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Voorwoord 

 

Met trots mag ik alweer ons vierde jaarverslag aankondigen. In dit verslag kun je lezen dat Fonds 
voor Ons niet heeft stilgezeten. Bestuurlijk zijn er belangrijke wijzigingen geweest. Tessa is ons 
bestuur komen versterken en Dafne heeft het penningmeesterschap van mij overgenomen. 

 

Fonds voor Ons heeft zich het afgelopen jaar op diverse manieren aan het publiek gepresenteerd. 
Doordat 2020 een belangrijk deel door Corona werd beheerst wilde het bestuur goed zichtbaar zijn 
in alle dorpen van de gemeente Raalte. De bestuursleden hebben in iedere dorpskern 
bouwhekdoeken opgehangen die wekenlang zichtbaar waren. Ook heeft de website een 
metamorfose ondergaan en is Facebook vaker ingezet. Alle publiciteit heeft tot een lichte stijging 
van het aantal aanvragen geleid. 

 

Met name professionals wisten ons steeds vaker te vinden. Zij hadden vragen voor hun 
klanten/patiënten. Nagenoeg al deze verzoeken konden we honoreren. Een enkele keer ging dat 
onze maximale bijdrage te boven. We hebben kunnen helpen door voor de extra bijdrage een 
beroep te doen op bijvoorbeeld de gezamenlijke kerken in Raalte, Stichting Lef, Soroptimisten 
Sallanders, ITR en particulieren. Het aantalrechtstreekse aanvragen van hulpvragers is gelijk 
gebleven aan die van 2019. Wat wel opviel is dat meer gezinnen in de financiële problemen zijn 
gekomen. 

 

Sommige mensen hebben we niet zelf kunnen helpen. Een enkele keer bleek een aanvraag 
ongegrond. Diverse keren hebben we, na toestemming van de hulpvrager, een warme overdracht 
naar een andere stichting kunnen regelen. 

 

Kortom er is weer veel goed werk verzet en hebben we het leven van diverse mede 
inwoners van de gemeente Raalte een positieve wending kunnen geven. 

 

Ik wens je veel leesplezier. 
 
 
 

Erik Feijen  
Voorzitter 
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1. Inleiding  
De Stichting, een initiatief van inwoners, organisaties en kerken in Heino, Laag-
Zuthem en Lierderholthuis, is op 17 maart 2017 opgericht.  
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid nemen zij verantwoordelijkheid voor anderen; voor 
hen die ondanks alle bestaande voorzieningen toch in financiële problemen komen.  
Met dit jaarverslag en financieel verslag doet het Stichtingsbestuur verslag van de 
verleende hulp en de activiteiten in 2020. De Stichting Diaconaal Noodfonds Gemeente 
Raalte is een ANBI-stichting. Ook is de stichting ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. 

 
2. Doel stichting  
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. Nieuw verstrekte goederen worden altijd via een bruikleenovereenkomst 
verstrekt en blijven daardoor formeel eigendom van het Fonds.  
Soms wordt een renteloze lening verstrekt. Er wordt niet alleen financieel ondersteund. 
Afhankelijk van de hulpvraag zijn advisering, doorverwijzing en ook 
bemiddeling/begeleiding belangrijke 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.  
In verband met het terugtreden van de voorzitter eind 2019 is het bestuur op zoek gegaan 
naar een nieuw bestuurslid. Medio 2020 is Tessa Lenderink als nieuw bestuurslid 
toegetreden. In onze vergadering van 11 maart hebben we met een bloemetje officieel 
afscheid genomen van Janny Wiltjer.  
De bestuurssamenstelling was eind 2020 als volgt:  
 

functie naam  email 
       

Voorzitter Erik Feijen  voorzitter@fondsvoorons.nl  
      

secretaris Ton Schrijver  secretaris@fondsvoorons.nl  
     

penningmeester Dafne Holterman  penningmeester@fondsvoorons.nl 
     

lid Edith Stegeman-Timmers  Bestuurslid1@fondsvoorons.nl  
    

lid Tessa Lenderink  Bestuurslid2@fondsvoorons.nl 
        

 
2020 was een bijzonder jaar. Medio maart maakte het kabinet de eerste algemene 
maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden en vanaf half maart gaat 
Nederland in de intelligente lockdown.  
Dit had consequenties voor de bestuursvergaderingen. Als bestuur stapten we over naar 
vergaderen via Teams. Overleg met andere organisaties ging veelal via telefoon, mail of 
app. In februari heeft het Fonds in een gezamenlijk overleg met de diaconieën en 
caritassen van de kerken in de gemeente Raalte vertelt wat het fonds doet, hoe ze het doet 
en wat de ervaringen zijn. De kerken concludeerden dat het Fonds in een behoefte voorziet 
en een goede eerste opvang is voor de kerken. 
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Medio juni heeft het bestuur in de verschillende kerkdorpen van de gemeente Raalte en bij 
de toegangswegen van Raalte bouwhekdoeken opgehangen van het Fonds. Doel was meer 
bekendheid van het Fonds bij de inwoners van de gemeente Raalte. 

 

Regelmatig krijgt het FvO huisraad, witgoed, kleding etc. aangeboden. Het Fonds heeft echter 
geen opslagruimte. Bovendien is niet altijd duidelijk of de elektrische apparatuur nog wel voldoet 
aan de huidige veiligheidseisen. Besloten is om geen huisraad etc. meer te accepteren, tenzij 
het direct een op een kan worden “doorgegeven”.  
Werken aan verdere naamsbekendheid bij het publiek en het bedrijfsleven van het Fonds was door  
de Corona  
lastig.  
Eind 2020 heeft iemand ons aangemeld voor het Goudhaentje van de gemeente Raalte. Al 
snel werd duidelijk dat het Fonds bij de 3 genomineerden behoorden. Inwoners van de 
gemeente mochten een stem uitbrengen op een van de genomineerden.  
Om zoveel mogelijk mensen op het Fonds te laten stemmen maakte ieder bestuurslid reclame voor 
het Fonds op zijn/haar facebook account, LinkedIn, app, Instagram etc.  
Daarnaast verschenen er interviews van de voorzitter in de plaatselijke media. De uitslag wordt 
op 7 januari 2021 bekend gemaakt.  
Bij het samenstellen van dit jaarverslag is duidelijk dat het Fonds het Goudhaentje 2020 heeft 
gewonnen. 

 
5. Bereikbaarheid  
Het Fonds is bereikbaar via de website www.fondsvoorons.nl met bijbehorend e-mailadres. 
Daarnaast is het Fonds telefonisch bereikbaar op het mobiele nummer 06-57899503 of via 
de Facebookpagina.  
In de praktijk wordt na een eerste contact, vaak telefonisch of per e-mail, de aanvrager thuis 
bezocht door twee bestuursleden. Is huisbezoek om welke reden niet mogelijk, dan beschikt 
het bestuur over een ruimte waar het gesprek plaats kan vinden. Tijdens het huisbezoek wordt 
het probleem in kaart gebracht en wordt met de cliënt overlegd welke oplossing hij ziet.  
De meeste aanvragen komen echter via verwijzingen van professionele hulpverleners. De 
informatie van de hulpverlener is dan leidend bij een te nemen besluit. In de regel vindt er dan 
ook geen huisbezoek plaats. 

 
6. Geboden hulp.  
Het Fonds is een essentiële aanvulling op de sociale infrastructuur. Immers met de 
individuele noodhulp wordt een algemeen belang gediend, dat van de bestaanszekerheid. 
Flexibiliteit is daarbij vanzelfsprekend.  
33 hulpaanvragen kregen we in 2020. 14 keer betrof het een alleenstaande. Van de 33 hulpvragen 
zijn er 11 afgewezen. 4 aanvragen zijn afgewezen omdat aanvrager niet in de gemeente Raalte 
woont. Wel zijn alle betrokkenen gewezen op Humanitas, Stichting Leergeld of kerkelijke instanties 
in hun woonplaats. Inmiddels is de website aangepast zodat duidelijk is dat alleen inwoners van de 
gemeente Raalte in aanmerking komen voor een bijdrage van het Fonds.  
Een aanvrager verhuisde naar een andere woonplaats voordat het bestuur een besluit heeft 
kunnen nemen. Betrokkene is in haar nieuwe woonplaats wel in contact gebracht met 
Humanitas. De overige 6 zijn afgewezen omdat de gevraagde bijdrage niet past binnen de door 
het bestuur vastgestelde criteria. Wel zijn zij doorverwezen naar een meer aangewezen instelling 
voor hun hulpvraag. De meeste hulpvragen komen nog steeds binnen via verwijzingen van 
professionele hulpverleners.  
Dat onze bijdrage effect heeft wordt duidelijk uit het volgende voorbeeld. Inmiddels bijna 2 jaar 
geleden werd een laptop verstrekt om te kunnen starten met een opleiding. Deze opleiding 
heeft betrokkene inmiddels met goed gevolg afgerond en inmiddels heeft zij een 
arbeidscontract waardoor betrokkene financieel onafhankelijk en zelfredzaam is.  
De verleende hulp van het Fonds is zeer divers. Soms is het een financiële bijdrage, al dan niet 
in de vorm van een lening. Of het betreft waardebonnen van de plaatselijke supermarkt, zodat er 
“ruimte” komt op met een andere hulpverleningsinstantie contact op te nemen. 
 
 

http://www.fondsvoorons.nl/
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Verder gaat het van vervoerskosten, huren afvalcontainer, medische hulpmiddelen tot een tablet 
om de eenzaamheid te doorbrekend door contact te hebben met familieleden die over ver wonen. 
Een en ander is weergegeven in navolgende diagram met daarbij ook de cijfers van eerdere jaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Samenwerking met Caritas en Diaconie  
De samenwerking met de Diaconieën en Caritasinstellingen van de kerken in Laag-Zuthem 
en Heino wordt door het Fonds gezien als goed.  
Door het Corona virus en de daarbij behorende lock-down maatregelen was fysiek contact niet 
goed mogelijk. Mede hierdoor is de beoogde samenwerking met Caritas en Diaconie in Raalte 
niet van de grond gekomen.  
We hopen dat door de vaccinaties eind 2021 verder overleg met hen een vervolg kan krijgen. 

 
8. Wat gaan we doen in 2021?  
Ook in 2021 werken we verder werken aan onze naamsbekendheid in de gemeente Raalte. 
Daarbij komt de nadruk te liggen op de mogelijkheden van het Fonds. Wat hebben wij de 
aanvrager te bieden. Het overgrote deel van de aanvragen komen binnen via verwijzingen 
van professionele instellingen. Dit willen we graag behouden. 
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9. Financieel verslag  
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 2020 heeft het Fonds weer van veel particulieren en organisaties een gift ontvangen. Bijzonder 

was de gift van de kinderen van groep 4 van de Dolfijn. In het kader van hun 1
e
 communie 

zochten zij een voor hen aansprekelijk doel om aan te kunnen geven. 

Baten  

 2019  2020 

Giften rechtstreeks via bank  € 3.692,79    € 3.551,24  

Sponsorbijdrage  € 2.171,40    € 2.000,00  

Terugbetalen lening  € 1.185,00    € 1.700,65  

Giften website  € -      € 70,00  

Periodieke giften deelnemers  € 104,00    € 3,00  

Contante giften  € 694,07    € -    

Totaal  baten  € 7.847,26    € 7.324,89  

   

Lasten   

 2019  2020 

Representatiekosten  € -      € 56,87  

Kosten media  € 124,81    € 124,35  

Administratiekosten  € 168,68    € 215,43  

Promotiekosten  € 304,86    € 694,92  
Hulpverlening primaire 
levensbehoeften  € 4.858,73    € 7.329,42  

Totaal Lasten  € 5.457,08    € 8.420,99  

Eindresultaat  € 2.390,18    € -1.096,10  

 
 
Opmerkingen bij de jaarrekening 2020  
Baten  
Periodieke giften deelnemers: betreft de jaarlijkse donatie door de deelnemende kerken.  
Sponsorbijdrage: In 2020 hebben wij weer een sponsorbijdrage ontvangen van een bedrijf. Dit is 
de laatste keer dat het Fonds deze jaarbijdrage van € 2000,- krijgt van een sponsor die niet met 
naam genoemd wil worden.  
 
Lasten  
Het Fonds heeft i.v.m. de Corona problemen in 2020 promotieactiviteiten in Raalte ontwikkeld. 
Opvallend is de grote stijging van de hulpverleningskosten van de primaire levensbehoeften. In 
2020 is 87 % van de uitgaven besteed aan directe hulpverlening. 
 

 

 Balans 2020    

 Activa   Passiva  

 2019 2020 2019 2020 

Uitstaande leningen € 1.875,00 € 1.075,35  € 17.435,18 € 15.539,43 

Liquide middelen € 15.560,18 € 14.464,08    
      

 € 17.435,18 € 15.539,43  € 17.435,18 € 15.539,43 
 
 
 
Passiva  
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Het eigen vermogen bestaat uit het banksaldo en de uitstaande leningen. De hulpverlening 
die in eerdere jaren is verstrekt op basis van een lening zijn in de loop van 2020 volledig 
terugbetaald. Ook in 2020 heeft er hulpverlening plaats gevonden waarbij de hulpvrager 
heeft aangegeven het bedrag in termijnen terug te betalen.  

 

Giften 
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 Begroting 2021        

 Baten        

    2020   Begroot 2021  

 Giften rechtstreeks via bank  € 3.551,24  € 3.500,00  

 Sponsorbijdrage  € 2.000,00  € -  

 Terugbetalen lening  € 1.700,65  € 1.000,00  

 Giften website  €  70,00  € 100,00  

 Periodieke giften deelnemers  €  3,00  € 10,00  

 Contante giften  €  -  € 250,00  

 Totaal baten  € 7.324,89  € 4.860,00  

 Lasten           

 Representatiekosten  €  56,87  € 50,00  

 Kosten media  €  124,35  € 125,00  

 Administratiekosten  €  215,43  € 200,00  

 Promotiekosten  €  694,92  € 350,00  

 Hulpverlening primaire levensbehoeften  € 7.329,42  € 6.500,00  

 Totaal Lasten  € 8.420,99  € 7.225,00  
              

 Eindresultaat  € -1.096,10  € -2.365,00    
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Opmerkingen bij de begroting 2021 

 

Giften De periodieke giften van de deelnemers zijn in 2021 begroot op € 10,00. Iedere deelnemer 
betaalt slechts een symbolische Euro om de betrokkenheid te blijven tonen. In 2021 zal er geen 
bijdrage meer zijn van de sponsor. Wij bedanken de sponsor voor de royale bijdrage van de 
afgelopen 3 jaar. Gezien de vermogenspositie van het Fonds vindt het bestuur een beperkt 
verlies in 2021 acceptabel. Het weerstandsvermogen zal ruim voldoende blijven.  

 


