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Inleiding
Tot voor kort werd, door de gezamenlijke diaconieën en de Caritas, vooral achter de
schermen noodhulp verleend aan mensen die op de een of andere manier bij de andere
instanties buiten de boot waren gevallen. Al een aantal jaren was men met elkaar in gesprek
om voor deze noodhulp een aparte stichting op te richten en zo de krachten te bundelen. Op
10 maart 2017 is deze stichting, Stichting Diaconaal Noodfonds Gemeente Raalte, notarieel
vastgelegd en daarmee van start gegaan. De stichting handelt tevens onder de naam
“Fonds voor Ons”. Doelstelling van de stichting is: het verlenen van financiële en/of
materiële hulp aan personen die in de vestigingsplaatsen van de deelnemende kerken
woonachtig zijn en die als gevolg van omstandigheden in een acute financiële noodsituatie
verkeren; geen beroep kunnen doen op de zogenaamde voorliggende wettelijke
voorzieningen.
Opzet en werkwijze Beleidsplan
Het Noodfonds kent twee belangrijke opdrachten, te weten het geven van sturing aan de
realisatie van haar doelstellingen en het legitimeren daarvan richting externe betrokkenen en
belangstellenden. Het Beleidsplan kent een cyclus van vier jaar en wordt voor de aanvang
van iedere nieuwe cyclus vastgesteld. In het Beleidsplan worden de doelen voor de lange
termijn geformuleerd en in de daarmee samenhangende Jaarplannen de doelen voor een
volgend kalenderjaar. Het Jaarplan wordt aldus voor de aanvang van ieder kalenderjaar,
samen met de begroting, vastgesteld. Na afloop van een kalenderjaar verschijnt uiterlijk in
juni het Jaarverslag en de Jaarrekening. Uit deze laatste documenten moet dan blijken in
hoeverre het Noodfonds erin geslaagd is haar inhoudelijke en financiële doelen in het
achterliggende jaar te behalen.
Wie zijn wij
De Stichting Diaconaal Noodfonds Gemeente Raalte bestaat uitsluitend uit vrijwilligers . Het
bestuur van de stichting kent minimaal drie personen en de volgende functies:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden van het bestuur.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door vrijwilligers.
Het bestuur heeft tot taak beleidsmatig vorm te geven aan de Stichting.
De Stichting is een samenwerking tussen privaatrechtelijke organisaties, individuele
personen en kerkelijke organisaties.
Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit natuurlijke personen. De leden van het
bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De bestuursleden en vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag overgelegd.
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Uitgangspunten
Het Fonds voor Ons is een Stichting die het algemeen belang dient door te voorzien in
materiële noden in acute noodsituaties en daar waar wettelijke en of andere voorliggende
voorzieningen ontbreken. Het wil een niet weg te denken voorziening in de gemeente
Raalte zijn voor noodhulp, geworteld in de Raalter samenleving, met breed draagvlak voor
doelstelling en werkwijze en met voldoende middelen om in situaties van urgente nood
financieel bij te dragen.
De stichting biedt financiële hulp of hulp in natura aan de inwoners van de
vestigingsplaatsen van deelnemende kerken. Wel dient er sprake te zijn, om wat voor reden
dan ook, van een acute financiële nood van betrokken persoon dan wel dat deze persoon
hierin dreigt te geraken. De hulp is gericht op het mogelijk maken van structurele
oplossingen.
Vermogensbeheer
Het geld van het Noodfonds wordt op verschillende wijze bijeengebracht. Het Noodfonds
krijgt geld gedoneerd van het bedrijfsleven, individuele personen en van de deelnemende
kerken.
Vermogen kan verder worden verkregen door giften, legaten en erfstellingen van
particulieren. Ook kunnen fondsen worden benaderd die een bijdrage kunnen leveren om
de doelstelling van de stichting te realiseren.
De werving van aanvullende fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe
manier zoals tijdens contacten van bestuursleden met relaties, zowel privé als zakelijk.
Het beleid is erop gericht het verworven vermogen uit te geven aan honorering van
aanvragen om hulpverlening.
De stichting houdt zo mogelijk een gering weerstandsvermogen aan.
Aanvraagprocedure
Om zicht te krijgen op de effecten van de wijze waarop het Noodfonds functioneert moet er
sprake te zijn van systematische registratie en evaluatie. De uitkomsten hiervan dienen
intern voor een doorlopende verbetering van de aanpak/methodiek en extern als legitimering
voor o.a. de financiers en als signalering richting de politiek. Uitgangspunt is de balans
tussen kosten (geld/personele inzet) en resultaten.
Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden is een aanvraagprocedure opgezet. Deze
kan zowel door de individuele hulpvrager of professionele hulp- of dienstverlener worden
begonnen.
Er is een privacyreglement opgesteld met het oog op de cliëntenregistratie.
De afhandeling van aanvragen gebeurt door het bestuur op basis van het geformuleerde
beleid.
Privacy
In de wijze waarop het Noodfonds omgaat met informatie en registratie dient de privacy van
cliënten en medewerkers 100% gewaarborgd te zijn. De gegevensbehandeling valt onder de
wet “Bescherming Persoonsgegevens”. Er geldt een geheimhoudingsplicht. Alle geledingen
zullen de informatie over de cliënt vertrouwelijk behandelen. Er worden alleen gegevens aan
derden verstrekt na schriftelijke toestemming van cliënt.
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Ambitie
Bij het al dan niet toekennen van een bijdrage hanteert het Noodfonds de volgende criteria:
 Er moet sprake zijn van urgentie.
 De bijdrage van het noodfonds richt zich op de eerste levensbehoeften van de
aanvrager
 Er wordt geen giften achteraf verstrekt.
 Het noodfonds hanteert een maximum bedrag van € 500,- per jaar per cliënt. In
uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
 Er worden door het Noodfonds geen vaste periodieke uitkeringen verstrekt voor de
kosten van
o levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc..
 Een eenmalige bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan alleen worden
verstrekt indien de belanghebbende tijdelijk niet in staat is de dagelijkse
levensbehoeften (boodschappen e.d.) te betalen.
 Een bijdrage van het Noodfonds is altijd per cliënt eenmalig.
 Verder worden er geen bijdragen verstrekt in de kosten van familiebezoek, adoptie,
studie in het buitenland, studie aan (niet) erkende onderwijsinstellingen, dan wel
alternatieve medische behandelingen e.d.
 Het noodfonds kan direct rekeningen en facturen betalen als daar reden toe is.
PR en Communicatie
Het bestaansrecht van een Noodfonds valt of staat bij de wijze waarop haar werkwijze bij
partners en maatschappij onder de aandacht wordt gebracht. Het op verschillende wijzen
bekend maken van haar bestaan, haar doelstellingen en haar resultaten, kan hier in
belangrijke mate aan bijdragen. Een goed toegankelijke en onderhouden website is een
voorwaarde.
De website voldoet aan de fiscale eisen die nodig zijn om als Algemeen Nut Beogende
Instelling erkend te worden.
Het bestuur stelt jaarlijks een communicatieplan op.
Openheid en verantwoording.
Aan de deelnemende organisaties wordt jaarlijks verslag gedaan van de
beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en activiteiten en daarmee wordt aan hen
verantwoording afgelegd.
Daarnaast voldoet de stichting ten minste aan de publicatievereisten die de fiscale erkenning
als Algemeen Nu Beogende Instelling met zich meebrengt.
Beloningsbeleid.
De bestuurders en vrijwilligers van de stichting kunnen uitsluitend de werkelijk gemaakte
kosten declareren. Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.
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