële voorzieningen. 

 

11. Wat gaan we doen in 2018? 

Natuurlijk gaan we verder werken aan onze bekendheid. Daarnaast streeft het bestuur er naar haar 

activiteiten verder uit te rollen over de gemeente Raalte. Hiertoe zijn inmiddels de eerste, voorzichtige 

stappen gezet. 

Ook de verdere samenwerking met andere organisaties in de gemeente Raalte die zich sterk maken 

voor de aanpak van armoede willen wij gaan vormgeven. Uiteraard willen we ook met de gemeente 

de samenwerking zoeken. 

Daarnaast verwachten wij aanvragen die de nodige tijd vragen van het bestuur. 
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12. Financieel verslag 

Het Fonds is gestart zonder kapitaal. Een van de bestuurstaken is om zelf zorg te dragen voor 

kapitaal, zodat ze haar taak “incidentele hulp bieden in een financiële noodsituatie” waar kan maken. 

In de samenwerkingsovereenkomst met Caritas en Diaconie is de afspraak gemaakt dat zij  

€ 0,15 per kerklid bijdragen. Daarnaast is het Fonds afhankelijk van giften, schenkingen, sponsoring 

etc. Het Fonds ontving al kort na haar oprichting een forse bijdrage ( € 7.000,-) van het bestuur van de 

“Pompdagen” in Heino, zijnde de opbrengst van de actie “Heino tikt ‘m af”. Daarnaast ontving het  

Fonds collectebijdragen en giften. Een verdere verantwoording vindt u hieronder.  

Voor de opstartkosten heeft het Fonds een bijdrage van de stichting Marsman-Schrijver en van de 

gezamenlijke kerken ontvangen. 

Wij danken alle sponsoren en andere organisaties hartelijk voor hun financiële bijdrage. 

 

Balans per 31 december 2017 

Activa Passiva 

Uitstaande leningen €    353,95  Eigen vermogen  € 9.658,28  

Liquide middelen  € 9.304,33     

      

  € 9.658,28    € 9.658,28  

 

Passiva 

Het eigen vermogen bestaat uit het resultaat van 2017.   

 

Staat van baten en lasten over 2017 

 

Baten 

 

Lasten 

Periodieke giften deelnemers  €     484,79  Promotiekosten  €  1.133,70  

Incidentele giften deelnemers  €  2.000,00  Kosten media  €     216,20  

Giften website  €       12,00  Administratiekosten  €     232,56  

Contante giften  €     926,95  Representatiekosten  €       15,00  

Giften rechtstreeks via bank  €  8.897,36  
Hulpverlening primaire 

levensbehoeften 
 €  1.596,31  

Terugbetalen lening   €     177,00  Resultaat  €  9.304,33  

      

  € 12.498,10    € 12.498,10  

 

Rekening van Baten en Lasten 

Baten 

• Periodieke giften deelnemers: betreft de jaarlijkse donatie door de deelnemende kerken. 

• Incidentele giften deelnemers: betreft een eenmalige tegemoetkoming in de opstartkosten van 

het Fonds door de deelnemende kerken. 

• Giften rechtstreeks via de bank: Het betreft hier een substantieel bedrag.  

Bij dit bedrag zit inbegrepen: 

o Bijdrage in de opstartkosten van de stichting Marsman-Schrijver t.w.v. € 1.250,00  

o Eenmalige donatie van “Heino tikt ‘m af” t.w.v. € 7.000,00 
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Lasten 

• Promotiekosten: Bij de oprichting zijn relatief veel promotiekosten gemaakt. Er is eenmalig 

geïnvesteerd in spandoeken, een Roll-up banner, poloshirts, visitekaartjes en folders.  

• De totale opstartkosten bedroegen minder dan vooraf begroot. Zo heeft de notaris geen kosten in 

rekening gebracht voor het passeren van de oprichtingsakte en is de website van het Fonds 

gebouwd door studenten van Windesheim. 

• Aan hulpverlening is sinds het operationeel worden van het Fonds  een bedrag van bijna € 1600,-

uitgegeven. 
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Begroting 2018 

Baten 
Begroot 
2018  

Realisatie 
2017  

Lasten 
Begroot 
2018  

Realisatie 
2017  

Periodieke giften 
deelnemers 

 €   500,00   €     484,79  Promotiekosten  €    200,00   €  1.133,70  

Incidentele giften 
deelnemers 

 €       -   €  2.000,00  Kosten media  €    250,00   €     216,20  

Giften website  €   200,00   €       12,00  Administratiekosten  €    110,00   €     232,56  
Contante giften  €   250,00   €     926,95  Representatiekosten  €      15,00   €       15,00  

Giften rechtstreeks 
via bank 

 €    250,00   €  8.897,36  
Hulpverlening 
primaire 
levensbehoeften 

 € 3.000,00   €  1.596,31  

Terugbetalen 
lening  

 €    400,00   €     177,00  Resultaat  €      25,00   €  9.304,33  

Sponsorbijdrage  € 2.000,00          
            

   € 3.600,00   € 12.498,10    € 3.600,00   € 12.498,10  

 

 

Opmerkingen bij de begroting 2018 

 

Giften 

We verwachten minder giften te ontvangen. De media zal minder aandacht besteden aan Fonds voor 

Ons. 

 

Sponsorbijdrage 

We hebben een toezegging van een sponsor die gedurende 3 jaar een bijdrage wil doen van  

€ 2.000,00 per jaar. 

 

Promotiekosten 

De promotiekosten zullen in 2018 fors lager uitvallen dan in het oprichtingsjaar. De 

promotiematerialen zijn nog een aantal jaren bruikbaar. De verbruiksgoederen zoals folders en 

visitekaartjes dienen zo nodig te worden aangevuld. 

 

Hulpverlening 

De kosten voor hulpverlening zullen naar verwachting fors stijgen. Steeds vaker weten mensen ons, 

al dan niet door tussenkomst van derden (professionals), te vinden.  

 

Resultaat 

Op basis van bovenstaand verwachten we dat in 2018 een bescheiden positief resultaat gaan behalen. 

Om deze reden, en om de gunstige vermogenspositie, zullen de periodieke bijdragen voor de 

deelnemers niet worden verhoogd. Het blijft wel zaak om te onderzoeken op welke wijze er structurele 

inkomsten kunnen worden toegevoegd. 

 


