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Voorwoord  
Fonds voor Ons kijkt terug op een succesvol jaar. In 2018 zijn weer vele inwoners van de dorpen Heino, 
Laag-Zuthem en Lierderholthuis door het noodfonds geholpen. In dit jaarverslag lees je dat we in veel 
gevallen zelf hebben kunnen helpen. In sommige gevallen viel de hulpvraag niet onder het door het bestuur 
vastgesteld beleid. Wel hebben we deze mensen geholpen door ze, na hun toestemming, door te verwijzen 
naar andere instanties. 
Volgens onze doelstelling hielpen we de dorpsgenoten niet alleen met hun acute financiële nood, maar 
begeleidden we ze, zo nodig met onze partners naar een duurzame verbetering van hun persoonlijke situatie. 
 
De vergrote naamsbekendheid zorgde voor het aantrekken van extra geld. Onder ander twee basisscholen, 
een meditatiegroep, een stichting en een sponsor verrasten ons met grote donaties. Ook kregen we veel 
individuele giften. Samen zorgt dit ervoor dat we er nu financieel goed voor staan.  
Helaas zorgde deze bekendheid er ook voor dat we te maken kregen met een poging tot oplichting . Wij 
hebben bij de politie hiervan aangifte gedaan.  
 
Tot slot kunnen we met trots melden het bestuur inmiddels op volle sterkte is. Met deze vijf gemotiveerde 
bestuursleden zal op 1 maart 2019 gestart worden met het vergroten van het werkgebied naar de gehele 
gemeente Raalte. Op deze manier kunnen we samen met onze partners nog meer mensen helpen. 
 

Erik Feijen 

Voorzitter a.i. / penningmeester 
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1. Inleiding 
Dit is het 2e jaarverslag van de Stichting Diaconaal Noodfonds gemeente Raalte. 
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 2018. 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. 
Soms is een renteloze lening een goede oplossing. 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. 
Bij de oprichtingsakte zijn 4 bestuursleden in hun functie benoemd.  
Medio 2018 is het vijfde bestuurslid benoemd, dit in nauw overleg met de deelnemers. 
De bestuurssamenstelling is eind 2018 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 Dafne Holterman Bestuurslid2@fondsvoorons.nl  

 
Het bestuur vergadert maandelijks. 
Tijdens de pompdagen stond het Fonds voor Ons 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. 
Ook in 2018 zijn weer de nodige besluiten genomen over de ingediende aanvragen. 
 
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. Ook is er een facebookpagina. 
In de praktijk wordt na een eerste contact, vaak telefonisch of per e-mail,  de aanvrager altijd thuis bezocht 
door twee bestuursleden. Is huisbezoek om welke reden dan ook 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. 
Hoewel steeds meer cliënten ons rechtstreeks weten te vinden komen nog veel hulpvragen via verwijzing 
door derden bij het Fonds binnen. 
  

mailto:voorzitter@fondsvoorons.nl
mailto:secretaris@fondsvoorons.nl
mailto:penningmeester@fondsvoorons.nl
mailto:Bestuurslid1@fondsvoorons.nl
mailto:Bestuurslid2@fondsvoorons.nl
http://www.fondsvoorons.nl/
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6. Geboden hulp; de eerste ervaringen 
Dat het economisch beter gaat in Nederland heeft ook het Fonds ervaren. Het aantal aanvragen was lager 
dan verwacht. Uitgaande van het aantal aanvragen in 2017 werd voor 2018 20 tot 25 aanvragen verwacht. 
In 2018 hebben we in totaal 17 aanvragen voor ondersteuning ontvangen. Hiervan zijn er 2 afgewezen. De 
reden hiervan was dat de gevraagde bijdrage niet past binnen de door het bestuur vastgestelde criteria. 
De verleende hulp van het Fonds is zeer divers en gaat van een financiële bijdrage, al dan niet in de vorm van 
een lening, tot ondersteuning bij een sollicitatiegesprek. 
Bij een afwijzing werd de hulpvrager in alle gevallen doorverwezen naar een instantie die meer aangewezen 
was om de noodzakelijke hulp te kunnen bieden. Bij ieder heeft dit geleid tot de start van een ander 
hulpverleningstraject. Wel verstrekte het Fonds in deze gevallen een aantal “levensmiddelenbonnen” 
(cadeaubon lokale supermarkten). Dit gaf enige lucht en ruimte om contact op te nemen met de andere 
hulpverleningsinstantie. 
Van de 17 hulpvragen betreft het 8 x een (eenouder)gezin met kinderen, 9 x een alleenstaande; waarvan 6 x 
een man. Hoewel een aanvraag om ondersteuning kan worden ingediend door een privépersoon, wordt in de 
meeste gevallen (11 x) de aanvraag ingediend via verwijzing door hulpverleners of maatschappelijke 
organisaties. 
Een en ander is weergegeven in navolgende diagram met daarbij ook de cijfers van 2017. 
 

 
 
7. Samenwerking met caritas en diaconieën 
Ook in 2018 was er een goede samenwerking met de caritasinstellingen en de diaconieën van de kerken in 
Laag-Zuthem en Heino. 
Waar nodig vond er afstemming plaats over individuele hulpverlening. Om het Fonds nog meer bekendheid te 
geven werd een folder van het Fonds in de kerstpakketten gedaan. 
 
8. Externe contacten 
In 2018 is regelmatig aandacht besteed aan de bekendheid van het Fonds. Op de scholen in Heino is iets 
verteld over kinderen die in de knel komen door armoede. Op verzoek van de Soroptimistclub SallAnders 
hebben wij hen informatie verstrekt over onze activiteiten. 
Verder zijn er contacten met de gemeente Raalte op beleidsniveau. 
Met Humanitas is al eerder 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. 
 
9. Wat gaan we doen in 2019  
Zoals al is aangegeven in het jaarverslag 2017 zijn eind 2018 de nodige stappen gezet om onze activiteiten 
uit te rollen over heel de gemeente Raalte. In het voorjaar 2019 zal dit voltooid worden. 
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Verder werken aan onze naamsbekendheid in de gemeente Raalte wordt daarom voor 2019 een van onze 
speerpunten. Evenals het verwerven van extra inkomsten. 
Uitbreiding betekent ook extra aanvragen die de nodige aandacht vragen van het bestuur. 
 
10. 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 2018 hebben de basisscholen de Springplank en de Gouden Emmer de opbrengst van hun jaarlijkse 
kerstaktie bestemd voor het Fonds voor Ons. 
Daarnaast ontving het Fonds een bijdrage van: de Soroptimistclub SallAnders, Meditatiegroep Heino en 
particulieren. 
Verder is er in 2018 een sponsorcontract voor 3 jaar afgesloten met een Heinose ondernemer. Het Fonds 
ontvangt voor een periode van 3 jaar jaarlijks een bedrag van €2.000,- die zij geheel naar eigen inzicht kan 
besteden binnen de doelstelling van het Fonds. 
In 2018 hebben Caritas en Diaconie hun jaarlijkse bijdrage van € 0,15 per kerklid overgemaakt. 
Wij danken alle sponsoren en andere organisaties hartelijk voor hun financiële bijdrage. 
 

 
 
Opmerkingen bij de jaarrekening 2018 
 
Baten  
Periodieke giften deelnemers: betreft de jaarlijkse donatie door de deelnemende kerken.  
Sponsorbijdrage: Dit jaar is voor het eerst de sponsorbijdrage in de resultaten te zien. In totaal ontvangt het 
Fonds 3 jaar lang een jaarbijdrage van € 2000,- van een sponsor die niet met naam genoemd wil worden. 
 
Lasten  
De promotiekosten zijn aanzienlijk gedaald t.o.v. het oprichtingsjaar. In het oprichtingsjaar zijn extra kosten 
gemaakt om te werken aan de naamsbekendheid van het Fonds. 54% van de uitgaven is besteed aan directe 
hulpverlening. 
 

 
 
Passiva  
Het eigen vermogen bestaat uit het banksaldo en de uitstaande leningen. De hulpverlening die in 2017 is 
verstrekt op basis van een lening zijn in de loop van dit jaar volledig terug betaald. Ook in 2018 heeft er 
hulpverlening plaats gevonden waarbij de hulpvrager heeft aangegeven het bedrag in termijnen terug te 
betalen. 
 
 
 
 
 
 
 

Baten 2017 2018 Lasten 2017 2018

Periodieke giften deelnemers 484,79€       775,65€     Promotiekosten 1.133,70€    574,24€     

Incidentele giften deelnemers 2.000,00€    -€          Kosten media 216,20€       333,76€     

Giften website 12,00€        15,00€       Administratiekosten 232,56€       192,62€     

Contante giften 926,95€       1.423,99€  Representatiekosten 15,00€        44,69€       

Giften rechtstreeks via bank 8.897,36€    1.682,39€  Hulpverlening primaire levensbehoeften 1.596,31€    1.320,00€  

Terugbetalen lening  177,00€       433,95€     Resultaat 9.304,33€    3.865,67€  

Sponsorbijdrage -€            2.000,00€  

12.498,10€  6.330,98€  12.498,10€  6.330,98€  

Rekening van Baten en Lasten 2018

2017 2018 2017 2018

Uitstaande leningen 353,95 650,00€       Eigen vermogen 9658,28 13.820,00€  

Liquide middelen 9304,33 13.170,00€  

9658,28 13.820,00€  9658,28 13.820,00€  

Activa

Balans 2018
Passiva
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Opmerkingen bij de begroting 2019  
 
Giften 
De periodieke giften van de deelnemers zijn in 2019 begroot op € 10,00. Iedere deelnemer betaalt slechts een 
symbolische Euro om de betrokkenheid te blijven tonen, maar de financiële positie van het Fonds is op dit 
moment zo goed dat deze extra bedragen niet nodig zijn. 
Voor 2019 verwachten wij meer contante giften. De reden is dat het Fonds de grenzen van het werkgebied 
verruimt tot de hele gemeente Raalte. De verwachting is dat er meer media-aandacht en dus meer donaties 
zullen komen. 
 
Promotiekosten 
De promotiekosten zullen in 2019 hoger uitvallen door uitbreiding van het werkgebied. Folders, website, 
Facebook, banner en bouwhekdoeken moeten worden aangepast of vervangen. 
 
Hulpverlening 
De kosten voor hulpverlening zullen naar verwachting fors stijgen. Nu wordt er al een beroep op het Fonds 
gedaan vanuit andere dorpen binnen de gemeente Raalte. Deze aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2019 in 
behandeling worden genomen.  
 
Resultaat  
Op basis van bovenstaande verwachten we dat in 2019 een bescheiden positief resultaat wordt gehaald.  
 
 


