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Voorwoord
Hierbij alweer het 5e jaarverslag. In dit verslag kun je lezen dat het, net als voor vele personen,
bedrijven, stichtingen en verengingen ook voor Fonds voor Ons een bijzonder jaar is geweest.
Doordat 2021 een belangrijk deel door Corona in beslag werd genomen was de verwachting dat er
veel vragen om hulp bij Fonds voor Ons binnen zouden komen. Niets is minder waar. Net als bij
andere hulporganisaties, die zich inzetten voor mensen in financiële nood, is het aantal aanvragen
bij Fonds voor Ons behoorlijk gedaald. Bij de gemeenten zijn ook minder verzoeken gedaan tot
een uitkering of bijzondere bijstand.
De verklaring die hier landelijk voor gegeven wordt, is dat mensen door Corona minder in de
verleiding kwamen om geld uit te geven. Grote delen van het jaar zat Nederland op slot. Helaas
geen mogelijkheden voor een etentje, drankje of dorpsfeest. Maar ook geen mogelijkheid om geld
uit te geven dat eigenlijk nodig is voor de dagelijkse boodschappen en noodzakelijke uitgaven
zoals kleding.
Ondanks de daling van het aantal hulpvragen hebben we een recordaantal mensen wat extra’s weten
te geven. Doordat in januari Fonds voor Ons het Goudhaentje van de gemeente Raalte won ontving ik
uit handen van Burgemeester Dadema een bedrag van € 1.000,00. Van dit bedrag kocht het bestuur
cadeaubonnen van ondernemers uit de gemeente Raalte. 18 gezinnen kregen bonnen ter waarde van
€ 50,00 en 6 alleenstaanden konden € 30,00 besteden bij de ondernemers. Op deze manier hielpen
we niet alleen hulpvragers maar ook de ondernemers in onze gemeente.
Naast het financiële voordeel heeft de winst van h et Goudhaentje ook veel publiciteit opgeleverd binnen de
gemeente, maar ook ver daarbuiten.

Ik wens je veel leesplezier met het jaarverslag.

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 10 maart 2017 opgericht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid
nemen zij verantwoordelijkheid 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 2021.
De Stichting Diaconaal Noodfonds Gemeente Raalte, werkend onder de naam Fonds voor
Ons, is een ANBI-stichting. Ook is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2. Het bestuur
De bestuurssamenstelling was in 2021 als volgt:

functie
Voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

naam
Erik Feijen
Ton Schrijver
Dafne Holterman
Edith Stegeman-Timmers
Tessa Lenderink

email
voorzitter@fondsvoorons.nl
secretaris@fondsvoorons.nl
penningmeester@fondsvoorons.nl
Bestuurslid1@fondsvoorons.nl
Bestuurslid2@fondsvoorons.nl

2021, het tweede coronajaar begon heel positief voor het Fonds voor Ons.
Zoals het Fonds in het jaarverslag 2020 al aangaven heeft het Fonds het Goudhaentje 2021
gewonnen. Een waarderingsprijs van € 1000,- mocht Erik Feijen, onze voorzitter, in ontvangst
nemen.
In de nominatievideo was door het bestuur al aangegeven dat het gewonnen geld direct naar
de doelgroep zou gaan. Om hieraan vervolg te geven werd besloten om de hulpvragers van
2019 en 2020 cadeaubonnen van de plaatselijke ondernemers te geven.
Naast de waarderingsprijs van € 1.000,- werd een klein budget uit eigen middelen ingezet.
18 gezinnen en 6 alleenstaanden konden hiermee iets leuks doen of iets extra’s kopen.
Inwoners van Raalte die de hulp hebben gevraagd bij het Fonds voor Ons en de plaatselijke
ondernemers kunnen, in deze corona tijd, wel een extraatje gebruiken.
Een afvaardiging van het bestuur heeft een gesprek gehad met mevr. Toeter, wethouder van
de gemeente Raalte. Wij hebben hierbij aangekaart dat in acute noodsituaties de
hulpvragers het erg op prijs zouden stellen om sneller een beslissing van de gemeente te
krijgen. Het is bv in de zomermaanden wel lastig als je langer dan 1 week moet wachten
voordat een beslissing om een bijdrage voor een koelkast is genomen.
Uit de aanvragen van statushouders bleek het Fonds dat in aantal gevallen, noch bij de
statushouder, noch bij de begeleiding duidelijk is wie nu de regievoering over de inburgering
heeft. Overigens wordt dit vanaf 1 januari 2022 de gemeente.
Op initiatief van het Fonds voor ons heeft er een gesprek met Salland wonen
plaatsgevonden. Hierbij is over en weer elkaars positie en rol bij huurdersproblemen
besproken.
In 2021 trad ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking.
In deze wet zijn onder meer regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheden van het bestuur.
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Het Fonds voor Ons heeft bestuurlijk de zaken goed op orde. Wel zal op termijn (binnen 5
jaar) de statuten aangepast moeten worden aan de nieuwe wetgeving.
Verder is het privacyreglement aangepast aan de nieuwe inzichten en regelgeving op dit
terrein. Kern van ons privacyreglement is dat wij, buiten wettelijke verplichtingen, geen
gegevens aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de client.
Humanitas heeft in het derde kwartaal 2021 het initiatief genomen voor een gezamenlijke
bijeenkomst van caritas, diaconie, voedselbank en Fonds voor Ons.
Doel van de bijeenkomst was om te bezien of een gezamenlijke kerstactie voor alle minima
in de gemeente Raalte mogelijk is. Praktijk is dat nu iedere organisatie zijn eigen kerstactie
heeft. Dit initiatief krijgt een vervolg in 2022.
3. Wat wil de stichting en hoe doen wij dat.
Wat wil het Fonds voor Ons?
Het Fonds wil hulp bieden aan de inwoners van de gemeente Raalte die, om welke reden dan
ook, in financiële of materiële nood verkeren.
Uitgangspunt voor het Fonds is dat de (financiële) bijdrage van het Fonds bijdraagt aan de
totaaloplossing van het door de aanvrager ervaren probleem.
Het Fonds wil een essentiële aanvulling op de sociale infrastructuur zijn. Immers met de
individuele noodhulp wordt een algemeen belang gediend, dat van de bestaanszekerheid.
Flexibiliteit is daarbij vanzelfsprekend.
Hoe doen wij dat?
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.
19 hulpaanvragen kregen we in 2021. Hiervan betrof het 9 keer een alleenstaande. Van de
19 hulpvragen zijn er 6 afgewezen. 3 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. De overige 3 zijn afgewezen omdat een
andere oplossing werd gevonden of omdat de gevraagde bijdrage niet past binnen de door
het bestuur vastgestelde criteria.
(Financiële) hulp werd onder meer gegeven voor levensmiddelen, vervoer, huisvesting,
gezondheid, huisraad etc.
Ondanks de vermelding op de website dat alleen inwoners uit de gemeente Raalte een
beroep kunnen doen op het Fonds ontvangen wij toch nog regelmatig aanvragen uit den
lande.
Een en ander is weergegeven in onderstaand diagram met daarbij ook de cijfers van
eerdere jaren.
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Hoe bereiken wij de hulpvrager?
Het Fonds voor Ons wil bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van Raalte weten wat het
Fonds doet en hoe hij/zij met Fonds in contact kan komen. Een brede algemene bekendheid,
bij zowel hulpvrager, als verwijzer.
Het Fonds heeft een eigen website; www.fondsvoorons.nl; met bijbehorend e-mailadres.
Daarnaast is het Fonds telefonisch bereikbaar op het mobiele nummer 06-57899503 of via
de Facebookpagina. Door corona zijn er weinig mogelijkheden om met gerichte acties of
meeliften op acties van anderen meer naamsbekendheid te krijgen.
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. 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. Zo zijn in 2021 7 aanvragen binnengekomen op eigen initiatief van de
hulpvrager.
Door corona zijn er geen activiteiten waar het Fonds voor Ons kan werken aan verdere
naamsbekendheid. Om toch de naamsbekendheid te vergroten heeft het bestuur gefolderd
in de wijk Olykampen in Raalte.
4. Wat gaan we doen in 2022?
Ook in 2022 werkt Fonds voor Ons verder werken aan onze naamsbekendheid in de
gemeente Raalte. Daarbij komt de nadruk te liggen op de mogelijkheden van het Fonds. Wat
heeft het Fonds de hulpvrager te bieden. Het overgrote deel van de aanvragen komen
binnen via verwijzingen van professionele instellingen. Dit wil het Fonds graag behouden.
Door Corona is de beoogde samenwerking met Caritas en Diaconie in Raalte niet van de
grond gekomen. Fonds voor Ons hoopt dat door de vaccinaties eind 2021 verder overleg met
hen een vervolg kan krijgen.
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5. 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 2021 heeft het Fonds weer van veel particulieren en organisaties een gift ontvangen.
Opvallend was dat in de maand december een groot aantal particulieren doneerden. Een
gift betrof zelfs het bedrag van € 1.000,00.
Baten
2020
€ 3.551.24
€ 2.000.00
€ 1.700,65
€ 70,00
€ 3,00
€ 0,00
€ 7.324,89

2021
€ 2.923,19
€ 0,00
€ 520,00
€ 1.415,00
€ 3,00
€ 0,00
€ 4.861,19

Representatiekosten
Kosten media
Administratiekosten
Promotiekosten
Hulpverlening primaire
levensbehoeften
Totaal lasten

2020
€ 56,87
€ 124,35
€ 215,43
€ 694,92

2021
€ 25,69
€ 31,83
€ 480,69
€ 128,06

€ 7.329,42
€ 8.420,99

€ 4.613,28
€ 5.279,55

Eindresultaat

€ -1.096,10

€ -418,36

Giften rechtstreeks via bank
Sponsorbijdrage
Terugbetalen lening
Giften website
Periodieke giften deelnemers
Contante giften
Totaal baten
Lasten

Opmerkingen bij de jaarrekening 2021
Baten
Periodieke giften deelnemers: betreft de jaarlijkse donatie door de deelnemende kerken.
Sponsorbijdrage: In 2021 hebben we conform afspraak geen bijdrage meer ontvangen.
De donatie betrof een toezegging van 3 jaar.
Lasten
Het Fonds heeft i.v.m. de Corona problemen in 2021 weinig promotieactiviteiten in
Raalte ontwikkeld. Opvallend is de daling van de hulpverleningskosten van de primaire
levensbehoeften. In 2021 is 87 % van de uitgaven besteed aan directe hulpverlening.
De administratiekosten zijn dit jaar wat hoger uitgevallen in verband met de aanschaf
van een nieuwe mobiele telefoon.
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Balans 2021
Activa
Uitstaande leningen
Liquide middelen
Eigen Vermogen
Totaal

2020
€ 1.075,35
€ 14.464,08
€ 15.539,43

2021
€ 1.274,30
€ 14.045,72
€ 15.320,02

Passiva
2020

2021

€ 15.539,43

€ 15.320,02

€ 15.539,43

€ 15.320,02

Passiva
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 2021 gedeeltelijk terugbetaald. Ook in 2021 heeft er hulpverlening plaats
gevonden waarbij de hulpvrager heeft aangegeven het bedrag in termijnen terug te
betalen.
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Begroting 2022
Baten
Giften rechtstreeks via bank
Terugbetalen lening
Giften website
Periodieke giften deelnemers
Contante giften
Totaal baten

2021
€ 2.923,19
€ 520,00
€ 1.415,00
€
3,00
€
€ 4.861,19

Begroot 2022
€
3.000,00
€
1.000,00
€
500,00
€
5,00
€
250,00
€
4.755,00

Lasten
Representatiekosten
Kosten media
Administratiekosten
Promotiekosten
Hulpverlening primaire levensbehoeften
Totaal lasten

€
25,69
€
31,83
€ 480,69
€ 128,06
€ 4.613,28
€ 5.279,55

€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
250,00
250,00
6.500,00
7.100,00

Eindresultaat

€

€

-2.345,00

418,36

Opmerkingen bij de begroting 2022
Giften De periodieke giften van de deelnemers zijn in 2022 begroot op € 5,00. Iedere
deelnemer betaalt slechts een symbolische Euro om de betrokkenheid te blijven tonen.
Het is de verwachting dat, door de gevolgen van Corona, in 2022 vaker een beroep
gedaan wordt op het Fonds.
Gezien de vermogenspositie van het Fonds vindt het bestuur een beperkt verlies in 2022
acceptabel. Het weerstandsvermogen zal ruim voldoende blijven.
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