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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. De meest schrijnende gevallen hebben soms letterlijk geen eten op tafel, of een 
kind zonder schoenen. Zij worden onzichtbaar voor de buitenwereld opgevangen door de stichting Noodfonds 
Haaksbergen.  
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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 Haaksbergen 

 het ondersteunen van personen die woonachtig zijn in de gemeente Haaksbergen en 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 gezamenlijke diaconieën (Gereformeerd en Hervormd), 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 organiseert 
de stichting scholing voor de budgetmaatjes,  
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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 31 december 2014: 
 
Wim Slingerland   voorzitter a.i. 
Ton Engelbarts   secretaris 
Paul Wilderink   penningmeester 
Monique Meier-klein Poelhuis lid 
Bart van Meeteren  lid 
   
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2015: 
 
Rikky Dekkers   voorzitter  
Ton Engelbarts   secretaris 
Paul Wilderink   penningmeester 
Monique Meier-klein Poelhuis lid 
Bart van Meeteren  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 door wie noodhulp nodig heeft. 

 De Cliëntbezoekers: 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. 

 
 
 

 
 

bestuur

Contactpersoon 
Budgetmaatjes 

begeleider 
Budgetmaatjes

Budgetmaatjes

Coördinator 
Noodfonds

Cliëntbezoekers
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Activiteiten 
 
Het bestuur is 14 keer in vergadering bijeen geweest in het jaar 2014. 
onderwerpen van de vergaderingen waren: 

 

 huishoudelijk reglement 

 beleidsplan  

 voortgang bestuur 

 contacten belastingdienst i.v.m. ANBI 

 website 

 contacten met budgetmaatjes 

 informatieverstrekking naar initiatiefnemers 

 vrijwilligersovereenkomst 

 Verklaring Omtrent Gedrag budgetmaatjes 
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hoofdstuk 2  Verleende noodhulp in 2014 
   
 

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 Hervormde diaconie, 
door één van de ambtenaren van de Gemeente of via de Caritas. Zo is ook steeds duidelijk dat andere hulp niet 
voorhanden is en dat het dus daadwerkelijk gaat om “schrijnende gevallen”.  De Coördinator geeft vervolgens aan een 
uitvoerende Cliëntbezoeker door wie hulp nodig heeft. Deze gaat dan samen met de cliënt de noodzakelijke 
boodschappen doen.  
 
 

Overzichten verleende noodhulp  
 
 

 

 
 
 
 

24%

6%

29%

41%

aantal verwijzingen

Gem Hbg 4

Caritas 1

Herv diaconie 5

SMD 7
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29%

18%

47%

6%

samenstelling

1 ouder kinderen 5

echtpaar  kinderen 3

alleenstaande 8

echtpaar  1

65%

6%

12%

17%

Frequentie geboden hulp

1x geholpen 11

2x geholpen 1

3x geholpen 2

4x geholpen 3

55%

7%

3%

2%

13%

20%

geboden noodhulp

boodschappen

kleding

reiskosten

computer

nutsbedrijf

inrichting woning
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Aanmelder Samenstelling Probleem Soort hulp Frequentie  

Gem. 
H’bergen 

1 oudergezin, 
3 kinderen 

Beslaglegging Leefgeld 4x  

Gem. 
H’bergen 

1 oudergezin, 
1 kind 

Beslaglegging Leefgeld 4x  

SMD Echtpaar, 5 
kinderen 

Verslaving Leefgeld 3x  

Gem. 
H’bergen 

1 volwassene  Dreigende 
afsluiting 

Betaling 
energie nota  

1x  

Hervormde 
diaconie 

1 oudergezin, 
1 kind 

Dreigende 
gijzeling 

Betaling CJIB 
nota, terug 
betaald met 
vakantiegeld. 

1x  

Hervormde 
diaconie 

Allenstaande Terugval 
inkomen i.v.m. 
opname partner 

Leefgeld 3x  

SMD Alleenstaande, 
hoogzwanger 

Startproblemen 
uitkering, extra 
verhuiskosten 

Leefgeld 1x  

SMD Echtpaar Terugval 
inkomen door 
ziekte. 

Leefgeld 1x 
 

 

SMD Echtpaar, 
kinderen 

Beslaglegging Schoenen en 
zomerjas 
kinderen 

1x  

Hervormde 
diaconie 

1 oudergezin, 
kinderen 

uitbreiding gezin Leefgeld 1x  

SMD Echtpaar, 2 
kinderen 

Beslaglegging 
en 
geconfronteerd 
met acute 
reiskosten 

Reisgeld naar 
Groningen 
met zieke 
baby 

1x  

SMD Gezin, later 
alleenstaande 

Beslaglegging 
en 
betalingsregeling  

Leefgeld In totaal 4 
maanden 

 

Hervormde 
diaconie 

Alleenstaande Beslaglegging Nota betaald 
Terug betaald  

1x  

Gem. 
H’bergen 

Alleenstaande Beslaglegging Leefgeld 2x  

Hervormde 
diaconie 

Alleenstaande Gedwongen 
verhuizing a.g.v. 
frauderende 
huurbaas 

Verhuiskosten 1x  

SMD 1 oudergezin Minimum 
inkomen 

Computer 
t.b.v. dochter  

1x  

Caritas Illegale 
alleenstaande 

Geen inkomen Kleding en 
schoeisel 

1x  
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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 Haaksbergen met financiële problemen; 
- inwoners van 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.  
 

Overzicht verleende ondersteuning budgetmaatjes 

  
De scholing van de  budgetmaatjes is op 6 en 13 maart 2014 officieel van start gegaan. De scholing is gegeven door 
Cocky Roessen, diaconaal maatschappelijk werkster Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse. 
Er zijn twee terugkombijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de budgetmaatjes ervaringen 
uitgewisseld en zijn zij geïnformeerd gegeven over de werkwijze van de Stadsbank. 
De scholing is gegeven aan  negen budgetmaatjes, waarvan er twee niet direct inzetbaar waren. 
Twee budgetmaatjes hebben zich om persoonlijke redenen teruggetrokken maar de groep is aangevuld met twee 
nieuwe budgetmaatjes waardoor er eind 2014 in totaal  twaalf vrijwilligers beschikbaar zijn om op afroep 
ondersteuning te verlenen. 
Er zijn tot en met december 2014 vijfentwintig aanmeldingen geweest  waarvan twintig trajecten zijn uitgevoerd. Vijf 
trajecten zijn voortijdig afgebroken, omdat de cliënten niet meewerkten, wat een voorwaarde is voor een positief 
resultaat. De cliënten die zijn begeleid waarderen de ondersteuning .  
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Verleende ondersteuning: 

 
 
 
 

  

aanmeldingen 25

begeleid 20

aantal
budgetmaatjes 12
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hoofdstuk 4  de financiering van de stichting 
   

 
De stichting Noodfonds Haaksbergen is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse, de Caritas 
van de PCI St. Franciscus van Assisië Boekelo-Buurse-Haaksbergen en de gemeente Haaksbergen. De drie 
initiatiefnemers van de Stichting Noodfonds Haaksbergen hebben een goede financiële start van het Noodfonds 
mogelijk gemaakt. 
 
De initiatiefnemers hebben zich voor de jaren 2013, 2014 en 2015 verplicht ieder jaar  € 3.500,-- over te maken naar 
het Noodfonds, voor het geven van de noodhulp.  
Ondanks dat de oprichting van het Noodfonds wat later plaats heeft gevonden dan verwacht en gerealiseerd in 
december 2013,  hebben alle drie betrokken partijen in 2014 zowel de bijdrage van 2013 als die van 2014 
overgemaakt. 
 
Om de budgetmaatjes te trainen en in hun werk te ondersteunen is door de Gemeente Haaksbergen € 10.000,--. 
beschikbaar gesteld.  
 
Naast al deze bedragen heeft de Gemeente Haaksbergen ook € 1.000,-- beschikbaar gesteld voor de oprichting van de 
Stichting. 
 
Naast de drie genoemde initiatiefnemers, is er een sponsor voor de jaren 2013, 2014 en 2015, namelijk de 
Ariënsvereniging Haaksbergen maakt elk jaar € 2.000,-- over.  
In 2014 zijn er twee anonieme giften gedaan, in totaal € 1.250,-- ontvangen. 
 
In de financiële verantwoording over 2014 zijn de financiën voor het Noodfonds en die van de Budgetmaatjes 
gescheiden..  
 
Op het overzicht van het Noodfonds is zichtbaar dat € 2005,-- is uitgegeven aan boodschappenhulp en € 1.642,-- aan 
overige hulp. 
 
De overige hulp omvat:  
Kleding    €   246,-- 
Reiskosten   € 100,-- 
Computer   €  60,-- 
Essent eindafrekening  € 485,-- 
Woninginrichting    € 750,-- 
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Daarnaast zijn er in 2014 twee voorschotten verstrekt, een bedrag van € 337,-- en € 96,58. Beide bedragen zijn ook in 
2014 terugbetaald, het eerste bedrag uit het vakantiegeld van de cliënt en het tweede bedrag via de Stadsbank in vier 
termijnen. 
 

Kascontrole 
 
De Financiële verslaglegging door de penningmeester is op 10 maart 2015 gecontroleerd, in de bijlage bij dit verslag is 
aangegeven wie er heeft 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. 

  

55%

7%
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2%

13%

20%

geboden noodhulp

boodschappen

kleding

reiskosten

computer

nutsbedrijf

inrichting woning
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Noodfonds rekening financiële verantwoording 2014 
 

Inkomsten      Uitgaven 
 
Gemeente Haaksbergen     Boodschappen(broodnood) 
Bijdrage 2013 en 2014  € 7.000, -- Jumbo  € 2.005,55 
Vergoeding oprichting Stichting € 1.000,-- 
        Overige uitgaven 
Diaconie Haaksbergen-Buurse    Totaal  € 1.642,40 
Bijdrage 2013 en 2014  € 7.000,-- 
        Bestuurskosten  

€    333,42 
R.K. kerken Haaksbergen           
   ------------- 
Bijdrage 2013 en 2014  € 7.000,--  Subtotaal € 3.981,37 
 
Ariënsvereniging Haaksbergen    Saldo rekening courant 

€  1.768,63 
Donatie 2013 en 2014  € 4.000,--  spaarrek. €           21.500,00  
 
Giften 
Anonieme giften   € 1.250,--   

---------------------   -------------------- 
 TOTAAL   €          27.250,--    €            27.250,--  
             ==========                       ========== 
 
   

Budget coaches rekening financiële verantwoording 2014 
 

 

Inkomsten      Uitgaven 
 
 
Gemeente Haaksbergen     Kosten budgetmaatjes 
Eenmalige bijdrage 
opstarten budget coaches  €  10.000,-- -VOG’s en km-vergoeding  €   404,34 
 
 
Vergoeding bankkosten   €                 9,70 Begeleidingskosten 
       Maatschappelijk werk Diaconie       €  2.730,--           
 
       Saldo rekening courant   €             6.875,36 
    -------------------      ----------------- 
  Totaal  €  10.009,70      € 10.009,70 
                  =========                   ======== 
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