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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.
Dit jaar is opnieuw door de Corona ook voor het Noodfonds een bijzonder jaar geweest. Het jaaroverzicht kon ook
deze keer niet besproken worden met onze initiatiefnemers en financierders.
De budgetmaatjes, en het bestuur zijn maar beperkt bij elkaar geweest en het moest meestal via de digitale weg.
Tegen de verwachting in, was de nood wat minder hoog dan in tijden zonder Corona. Aan het eind van het jaar
kwamen de aanvragen pas frequenter. Dit geluid horen we ook van de Noaberpoort en de Stadsbank. In de aanvragen
die wel via de Noaberpoort krijgen voor ondersteuning door budgetmaatjes zien we ook daar een toename aan het
eind van 2021.
De samenwerking met de gemeente met betrekking tot het beleid integrale schuldhulpverlening is voortgezet.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en het Noodfonds over de samenwerking. Een van de voornemens is
om scholing van de formulierenbrigade en de budgetmaatjes gedeeltelijk samen te brengen. Door de Corona heeft de
geplande eerste gezamenlijke bijeenkomst helaas niet plaats kunnen vinden.
Acht jaar heeft de Stichting Noodfonds Haaksbergen een rol kunnen spelen in het verlenen van deze noodhulp.
Daarnaast bieden budgetmaatjes ondersteuning aan Haaksbergenaren bij het op orde brengen van hun financiën. In
dit achtste jaarverslag laten we zien op welke wijze de Stichting Noodfonds Haaksbergen haar doelen heeft
gerealiseerd in 2021.
Ondanks alle belemmeringen zijn wij als bestuur trots op het feit dat de vrijwilligers zich zijn blijven inzetten voor de
mensen die in 2021 een beroep deden op het Noodfonds.
Het verlenen van noodhulp zal ook het komend jaar op dezelfde wijze doorgaan.
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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 2021
Rikky Dekkers
Ton Engelbarts
Gerrit Jan Zwaal
Annie Pierik
Gabriëlle ’t Hoen
Coen Temmink

voorzitter
secretaris
penningmeester
Coördinator Noodfonds
lid
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.
 De Cliëntbezoekers/boodschappenmaatjes: deze nemen contact op met de cliënt en verlenen noodhulp in
de vorm van het samen doen van noodzakelijke boodschappen. De Coördinator Noodfonds geeft aan de
Cliëntbezoekers/boodschappenmaatjes door wie noodhulp nodig heeft
 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.(zie ook hoofdstuk 3)
 De Contactpersoon Budgetmaatjes: de contactpersoon onderhoudt namens het bestuur de contacten met
de budgetmaatjes en de begeleider van de budgetmaatjes.

bestuur

Contactpersoon
Budgetmaatjes

begeleider
Budgetmaatjes

Coördinator Noodfonds

Budgetmaatjes

Cliëntbezoekers/
boodschappenmaatjes
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Activiteiten
Het bestuur is vanwege Corona maar 5 keer in vergadering bijeen geweest in het jaar 2021. Waarvan 3 keer digitaal.
Waar nodig is er tussendoor digitaal overleg geweest.
onderwerpen van de vergaderingen waren:











Jaarverslag 2020
Overleg initiatiefnemers
Verleende hulp
Verantwoording van uitgaven
Verslag overleg coördinator budgetmaatjes
Verslag bijeenkomsten budgetmaatjes
Verslag Contacten hulpverleners
Verslag Periodiek overleg Gemeente, Katleen Horck - Brummelhuis ambtenaar Gemeente
WBTR, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Werving budgetmaatjes

Naast deze vergaderingen is er overleg geweest met:
 Katleen Horck-Brummelhuis, ambtenaar Gemeente Haaksbergen
 Noaberpoort/formulierenbrigade Peter Wijntje, Clemens ter Braak
 Diaconie van de Protestantse gemeente
 Coördinator budgetmaatjes

Verdere activiteiten:
 bij elke bijeenkomst van de budgetmaatjes is er minimaal één vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig
 via media wervingsactie nieuwe budgetmaatjes
 intake gesprekken met kandidaat budgetmaatjes
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hoofdstuk 2

Verleende noodhulp in 2021

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 van de
Protestantse Gemeente, door één van de ambtenaren van de Gemeente, de Noaberpoort, via de Caritas van de St.
Franciscusparochie en andere hulpverlenende instanties. 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

aantal verwijzingen
Ijsselzorg 1
11%

3%

Bewindvoerder 3

8%

Noaberpoort 10

Interaktcontour 1
29%
37%

Budgetmaatjes 2
livio thuisbeg. 1
Diaconie 13

3% 6%

3%

Wijkracht 4
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gezinssamenstelling
6%

9% 11%

1 oudergezin kinderen 4
20%

gezin kinderen 7
alleenstaande 19
echtpaar 2

54%

inwonend kind 3

aard geboden noodhulp
14%
boodschappen 5
49%

rekeningen 13
37%

materieel 17
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Overzicht hulp 2021
datum
25-01

verwijzer
Diaconie

gezinssamenstelling
alleenstaand

05-02
19-02
05-03
05-03
05-03
19-04
22-04
22-04
11-05
12-05
18-05
27-05
02-06
25-06
01-07
14-07
14-07
29-07
29-07
05-08
09-08
09-09
24-09
27-10
29-10

Diaconie
Wijkracht
bewindv.
Diaconie
Wijkracht
Diaconie
Noaberpoort
Noaberpoort
Interaktcontour
budgetmaatje
Diaconie
Ijsselzorg
Wijkracht
Diaconie
Livio thuisbeg.
Noaberpoort
Noaberpoort
Diaconie HW
budgetmaatje
Noaberpoort
Noaberpoort
Diaconie
Noaberpoort
Diaconie
Noaberpoort

alleenstaand
alleenstaand
alleenstaand
alleenstaand
inwonend kind
alleenstaand
echtpaar
één-oudergezin
één-oudergezin
één-oudergezin
alleenstaand
alleenstaand
Inwonend kind
gezin
één-oudergezin
alleenstaand
alleenstaand
gezin
gezin
gezin
alleenstaand
alleenstaand
gezin
gezin
gezin

29-10
19-11

Diaconie
bewindvoerder

alleenstaand
alleenstaand

02-12
02-12
02-12
02-12
02-12
17-12
30-12

Wijkracht
Diaconie
Diaconie
bewindvoerder
Noaberpoort
Noaberpoort
Diaconie

Inwonend kind
alleenstaand
alleenstaand
alleenstaand
alleenstaand
alleenstaand
echtpaar

Soort hulp
inboedel en wasmachine,
koelkast, stofzuiger
kosten advocaat
stoffering
achterstallig energienota
kosten verzek. bril
voor extra’s
tuinonderhoud
verzekeringspremie
koelvriescombinatie
kleding en witgoed
aflossen schuld
bril
koelkast
voor extra’s
3 weken boodschappen
wasmachine
aansluiting energietoevoer
Id-kaart en pasfoto’s
Reparatie fiets
verjaardag kind
kinderopvang
2 x zak- en kleedgeld
wasmachine
2 weken boodschappen
schoenen kinderen
Aflossing schulden en 2 keer
boodschappen
gasfornuis
eerste huur en
waarborgsom
voor extra’s
betaling nota CAK
nota’s rugpoli
wasmachine
2 weken boodschappen
aflossing schuld eneco
1 week boodschappen

Bijz.heden

Lening

lening
lening

lening

lening

lening
lening
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hoofdstuk 3

Verleende ondersteuning budgetmaatjes

Werkwijze
De budgetmaatjes bieden concrete ondersteuning aan, in de vorm van ondersteuning en budgetbegeleiding, aan
inwoners van Haaksbergen met (dreigende) financiële problemen met het doel hun financiën op orde te krijgen of te
houden en schulden op te lossen. 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).
Aantal budgetmaatjes
In januari 2021 waren er 8 budgetmaatjes actief. Van wege persoonlijke omstandigheden zijn er in de loop van het
jaar 4 budgetmaatjes gestopt. Na een artikel in het plaatselijke weekblad hebben zich nieuwe kandidaat
budgetmaatjes gemeld. Na gesprekken hebben zich 5 nieuwe budgetmaatjes definitief opgegeven. Eind 2021 waren
er 9 budgetmaatjes.
Met behulp van een budgetmaatje worden eerst de inkomsten en uitgaven in beeld gebracht zodat een cliënt inzicht
verkrijgt in zijn/haar inkomsten en uitgaven. Samen wordt gekeken hoe de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht
gebracht kunnen worden om zo financiële stabiliteit en daarmee rust in de situatie te krijgen. Samen wordt gekeken
wat er voor nodig is deze stabiliteit zo te houden. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat de cliënt opnieuw in de
financiële problemen komt.
Wanneer er financiële stabiliteit is, wordt een begin gemaakt met oplossen van de schulden. Er wordt gekeken om
welke schulden het gaat, of er betalingsregelingen lopen met deurwaarders, of er afspraken gemaakt kunnen worden
met schuldeisers, of er financiële ruimte is om af te lossen.
Begeleiding door een budgetmaatje bestaat uit meerdere gesprekken. De ondersteuning is gedurende langere tijd;
gemiddeld drie tot vier jaar.
De volgende activiteiten kunnen aan de orde komen:
 administratie op orde brengen en houden
 het bestaande uitgavenpatroon in kaart brengen en zo nodig aanpassen
 het regelen van betalingen
 overzicht aanbrengen in inkomsten en uitgaven: een budgetplan maken
 onderzoeken waar het inkomen verhoogd kan worden door gebruik te maken van financiële regelingen en
voorzieningen
 betalingsregelingen treffen waar nodig
 onderzoeken waar bezuinigd kan worden, besparingstips
 helpen bij aanvragen / invullen van aanvraagformulieren
 doorverwijzen naar regionale / lokale instanties
 doorverwijzen naar bureau Schuldhulpverlening bij problematische schulden
 indien relevant meegaan naar afspraken met bureau Schuldhulpverlening
 cliënt begeleiden naar grotere mate van financiële redzaamheid
Het uiteindelijke doel is dat dat de cliënt zonder schulden weer zelfstandig zijn/haar geldzaken kan regelen.
In een aantal gevallen zal blijvende ondersteuning nodig zijn.
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Scholing budgetmaatjes
In 2021 zijn er 4 budgetmaatjes gestopt door persoonlijke omstandigheden of ziekte. In september is er een vacature
uitgegaan met de oproep voor nieuwe budgetmaatjes. In oktober hebben Ton Engelbarts en Hilly Welmerink 7
sollicitatiegesprekken gevoerd waarna we 5 mensen hebben aangenomen.
De scholing van de budgetmaatjes werd altijd gegeven door Cocky Roessen, diaconaal maatschappelijk werkster
Protestantse gemeente. Ze is met vervroegd pensioen gegaan op 1 november 2021. De scholing wordt nu verder
opgepakt door Hilly Welmerink. Ze heeft nu 2 trainingen afgerond bij de Landelijke Stichting Thuis Administratie
(LSTA). Deze opgedane kennis kan gedeeld worden door het te verwerken in een training voor de budgetmaatjes. In
november dit jaar zijn alle budgetmaatjes opgegeven voor een basistraining: ‘Helpen met de thuisadministratie’ van
het Nibud. De training geeft de startende budgetmaatjes voldoende basiskennis en basisvaardigheden om de mensen
die zij gaan helpen te kunnen ondersteunen op weg naar financiële redzaamheid.
De basistraining bestaat uit 8 individuele online lessen over diverse onderwerpen zoals:
 Hoe krijg je de administratie op orde,
 hoe krijgt een hulpvrager inzicht in zijn administratie,
 hoe werk je naar financiële zelfredzaamheid,
 wat doet geldzorgen met emoties,
 hoe herken je financiële problemen en hoe ga je als vrijwilliger om met deze problemen.
 Wanneer praat je over problematische schulden en verwijs je door.
De budgetmaatjes kunnen de Elearning volgen op momenten dat het hen zelf het beste uitkomt. In november wilden
we een gezamenlijke training organiseren samen met de formulierenbrigade. Peter Wijntje (Noaberpoort) en Hilly
Welmerink hebben hierin het initiatief genomen. Dit om elkaar te leren kennen en tot een betere samenwerking te
komen. Op deze bijeenkomst staat het volgende op het programma :
 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt toegelicht door Clemens te Braak en Peter Wijntje
 Er wordt een presentatie gegeven door Ben Boksebeld: “Wat doen schulden met ons brein?”
 Een medewerker van de Stadsbank Oost Nederland zal iets vertellen over de werkwijze van de Stadsbank en
een toelichting geven over het dienstenaanbod Stadsbank Oost Nederland.
Deze bijeenkomst is vanwege de beperkingen door Corona verschoven naar begin 2022.
Door de coronapandemie is er helaas dit jaar maar 1 budgetbijeenkomsten in september geweest en 1 bijeenkomst
op informele basis i.v.m. teambuilding.
De budgetmaatjes zelf hebben zover het ging contact gehouden met de cliënten. Soms door face to face contacten
maar ook d.m.v. telefonische contacten.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid geweest om de bijeenkomsten online bij te wonen die Richard Kotterik heeft
georganiseerd zodat we bij gepraat worden op het gebied van alle veranderingen welke plaatsvinden binnen de
participatie wetgeving.
De budget coördinator wil protocollen hanteren om het geheel van de budgetbegeleiding te professionaliseren. Deze
worden nog aangemaakt.

Verleende ondersteuning:
In de beginperiode van de pandemie leek het aantal aanmeldingen tot stilstand te zijn gekomen. Momenteel is er
sprake van een toename van aanmeldingen. Dit is begonnen na de zomerperiode van 2021 en zet zich nog steeds
voort.
In 2021 zijn er 17 nieuwe cliënten aangemeld door:
De Stadsbank oost Nederland: 1
Wijkracht/Noaberpoort: 6
Gemeente Haaksbergen: 6
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Artsondersteuner: 1
Derden: 3
Afgesloten 13
5 zijn er afgebroken na maanden of niet voldoende opgestart vanwege geen respons (op bellen, mailen, huisbezoek)
gebrek aan motivatie, niet mee willen werken of een verkeerde verwijzing. Dus daarna is de opdracht/ verzoek terug
gegeven. Bij 2 situaties is er gekozen voor andere ondersteuning (budgetbedrijf, ambulante begeleiding).
3 cliënten zijn verhuisd
In december 2021 hebben we 30 cliënten voor budgetondersteuning in ons bestand.
De budgetmaatjes verrichtten hun werkzaamheden als vrijwilligers naast hun werk of andere dagelijkse bezigheden.
Tevens worden de casussen zwaarder. Er zitten meer cliënten tussen met psychische klachten en of andere
problemen. Soms is het zo dat er dan ook een andere vorm van hulpverlening ingezet wordt of al in beeld is.
Soorten cliënten (per 31 dec 2021)
Alleenstaanden: 16
Eenoudergezinnen: 5
Gezinnen zonder kinderen (of niet meer thuiswonende kinderen): 4
Gezinnen met kinderen: 5

Het is goed dat we ons realiseren dat de budgetmaatjes vrijwilligers zijn die dit werk vaak naast hun eigen werk
verrichten.
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Cliënten
17%
alleenstaand 16
1 ouder gezin 5

13%

53%

gezin z k 4
gezin met kinderen 5

17%
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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 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021

Boodschappenhulp*
Materiële ondersteuning**
Financiële ondersteuning***

2017
€ 1.385,51
€ 2.251,50
€ 9.086,38

2018
€ 798,68
€ 5.074,07
€ 1.948,59

2019
€ 897,35
€ 4.715,94
€ 5.309,72

2020
€ 315,46
€ 1.013,90
€ 4.475,57

2021
€ 546,36
€ 4.124,93
€ 3.697,06

€ 12.723,39
€ 7.821,34
€ 10.923,01
€ 5.804,93
€ 8.368,35
============= =========== ============= =============
*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
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3000
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2000
1000
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2019

2020

2021
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Kascontrole
De financiële verslaglegging door de penningmeester is op 6 maart 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 2021 Noodfonds

Saldo 1-1-2021

Uitgaven

Rekening courant

€

Spaarrekening

€ 12.313,05

734,83

Noodhulp

€

8.368,35

Bestuurskosten

€

771,33

€

9.139,68

€

3.671,99

€ 13.047,88
Leningen
Inkomsten
Diaconie Prot. gem

€

1.750,00

PCI

€

1.750,00

Ariënsvereniging

€

1.500,00

Donatie

€

120,00

Saldo 31-12-2021

Collecte Diaconie Prot. Gem.

€

-

Rekening courant

€

340,62

Aflossingen

€

597,46

Spaarrekening

€

5.614,21

Rente

€

1,16

€

5.954,83

€

5.718,62
€

18.766,50

Totaal

€ 18.766,50

Totaal
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FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING NOODFONDS HAAKSBERGEN 2021
SALDO

1 jan.2021

31 dec. 2021

Spaarrekening

€

12.313,05

€

5.614,21

Rekening Courant Noodfonds

€

734,83

€

340,62

Rekening Courant Budgetmaatjes

€

7.345,24

€

9.395,69

Uitstaande leningen

€

927,46

€

3.321,99

€

21.320,58

€

18.672,51

Specificatie verleende hulp in 2020 en 2021
2020
Boodschappenhulp*
Materiële ondersteuning**
Financiële ondersteuning***

2021

€ 315,46
€ 1.013,90
€ 4.475,57

€
546,36
€ 4.124,93
€ 3.697,06

€ 5.804,93

€ 8.368,35

*Boodschappenhulp: hulp om directe nood te lenigen door met de cliënt samen boodschappen te doen.
**Materiële ondersteuning: witgoed, fietsen enz.
***Financiële ondersteuning: huur, energie, borg enz.

Overzicht spaarrekening

Overzicht rc budgetmaatjes

Saldo 1-1-2021
€ 12.313,05
Overboeking subs. van budget-kruisposten € -6.700,00
Rente
€
1,16

Saldo 1-1-2021
bankkosten
attenties budgetmaatjes
kosten begeleiding
diverse kosten
Collecte+retour bestuur
Subsidie 2021
Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2021

€ 5.614,21

€ 7.345,24
€ - 63,56
€ - 460,00
€ - 1.177,50
€ - 154,99
€
306,50
€ 3.600,00
€ 9.395,69
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