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Voorwoord 
 
Armoede? Dat hebben we niet in Haaksbergen! Toch wel. Zelfs in uw buurt zijn mensen die leven onder de laagste 
inkomensgrens. Eigen schuld? Soms wel, vaak niet. Mensen raken verstrikt in de netten van wetgeving, 
uitkeringsinstanties en gemeente. Daarnaast spelen vaak ziekte of schulden die bijvoorbeeld door een vertrokken 
partner zijn achtergelaten een rol. In de meest schrijnende situaties is er letterlijk geen eten op tafel, of heeft een kind 
geen schoenen. De stichting Noodfonds Haaksbergen ondersteunt waar het nodig is. 
 
De stichting Noodhulp Haaksbergen heeft ook in dit vierde bestaansjaar een rol kunnen spelen in het verlenen van 
noodhulp en ondersteuning van Haaksbergenaren bij het op orde brengen van hun financiën. In dit vierde  jaarverslag 
laten we zien op welke wijze de Stichting Noodfonds Haaksbergen haar doelen heeft gerealiseerd in 2017.  
 
 

  



 

4 
 

Inleiding   

 
De Stichting Noodfonds Haaksbergen is een ANBI- stichting. Met dit jaarverslag  c.q. financieel verslag, wil zij verslag 
doen van de verleende hulp en de activiteiten die ondernomen zijn in het afgelopen jaar. 
 
 
Met de ondertekening van de oprichtingsakte op 20 december 2013 is de Stichting Noodfonds Haaksbergen een feit 
geworden.  
De stichting heeft als doel:  

 het verlenen van (financiële en materiële) hulp aan personen die verblijven in de gemeente 
Haaksbergen 

 het ondersteunen van personen die woonachtig zijn in de gemeente Haaksbergen en die in 
financiële moeilijkheden dreigen te raken of geraakt zijn en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk 
 
De stichting is een initiatief van de Diaconie van de Protestantse gemeente, de Caritas van de PCI St.Franciscus van 
Assisië Boekelo-Haaksbergen-Buurse  en de gemeente Haaksbergen. Voorheen had iedere kerk zijn eigen vorm van 
noodhulpverlening.  
De stichting is een aanvulling op reeds bestaande voorzieningen voor hulpbehoevenden zoals de voedselbank. 
Mensen die acute hulp nodig hebben en op dat moment nergens anders terecht kunnen, komen in aanmerking voor 
hulp. De doorverwijzing naar de stichting vindt plaats via professionele instanties zoals de gemeente of het 
maatschappelijk werk. 
Naast het verlenen van noodhulp wil de stichting hulp verlenen bij het op orde brengen van de financiën van mensen 
die dat zelf zonder hulp niet kunnen, om zo te voorkomen dat zij weer in de problemen geraken. Daarvoor zijn 
budgetmaatjes beschikbaar waarvoor de stichting scholing organiseert.  
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hoofdstuk 1  Het functioneren van de stichting 
   
Het bestuur van de stichting Noodfonds Haaksbergen wordt gevormd door vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding 
voor hun inzet. 
 
   
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2017: 
 
Rikky Dekkers   voorzitter  
Ton Engelbarts   secretaris 
Gerrit Jan Zwaal   penningmeester 
Monique Meier-klein Poelhuis lid 
Bart van Meeteren  lid 
Gabriëlle ’t Hoen   lid 
 
De samenstelling van het bestuur per 31 december  2017 
 
Rikky Dekkers   voorzitter  
Ton Engelbarts   secretaris 
Gerrit Jan Zwaal   penningmeester 
Monique Meier-klein Poelhuis lid 
Annie Pierik   lid 
Gabriëlle ’t Hoen   lid 
Coen Temmink   lid 
 
 
Uitvoerend kent de stichting de volgende rollen: 

 De Coördinator Noodfonds: de eerste contactpersoon voor verwijzende instanties. De Coördinator 
beoordeelt, evt. in overleg met het bestuur, of noodhulp verleend moet worden. 
Hij/zij geeft aan de Cliëntbezoekers/boodschappenmaatjes door wie noodhulp nodig heeft. 

 De Cliëntbezoekers/boodschappenmaatjes: deze nemen contact op met de cliënt en verlenen noodhulp in 
de vorm van het samen doen van noodzakelijke boodschappen. 

 Budgetmaatjes: deze bekijken samen met de cliënt waardoor de problemen zijn ontstaan, wie de 
schuldeisers zijn en hoe de financiën (blijvend) op orde kunnen worden gebracht. 

 De Contactpersoon Budgetmaatjes de contactpersoon onderhoudt namens het bestuur de contacten met de 
budgetmaatjes en de begeleider van de budgetmaatjes. 
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Activiteiten 
 
Het bestuur is 7  keer in vergadering bijeen geweest in het jaar 2017. 
onderwerpen van de vergaderingen waren: 

 

 Jaarverslag  

 Overleg initiatiefnemers 

 Verleende hulp 

 Verantwoording van uitgaven 

 Verslag bijeenkomsten budgetmaatjes 

 Contacten hulpverleners 

 Beleidsplan 

 Jaarplan 

 Financiering van de stichting 

 Haaksbergse uitdaging 

 Evaluatie schulhulpverlening 

 Folder Noodfonds 
 
Naast deze vergaderingen is er overleg geweest met: 

 Wethouder E van Spiegel 

 Harm Rexwinkel ambtenaar Gemeente 

 Caritas 

 Diaconie van de Protestantse gemeente 

 Ariensvereniging 

 Coördinator budgetmaatjes 

 Noaberpoort 
 
Verder is er: 

 bij elke bijeenkomst van de budgetmaatjes een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig 

 een presentatie gegeven voor de leden van de katholieke ouderenbond Haaksbergen 

 een presentatie gegeven voor de leden van de Haaksbergse sociëteit  

 deelgenomen aan de Beursvloer van de Haaksbergse Uitdaging 

 in samenwerking met de Haaksbergse Uitdaging een folder gemaakt 

bestuur 

Contactpersoon 
Budgetmaatjes  

begeleider 
Budgetmaatjes 

Budgetmaatjes 

Coördinator Noodfonds 

Cliëntbezoekers/ 
boodschappenmaatjes 
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 hoofdstuk 2  Verleende noodhulp in 2017 

   
 

Werkwijze 
 
Mensen die materiële of financiële noodhulp nodig hebben, kunnen zich niet rechtstreeks bij de Coördinator 
Noodfonds aanmelden, maar  worden aangemeld door de Maatschappelijke werkster van de Diaconie, door één van 
de ambtenaren van de Gemeente, de Noaberpoort of via de Caritas. Zo is ook steeds duidelijk dat andere hulp niet 
voorhanden is en dat het dus daadwerkelijk gaat om “schrijnende situaties”.  De Coördinator handelt de aanvraag 
(evt. na overleg met het bestuur) af. Waar het broodnood betreft wordt de aanvraag doorgegeven aan de uitvoerende 
Cliëntbezoeker/boodschappenmaatje. Deze gaat dan samen met de cliënt de noodzakelijke boodschappen doen.  
 
 

Overzichten verleende noodhulp  
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Overzicht hulp 2017 
 

      

   
      

NAAM Verwijzer 
 

gezinssamenstelling Soort hulp bijz .heden 

  arbe dienstverlening   echtpaar 2 kind boodschappen   

  gemeente Haaksb.   3 generaties waarborgsom/stoffering   

  Diaconie Pr. gem   alleenstaande tandartskosten   

  Diaconie Pr. gem   1-oudergezin 2 kind boodschappen  2 weken   

  Diaconie Pr. gem   echtpaar 5 kind wasmachine   

  Diaconie Pr. gem   alleenstaande kosten schoonmaak woning   

  Diaconie Pr. gem 
 

echtpaar volw. kinderen kosten advocaat 
   Diaconie Pr. gem   1-oudergezin fiets/kinderfiets en kinderzitje   

  Diaconie Pr. gem   bejaarde dierenarts   

  Diaconie Pr. gem   echtpaar 6 kinderen stofzuiger   

  Diaconie Pr. gem   alleenstaande kosten deurwaarder   

  Diaconie Pr. gem   echtpaar 5 kind fiets   

  Noaberpoort   echtpaar 4 kind buitenspeelgoed   

  Noaberpoort   samenwonend stel nota deurwaarder   

  Noaberpoort   echtpaar huurachterstand   

  Noaberpoort   bejaarde schoonmaak tuin   

  Noaberpoort   bejaarde wasmachine   

  Noaberpoort   1 oudergezin 7 kind afkoop bad   

  Noaberpoort   echtpaar 2 kind wasmachine   

  Noaberpoort   alleenstaande kleding   

  Noaberpoort   alleenstaande boodschappen   

  Noaberpoort   alleenstaande voorhuur   

  Noaberpoort   1-oudergezin 2 kind kosten verblijf kinderen   

  Noaberpoort   1-oudergezin 1 kind kosten telefoon   

  Noaberpoort   echtpaar+ meerderj zoon reiskosten   

  Noaberpoort   1 ouder boodschappen   

  Noaberpoort   bejaarde afvalcontainer   

  Noaberpoort   samenwonend stel gebit   

  Radaruitvoering   alleenstaande bril   

  budgetmaatje   1-oudergezin 2 kind boodschappen en verjaardag k   

  budgetmaatje   alleenstaande tandartskosten   

  budgetmaatje   alleenstaande debetstand   

  budgetmaatje   1-oudergezin 2 kind printer   

  budgetmaatje   alleenstaande reiskosten voor het budgetmaatje   

  budgetmaatje   1-oudergezin achterstand energieleverancier   

  budgetmaatje   alleenstaande kosten dierenarts is terug betaald 

  budgetmaatje   alleenstaande voorhuur   

  budgetmaatje   alleenstaande boodschappen   

  budgetmaatje   alleenstaande lunchvergoeding dagbesteding   

  ZorgmaatschapTwente   alleenstaande fiets   

  ZorgmaatschapTwente   alleenstaande boodschappen   

  ZorgmaatschapTwente  
 

jongere schulden   

  ZorgmaatschapTwente   alleenstaande boodschappen tot 12-02-2018   

  ZorgmaatschapTwente   jongere studieboeken   
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hoofdstuk 3  Verleende ondersteuning budgetmaatjes 
 
 

Werkwijze 
  
De budgetmaatjes bieden concrete ondersteuning aan, in de vorm van budgetbegeleiding, aan inwoners van 
Haaksbergen met (dreigende) financiële problemen met het doel hun financiën op orde te krijgen of te houden.  
De inzet van een budgetmaatje is niet vrijblijvend. De cliënt moet zich houden aan de gemaakte afspraken. Het 
budgetmaatjesproject wordt gesubsidieerd door de gemeente Haaksbergen die ook de scholing van de budgetmaatjes 
financiert. 
De doelgroepen: 

- inwoners van de gemeente Haaksbergen met financiële problemen; 
- inwoners van de gemeente Haaksbergen die dreigen in de problemen te komen (preventief). 

 
Met behulp van een budgetmaatje kan een cliënt inzicht verkrijgen in zijn/haar inkomsten en uitgaven. Samen wordt 
gekeken hoe de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht gebracht kunnen worden en wat er voor nodig is dit zo te 
houden. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat de cliënt  opnieuw in de financiële problemen komt. 
 
Begeleiding door een budgetmaatje bestaat uit meerdere gesprekken. Tijdens de gesprekken kunnen de volgende 
zaken aan de orde komen: 

 een maandbegroting opstellen;  

 het bestaande uitgavenpatroon in kaart brengen en zo nodig aanpassen;  

 mogelijkheden bespreken om het inkomen te verhogen door gebruik te maken van financiële regelingen en 
voorzieningen;  

 het regelen van betalingen;  

 omgaan met huishoudgeld;  

 besparingstips;  

 de administratie op orde houden;  

 hoe om te gaan met onverwachte uitgaven. 

Het uiteindelijke doel is dat dat de cliënt weer zelfstandig zijn/haar geldzaken kan regelen.  
 

Scholing  budgetmaatjes 

  
In het begin van 2017 waren 14 budgetmaatjes actief. Door ziekte, het krijgen van ander werk of het volgen van een 
studie zijn 3 budgetmaatjes tijdelijk gestopt. Twee budgetmaatjes zijn definitief gestopt. In de loop van het jaar 
hebben zich  3 nieuwe budgetmaatjes aangemeld. Eind 2017 waren er 12 budgetmaatjes actief. 
De scholing van de  budgetmaatjes is gegeven door Cocky Roessen, diaconaal maatschappelijk werkster Protestantse 
gemeente. 
 
Er zijn 6 scholingsbijeenkomsten geweest met de budgetmaatjes en 2 informele bijeenkomsten met als doel elkaar 
beter te leren kennen.  
Tijdens de scholingsbijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:  

 goede doelen waar cliënten gebruik van kunnen maken; 

 voorlichting door Domijn over huurbeleid en betalingsbeleid van Domijn; 

 uitleg door Menzis en de Gemeente Haaksbergen over het garant zorg pakket; 
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 informatie door een vertegenwoordigster van de bibliotheek over de mogelijkheid voor cliënten hulp te 
krijgen bij het invullen van de belastingformulieren;  

 lezing in Hengelo over de participatiewet en de veranderingen daarin voor cliënten; 

 uitleg over hoe gehandeld kan worden als cliënten veel schulden hebben bij een zorgverzekering;  
 
Daarnaast zijn er casuïstiekbesprekingen gehouden  omdat daar behoefte aan was binnen de groep. Vragen als: 
Hoe benader je de mensen? Hoe ver mag je gaan? Wat kun je doen bij welke problematiek? Wanneer verwijs je door? 
Wie kan je waarvoor het beste benaderen? zijn aan de orde geweest. 
Naast deze informatie was er ook gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.  
 

Verleende ondersteuning: 

Nieuw  
In 2017 zijn er 24 nieuwe cliënten aangemeld door: 
De Stadsbank oost Nederland: 4 
Wijkracht/Noaberpoort:  7 
Gemeente Haaksbergen  12 
Voedselbank:   1 
 
Afgesloten 
8 aanmeldingen zijn met goedgevolg afgesloten. 
1 cliënt is verhuisd 
5 cliënten zijn doorverwezen naar: Stichting Stuiver, De Stadsbank, bewindvoering, Tactus of een andere instantie. 
 
In januari 2017 hadden we 30 cliënten in ons bestand. 
In december 2017 hadden we 34 cliënten in ons bestand 
 
Teruggegeven 
Zes aanmeldingen zijn terug gegeven omdat of cliënten niet gemotiveerd waren of de problemen te complex waren 
waardoor er meer hulpverlening op gezet moest worden en de begeleiding overgedragen moest worden naar de 
stadsbank. 
 
 
Soorten cliënten (per 31 dec 2017) 
Alleenstaanden: 18 
Eenoudergezinnen: 8 
Gezinnen zonder kinderen (of niet meer thuiswonende kinderen): 1 
Gezinnen met kinderen: 7 
 

Het is goed dat we ons realiseren dat de budgetmaatjes vrijwilligers zijn die dit werk vaak naast hun eigen werk 
verrichten. 

De gemiddelde tijd die een budgetmaatje in cliënt contact steekt is erg verschillend. Net als verleden jaar constateren 
we dat de casussen hoe langer hoe zwaarder worden. Als men net aan een cliëntcontact begint is men echt wel per 
week één tot twee uur bezig. Na ongeveer 3 maanden wordt dit minder, want dan is alles een beetje uitgezocht en 
heeft men verschillende instanties en bedrijven gebeld en de gehele schuldensituatie op een rij gezet zodat men een 
overzicht heeft. Dan kan men de bezoeken reduceren tot 1 x per 2 weken en wordt de tijd ook terug gebracht naar 
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één uur tot drie kwartier. Daarbij moet men wel vermelden dat er cliënten bij zitten waar de “wet van Murphy” op 
van toepassing is. Dan is de situatie na een half jaar nog niet verbeterd omdat het bijv. bij de gemeente of bij het UWV 
niet op orde is. Terwijl bij een ander het al binnen 1 ½ maand op de rit is en men alleen nog moet begeleiden, door bv 
1 keer in de maand even een steuntje te zijn. En dan langzaam afbouwen. 
Elke aanmelding, casus, is weer anders, men kan er geen blauwprint op leggen om het probleem op te lossen en elke 
cliënt gelijk behandelen want dat is in dit vakgebied niet mogelijk.  
 

 
 

 
  

20 
24 

54 

34 

8 

30 

0

10

20

30

40

50

60

aantal
cliënten per 1

jan 2017

nieuwe
aanmeldingen

totaal
begeleid 2017

afgesloten afgesloten
met goed

gevolg

aantal
cliënten per

31 dec

53% 

23% 

3% 

21% 

Cliënten 

alleenstaand 18

1 ouder gezin 8

gezin z k 1

gezin met kinderen 7



 

13 
 

Mijn BudgetSter: De Budgetmaatjes maken bij de begeleiding van de cliënten gebruik van BudgetSter. De 

BudgetSter is een instrument om de effecten van de hulpverlening te meten en direct inzichtelijk te maken. 

 
Wat betreft Mijn Budgetster zie onderstaande grafieken 

 
In bovenstaande grafiek zie je de problematiek van het aantal cliënten  van ontkennen van het probleem (1) tot 
volledig zelfredzaam ( 5)  (gezien vanuit het oogpunt van de cliënt) 

 

 
Deze grafiek geeft de ontwikkeling van de zelfredzaamheid weer van de cliënten (zowel actieve als afgeronde cliënten) 
in 2017.  De zelfredzaamheid is toegenomen. 
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Op de onderliggende thema’s van mijn budgetster is zichtbaar dat het grootste effect is behaald op  

 Stabiliteit  + 0,7 

 Stress door schuld  + 0,7 

 Omgaan met geld  + 0,7 
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hoofdstuk 4  De financiering van de stichting 
   
De stichting Noodfonds Haaksbergen is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse (Protestantse 
gemeente), de Caritas van de Rooms-Katholieke kerken en de gemeente Haaksbergen. De drie initiatiefnemers 
hebben vanaf de oprichting in december 2013 financieel bijgedragen aan de stichting. Naast de drie genoemde 
initiatiefnemers heeft ook de  Ariënsvereniging Haaksbergen vanaf de oprichting financieel bijgedragen aan de 
stichting. 
 
Om de budgetmaatjes te trainen en in hun werk te ondersteunen is door de Gemeente Haaksbergen financieel 
bijgedragen aan de stichting  
 
In de financiële verantwoording zijn de financiën voor het Noodfonds en die van de Budgetmaatjes gescheiden. 
 
Specificatie verleende hulp in 2016 en 2017 
 
   2016  2017 
Boodschappenhulp € 2.505,63 € 1.385,51 
Materiële ondersteuning € 2.147,99 € 2.251,50   
Financiële ondersteuning € 3.855,58 € 9.086,38 
 
   € 8.509,20 € 12.723,39 

         =============    =============      
Boodschappenhulp: hulp om directe nood te lenigen door met de cliënt samen boodschappen te doen. 
Materiële ondersteuning: witgoed, fietsen enz. 
Financiële ondersteuning: huur, energie enz. 
 
 
Verleende noodhulp in euro’s 

 
 
Noot: de bestuurskosten betreffen in hoofdzaak bankkosten 
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Kascontrole 

 
De financiële verslaglegging door de penningmeester is op 8 maart 2018 gecontroleerd. In de bijlage bij dit verslag is 
aangegeven wie er hebben  gecontroleerd en wat hun bevinding is.  
 
Omdat de financiën van het Noodfonds vrij overzichtelijk zijn heeft het bestuur besloten de kascontrole niet door een 
accountant uit te laten voeren. In het huishoudelijk reglement is vastgelegd dat de controle plaats vindt door 
financieel deskundige afgevaardigden van de initiatiefnemers. De initiatiefnemers hebben zich geconformeerd aan dit 
besluit. Controle door een accountant is wel overwogen, maar de kosten die dit met zich meebrengt kunnen niet aan 
noodhulp worden besteed en daarom heeft het bestuur daar van af gezien. 

 
Financiële verantwoording 2017 Noodfonds 

        Saldo 1-1-2017 
   

Uitgaven 
  

        Rekening courant 
 

 €     1.120,29  
 

Noodhulp 
 

 €      12.723,39  

Spaarrekening 
 

 €   17.235,55  
 

Bestuurskosten  €           462,64  

   
 €   18.355,84  

   
 €      13.186,03  

        

     
Leningen 

 
 €           582,00  

        Inkomsten 
    

Saldo 31-12-2017 
 Diaconie Prot. gem  €     1.750,00  

 
Rekening courant  €        2.939,66  

Ariënsvereniging 
 

 €     1.500,00  
 

Spaarrekening *  €        8.443,45  

Collecte Prot. gem 
 

 €        197,40  
   

 €      11.383,11  

Donatie Sociëteit 
 

 €           55,00  
    rente spaarrekening 

 
 €           67,90  

    
Aflossingen 

  
 €     3.225,00  

    

   
 €     6.795,30  

    

        Totaal 
  

 €   25.151,14  
   

 €      25.151,14  

        

        * Saldo spaarrekening 31-12-2017 € 12.043,45 (= incl. € 3.600 van budgetmaatjes) 
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Budgetmaatjes rekening financiële verantwoording 2017 
 
Saldo 1-1-2017        € 3004,08 
 
Uitgaven 
Bankkosten  €    62,75 
Kosten VOG  €    82,70 
Kosten ondersteuning € 1782,50    € 1927,95 
 
Inkomsten 
Gemeente Haaksbergen      € 3600,- 
 
Saldo 31-12-2017      € 4676,13 
Naar spaarrekening      € 3600,- 
 

€ 1076,13 
 
 
FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING NOODFONDS HAAKSBERGEN 2017 

        

  
SALDO  1 jan.2017 

   
31 dec. 2017 

   
  

   
  

Spaarrekening 
 

 €   17.235,55  
   

 €      12.043,45  

Rekening Courant Noodfonds  €     1.120,29  
   

 €        2.939,66  

Rekening Courant Budgetmaatjes  €     3.004,08  
   

 €        1.076,13  

Uitstaande leningen 
 

 €     4.897,54  
   

 €        2.254,54  

   
  

   
  

   
 €   26.257,46  

   
 €      18.313,78  
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