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JAARVERSLAG 2010
VAN DE STICHTING SOCIAAL NOODFONDS DONGERADEEL

De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is bij notariële acte opgericht op 27 juni 2009 en als
zodanig ingeschreven in het Register van de kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr.
01158052
Het doel van de stichting is verwoord in artikel 2 van de oprichtingsakte zoals hieronder is vermeld:
1.

2.

De stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk:
a. het in kaart brengen van (stille en verborgen) armoede in de gemeente Dongeradeel en het
bestrijden van deze armoede;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het houden van inzamelingsacties;
b. het werven van donateurs;
c. het actief benaderen van ondernemers;
d. het publiceren over armoedeproblematiek;
e. ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van het fonds;
f.
het ondersteunen van mensen die onverwacht tegenslagen en financiële problemen hebben.

Inkomsten van de Stichting:
Evenals in het jaar 2009 heeft de Stichting in 2010 haar inkomsten verkregen uit een particuliere
gift ten bedrage van €. 15.000.--Deze gift was afkomstig van een in de gemeente Dongeradeel
gevestigde ondernemer. De uitgaven die conform de doelstelling door de stichting in 2010 zijn
gedaan zijn gefinancierd uit deze gift.

Bestuur:
Na een aanvankelijk voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Dongeradeel om te komen tot een gemeentelijk noodfonds, besloot de gemeenteraad in haar
bijeenkomst op 17 december 2009 bij ingediende motie om af te zien van de instelling van een
gemeentelijk noodfonds en het College van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven
aansluiting te zoeken bij een algemeen noodfonds e.e.a. op voorwaarde dat in het bestuur van
dat noodfonds geen leden van de gemeenteraad plaats zouden hebben.
Op dat moment fungeerde mevrouw J. Klinkenberg (P.V.D.A.raadslid) als voorzitter van het
“algemeen” noodfonds. Teneinde te voldoen aan de voorwaarde van de gemeenteraad werd door het
zittende bestuur van het noodfonds per 1 juli 2010 dhr. R.F. Middelburg, wonende in Bornwird
aangezocht de functie van voorzitter op zich te nemen aan welk verzoek hij gevolg gaf.
In verband met het toenemend aantal verzoeken tot ondersteuning aan de stichting bleek het
noodzakelijk het aantal bestuursleden (screeners) uit te breiden. Op 31 december 2010 bestond het
bestuur uit de navolgende personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
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Rein Middelburg – Bornwird - gepensioneerd politiefunctionaris
Carla Eikhout – Dokkum – manager - Pasanagroep Dokkum
Corinna Scharringhausen – Dokkum - Ondernemer
Henk Korthof – Boksum - Provinciaal Statenlid - Vakbondsbestuurder
Paul Verheijen – Dokkum- Pastoor Bonifatiusparochie Dokkum
Daphne Jousma – Dokkum - Ervaringsdeskundige
Marijke Rodenburg – Dokkum - Personal Coach
Hans Halbesma – Dokkum - Gemeenteambtenaar
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Het bestuur komt één keer per maand bijeen waarin het beleid wordt vastgesteld. Daarnaast is er één
keer per 2 weken een bijeenkomst van bestuursleden die de screening ( intake) voor hun rekening
nemen. Daarbij worden nieuwe aanvragen verdeeld en worden ervaringen of te nemen
beslissingen getoetst. Uitgangspunten bij de huisbezoeken aan aanvragers zijn dat deze bezoeken in
principe door twee screeners plaats vindt en dat tijdens het bezoek geen toezeggingen worden
gedaan dan na afstemming met het bestuur. Onderdeel van zowel de huisbezoeken als het eerste
schriftelijke kontakt met aanvragers is het geven van voorlichting over hulpverleningsinstanties,
verwijzingen naar de afd. Dandon, wettelijke regelingen en mogelijkheden etc.
Ontwikkelingen 2010:
Direct na de oprichting van de stichting in 2009 bleek het aantal aanvragen onverwacht groot.
Gedurende het oprichtingsjaar werd enthousiast doch ad hoc gereageerd op aanvragen terwijl daarbij
niet gesteund werd op structurele afspraken of richtlijnen. Na de totstandkoming in 2010 van een
nieuw bestuur zijn normvergoedingen vastgesteld en is er structuur aangebracht in de afhandeling van
aanvragen. Voorts is een aanvang gemaakt met het maken van een website ( waarbij studenten van
de NHL zijn ingeschakeld). Deze website zal medio april 2011 worden gelanceerd. Verder is een info
blad samengesteld waarin verwijzingen zijn opgenomen naar zowel de afd. W.Y.S Damdon,
hulpverleningsinstellingen, instellingen voor schuldhulpverlening en diverse sites op het internet waar
goederen en diensten om niet verkrijgbaar zijn. Dit info blad wordt standaard verzonden aan
aanvragers.
e

Met 2 ondernemers uit de gemeente Dongeradeel zijn afspraken gemaakt waardoor de stichting 2
hands goederen zoals fietsen en witgoed, door de onderneming gecontroleerd, tegen kleine prijzen
kunnen krijgen.
Normvergoeding:
Het uitgangspunt van de stichting is dat zij geen aanvullende uitkeringsinstantie wil zijn. Dat wil
zeggen dat er niet op jaarbasis of anderszins een maandelijkse tegemoetkoming wordt verleend.
Aanvragen worden gehonoreerd indien er sprake is van onmiddellijke nood of tekort die niet als
structureel kunnen worden beschouwd. Honorering van een aanvraag vindt plaats op een jaarlijks
maximum van:
Alleenstaande:
Partners zonder kinderen:
Daarboven voor elk kind:

€.150,€.200,€.50,-

Wat vonden wij b.v. noodhulp:
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Een echtpaar waarbij voortijdig en onrechtmatig loonbeslag werd gepleegd waardoor er
plotseling geen voeding meer beschikbaar was;
Een gezin met drie kinderen (ouders bijstandsuitkering) waarvan de oudste een deugdelijke
fiets moest hebben om dagelijks naar het voortgezet onderwijs in Dokkum te gaan;
Een alleenstaande moeder die voor haar kinderen winterkleding wilde aanschaffen;
Het verschaffen van een bed en matras voor een veertien jaar oude zoon die inmiddels 20
centimeter buiten zijn huidige bed en matras was gegroeid;
Het vergoeden van € 330,- aan legeskosten voor een man die al 11 jaar legaal in Dokkum
woont met status maar elke 5 jaar zich opnieuw bij de IND moet aanmelden voor verlenging
en daar dit bedrag moet neertellen;
Een gezin dat in aanmerking kwam voor de Voedselbank maar niet beschikte over een koelc.q. vrieskast om dat verstrekte voedsel te kunnen verdelen over veertien dagen.
Etc. etc.
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Samenwerking:
In 2010 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen het bestuur van de stichting en de Stichting
Voedselbank Dongeradeel. Deze ontmoeting heeft geleid tot een uitwisseling van ervaringen,
afspraken over screening en waar mogelijk aanvaarden van elkaars werkwijze daarin zodat dubbele
screeningen niet nodig zijn. Privacy van aanvragers is daarbij naar alle partijen gewaarborgd. Dit had
tot gevolg dat- waar de stichting zich voor de totstandkoming van de Voedselbank in Dongeradeel zich
voor 70 procent toelegde op de verstrekking van voedselbonnen, de stichting zich thans nagenoeg
geheel kan toeleggen op andere vormen van hulpverlening zoals het verstrekken van tegoedbonnen
voor kleding, het verschaffen van fietsen, witgoed, huisraad of contanten ten behoeve van de
inrichting van een huis. De Voedselbank heeft de vraag naar voeding, behoudens onmiddellijke
“broodnood”,overgenomen van de stichting.
Gegevens en resultaten:
In het financieel jaarverslag zoals hierbij gevoegd van de stichting, zijn de aantallen opgenomen van
aanvragers, het aantal gehonoreerde aanvragen, het financieel totaal van de verstrekte goederen in
euro’s, alsmede het gemiddeld bedrag dat per aanvrager is toegekend. Bij niet gehonoreerde
aanvragen bleek dat het inkomen boven de bijstandsnorm lag of dat aanvragers niet voornemens
bleken om samenwerking aan te gaan met de afd. W.Y.S. Damdon of schuldhulpverleningsinstanties.

Beleidsvoornemens 2011 e.v.:







Onderzoek naar participatie door het Provinciaal Armoedefonds;
Uitbreiding van samenwerking met gelijksoortige doelgroepen of instanties binnen N.O.F.
gemeenten;
Naamsbekendheid verwerven d.m.v. website en gerichte perspublicaties;
Onderzoek doen bij de gemeente Dongeradeel naar het aantal personen en/of huishoudens
die tot de doelgroep behoren;
Samenwerking en onderzoek met sport- en culturele verenigingen inzake toegang tot die
verenigingen voor kinderen uit achterstandsgezinnen.
Het uitbreiden van het aantal verstrekkingen dan wel het ( noodzakelijk gebleken) verhogen
van de verstrekking per aanvraag.

Bornwird, 28 maart 2011,

C. Eikhout (secretaris)

Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel
Postbus 80
9100 AB Dokkum
e-mailadres: Noodfonds@live.nl
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