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Beleidsplan Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop   
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is opgericht op 21 december 2015  
en gestart in januari 2016.  
 
Wat is Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop?  
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is een Stichting voor financiële hulp bij 
bijzondere nood. Wij willen hulpverleners en maatschappelijke partners een extra tool 
in handen geven om in de hulpverlening de inwoners te helpen de weg naar stabiliteit 
en zelfverantwoordelijk functioneren te vinden. 
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is een fondsenwervende instelling die 
jaarlijks bij vermogens- fondsen, particulieren, ondernemers en door middel van het 
organiseren van eigen activiteiten een giftenbudget zal aanvragen en met dat 
giftenbudget een Nieuwkoops noodfonds wil vormen, zodat aanvragen door 
hulpverleners afgehandeld kunnen worden.  
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop functioneert tevens als intermediair naar 
fondsen: Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop verzorgt in voorkomende situaties 
voor hulpverleners aanvragen bij fondsen waar alleen voor individuele inwoners een 
aanvraag ingediend kan worden. De aanvragen worden dan gedaan door een 
maatschappelijk werker of door iemand van MEE. Daarnaast kunnen alleen 
hulpverleners een aanvraag doen bij Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop, zodat 
gewaarborgd is dat de gift ook daadwerkelijk bij de inwoner terecht komt en gebruikt 
wordt voor het doel waarvoor het is aangevraagd.  
 
Van hulpverleners verwachten wij ten allertijden dat zij een inkomenscheck doen en 
kijken naar de voorliggende voorzieningen. 
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop wil een samenwerkingsverband zijn tussen 
gemeente, vermogensfondsen, particulieren en zorg- en welzijnspartijen.  
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop besteed het giftenbudget in zijn geheel aan 
aanvragen voor inwoners en is opgebouwd uit bijdragen van divers partners zowel 
fondsen als particulieren. Vanwege de ANBI status houden wij niet meer financiële 
middelen aan dan nodig is.  
 
Gemeente Nieuwkoop heeft een faciliterende rol op zich genomen waardoor 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop van start kon. De gemeente Nieuwkoop 
ondersteunt Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop onder andere door het 
postadres beschikbaar te stellen en door de inbreng van maatschappelijke partners 
gehuisvest in het gebouw “De Verbinding”  
 
Verder beschikt het noodfonds over een flexplek op de Achterweg 2B in Nieuwkoop. 
 
Welk resultaat wil Stichting Noodfonds Nieuwkoop bereiken? Wat is de missie? 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is een voorziening binnen de gemeente 
Nieuwkoop voor noodhulp, met een breed draagvlak voor doelstellingen en 
werkwijze en met voldoende middelen om in situaties van nood financieel bij te 
dragen aan inwoners van de gemeente Nieuwkoop. 
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Dit betekent: 
 

• Hulpverleners en andere partners kennen Stichting Sociaal Noodfonds 
Nieuwkoop, en zijn op de hoogte van het bestaan en weten waar het voor 
staat. Ook weten zij hoe een aanvraag in zijn werk gaat en welke criteria er 
door Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop wordt gehanteerd.  
 

• Alleen hulpverleners kunnen in noodsituaties waarin bestaande wettelijke 
voorzieningen niet (tijdig) voorzien, een beroep doen op Stichting Sociaal 
Noodfonds Nieuwkoop doen. 
 

• De gemeente Nieuwkoop steunt Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop door 
een ondersteunende rol op zich te nemen en door het te faciliteren zodat ze 
haar werk zo goed mogelijk kan doen. 
 

• Fondsen en partners steunen Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop door 
jaarlijkse een bijdragen in het giftenbudget of door het verstrekken van 
materiele zaken in natura. 
 

Criteria 
 
Nieuw in het beleidsplan 2021 – 2024 is dat aanvragen t.b.v. kinderen t/m 18 jaar 
door het Noodfonds Nieuwkoop niet meer in behandeling genomen worden, omdat er 
relatief veel steun is voor deze doelgroep. Zowel door de gemeente Nieuwkoop als 
ook door landelijke fondsen zijn er genoeg mogelijkheden. Noodfonds Nieuwkoop wil 
zich meer richten op de meest kwetsbare burger waar juist weinig steun voor 
beschikbaar is. Ook hier zullen wij hulpverleners doorverwijzen naar deze fondsen of 
optreden als intermediair.  
https://www.allekinderendoenmee.nl/  & https://www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop/ 
 
Ook voor Sport en Cultuur voor volwassenen zal het Noodfonds Nieuwkoop geen 
aanvragen in behandeling nemen. Na een succesvolle pilot in Hillegom en 
Nieuwkoop door Team Sportservice Zuid-Holland, gaat Sportkracht12 het fonds nu 
landelijk uitrollen. https://www.volwassenenfonds.nl/ 
 
Bij het al dan niet toekennen van giften hanteert Stichting Sociaal Noodfonds 
Nieuwkoop de volgende criteria: 
 

• Er moet ondersteuning/hulpverlening voor de cliënt zijn ingezet. Zij moeten bij 
de cliënt op huisbezoek komen en de situatie goed in kaart kunnen brengen. 
Bij een aanvraag dient er ten alle tijden een inkomenscheck gedaan te worden 
en gekeken te worden naar de voorliggende voorzieningen. Ook dient de 
hulpverlener te kijken bij de Gemeente of er maatwerk voorzieningen zijn. 
 

• Aanvragen kunnen alleen door hulpverleners worden ingediend. 
Bewindvoerders, scholen, ziekenhuizen, familie van cliënt, kunnen geen 
aanvragen indienen en die aanvragen worden ook niet in behandeling 
genomen. Als het team van “de Verbinding” het wenselijk acht kunnen zij zelf 
op huisbezoek gaan. 

 

https://www.allekinderendoenmee.nl/
https://www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop/
https://www.volwassenenfonds.nl/
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• Er wordt geen giften achteraf verstrekt. Ook niet als familie van de cliënt dit 
heeft voorgeschoten.  
 

• Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop hanteert een maximum bedrag van  
€ 500. Hulpverleners kunnen het bestuur vragen hiervan af te wijken als daar 
reden toe is. 
 

Er worden door Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop  
geen uitkeringen verstrekt voor: 

 
1. structurele kosten met betrekking tot levensonderhoud, o.a. boodschappen, 
2. structurele kosten met betrekking tot huisvesting, o.a. huur of hypotheek, 
3. structurele kosten met betrekking tot vervoer, taxikosten, leerlingenvervoer 

bus - of treinabonnementen, 
4. kosten van familiebezoek in binnen en buitenland, gezinshereniging, adoptie, 

kosten voor vergunningen, vertalingen,  
5. kosten voor cultuur en sport voor zowel kinderen als volwassenen, 
6. studie in binnenland & buitenland, overblijfkosten voor kinderen, boekengeld, 

vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes, kampeerweekenden, tussen en 
naschoolse opvang,  

7. alternatieve medische behandelingen, tandartskosten, therapieën,  
8. afbetalen van schulden, boetes, CJIB,  
9. energiekosten 

 
Een bijdrage van Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop wordt altijd in principe aan 
de hulpverlenende organisatie overgemaakt welke de aanvraag doet, Daarnaast kan 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop direct rekeningen en facturen betalen als 
daar reden toe is. Wij maken als Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop in principe 
nooit geld over naar clienten. 

 
Een bijdrage van Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop aan cliënten is altijd 
éénmalig voor een periode van 2 jaar. 

 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop beschikt over tegoedbonnen voor de 
supermarkt en een aantal OV passen om mensen in acute nood verder te helpen. 
Deze kunnen alleen na overleg met hulpverleners aan clienten verstrekt worden.  
Nieuw in dit beleidsplan is ook dat we beschikken over bonnen voor de Etos i.v.m. 
menstruatiearmoede.  
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop kijkt altijd eerst wat voorliggend is op de gift 
vanuit het Noodfonds. Voorliggend kan zijn bijvoorbeeld zijn de bijzondere bijstand, 
of de zorgverzekering, maar ook fondsen als bijvoorbeeld Fonds kinderhulp of elk 
kind doet mee als er iets voor een kind wordt aangevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondskinderhulp.nl/
https://www.elkkinddoetmee.nl/
https://www.elkkinddoetmee.nl/
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Waarom wil Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop dit resultaat bereiken? 
Hoewel Nederland tot de rijksten landen van Europa behoort, leven ook hier steeds 
meer mensen in armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, 
mensen met een niet- westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden 
onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. Sociale uitsluiting, 
zeer beperkte financiële middelen, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot 
onderwijs. Armoede uit zich op verschillende manieren in ons bestaan. 
 
Armoede in Nederland bestaat. En hoe. Maar liefst ruim 1,2 miljoen mensen leven in 
Nederland in armoede. Mensen zijn hun baan verloren gedurende een crisis. 
Kinderen worden in een financieel ongelukkige situatie geboren. Soms hebben 
mensen verkeerde keuzes gemaakt en soms gebeuren dingen zomaar. Wat de 
reden ook is, armoede in Nederland zou niet mogen bestaan. En niet eens alle 
armoede is bekend. Veel armoede in Nederland is verborgen.  
 
Corona, de oorlog, energie en inflatie 
Met de naweeën van de corona , de oorlog in Oekraïne, de hoge energiekosten en 
voedselprijzen  zijn veel mensen in Nederland extra kwetsbaar geworden. Zij hebben 
geen buffer om op terug te vallen en soms ook geen familie of vrienden om bij aan te 
kloppen. In de afgelopen maanden zijn wij ons zorgen gaan maken. Het aantal 
hulpvragen bij veel lokale organisaties is in korte tijd gestegen en dat lijkt nog maar 
het begin, want voorlopig lijken we nog niet alle zorgen af te zijn.  
 
Vaak wordt gedacht dat een betaalde baan hét middel is om niet in de armoede te 
belanden of om uit de armoede te ontsnappen. Niet alle banen leveren voldoende 
inkomsten voor levensonderhoud en wat als de coronacrisis (te) lang aanhoudt en 
steeds meer banen verloren gaan? Welke gevolgen heeft dit voor de armoede in 
Nederland? In hoeverre zijn wij als lokale hulporganisaties in staat om ons 
belangrijke werk voort te zetten om de mensen in armoede te helpen? En wat 
kunnen we verwachten in de nabije toekomst wat betreft de mogelijkheden voor 
hulpaanbod? Redden wij het als lokale hulporganisatie om zelf het hoofd nog boven 
water te houden?  
 
ARMOEDE NIET ALTIJD ZICHTBAAR 
Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer 
kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale vangnet in 
Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op 
maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, 
studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende 
bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk. 
Daarnaast hebben we in de gemeente Nieuwkoop te maken met 13 dorpen waarin 
de armoede niet altijd zichtbaar is. Mensen schamen zich. 
 
 

Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop maakt zich zorgen over  
metname de verborgen armoede in de 13 dorpen. 
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Binnen “de Verbinding” van de gemeente Nieuwkoop hebben meerdere 
hulpverleningsorganisaties bij de gemeente Nieuwkoop gepleit voor het oprichten 
van een noodfonds voor cliënten, waar hulpverleners een beroep op kunnen doen. 
De gemeente Nieuwkoop wil versnippering tegengaan en heeft toen in 2015 aan het 
sociaal team gevraagd of het mogelijk is een goed functionerend Nieuwkoop 
noodfonds tot stand te brengen. 
 
Tijdig inspringen is noodzakelijk om maatschappelijk ongewenste situaties te 
voorkomen en kwetsbare mensen niet verder te laten afglijden. Een noodfonds 
draagt bij aan en versterkt de effectiviteit en efficiëntie voor alle partijen. Een centraal 
noodfonds biedt bovendien mogelijkheden tot signalering, waar overheden en 
organisaties van kunnen profiteren. Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop kan een 
aanvulling zijn op het huidige beleid.  
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is opgericht met steun van professionele- en 
vrijwilligersorganisaties en wil er gewoon zijn voor de mensen en slagen binnen haar 
doelstelling, ook omdat diverse maatschappelijke partners in de oprichtingsfase de 
noodzaak aangaven van een noodfonds binnen de gemeente Nieuwkoop als 
centraal punt. 
 
Naast zorg- en welzijns organisaties en de gemeente zijn er ook diverse particuliere 
initiatieven die we graag als Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop ondersteunen 
en omarmen. Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop wil dan ook graag 
samenwerken met de voedselbank, kledingbank, Noodfonds Nieuwkoop ONE en 
iedereen die betrokken wil zijn bij zorg en welzijn van en voor de inwoners van de 
gemeente Nieuwkoop.  
 

Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop wil dan ook de verbinding  
zijn tussen alle partijen. 

 
Wat zijn ontwikkelingen die een handje helpen? 
Bij steeds meer gemeenten dringt het besef door dat ze in tijden van crisis en 
bezuinigingen niet alleen kunnen. Dat het maatschappelijk initiatief en partners nodig 
heeft om problemen te tackelen. Met name bij kwetsbare groepen. Tevredenheid bij 
hulpverleners en een positief verhaal door zorg- en welzijnspartijen over Stichting 
Sociaal Noodfonds Nieuwkoop helpt voor het verwerven van draagvlak.  
 
Voor de meest kwetsbare groepen een concrete bijdrage leveren. Gemeenten en 
organisaties zitten vaak met deze hulpvragers in de maag en komen niet verder 
doordat er steeds weer nieuwe crisissituaties ontstaan. De bijdrage van Stichting 
Sociaal Noodfonds Nieuwkoop kan tijdens het hulpverleningstraject, in vastgelopen 
situaties cliënten een noodzakelijk duwtje in de rug geven. Daarbij zoeken we graag 
de samenwerking met andere partners die ons daarbij kunnen helpen. 
 
Om wie gaat het? 
Het gaat om kwetsbare personen verblijvend in de gemeente Nieuwkoop. 
 
Partners zijn: 
1. Gemeente Nieuwkoop 
2. Hulp- en dienstverleningsorganisaties 
3. Fondsen 

https://voedselbank-kbeo.nl/
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Wat hebben de partners eraan als Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop 
haar doelstellingen bereikt? 
 
Ad 1. Gemeente 
Met Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is een voorziening voorhanden die 
financieel kan bijspringen in situaties waar de gemeente Nieuwkoop of professionele 
zorg en welzijn partijen dat niet of niet tijdig kunnen. Zij kan bij hulpverleners (zowel 
vrijwilligers als professionals) aangeven dat er een extra vangnet bestaat. 
 
De gemeente hoeft niet alles alleen te doen en deelt de verantwoordelijkheid voor de 
meest kwetsbare inwoners met de door professionals (sociaal team) en vrijwilligers 
opgezette Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop. Maatschappelijk ongewenste 
situaties met zeer kwetsbare burgers kunnen hierdoor voorkomen worden.  
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop werft landelijk bij vermogensfondsen en 
werkt graag samen met deze vermogensfondsen en partners die haar doelstelling 
ondersteunen. Hiermee komt er geld beschikbaar voor kwetsbare burgers. Dit is van 
belang juist in tijden van ingrijpende gemeentelijke bezuinigingen. Maar ook een 
Nieuwkoopse samenleving waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar 
inspireren, zich kunnen ontwikkelen en we met elkaar hier een bijdrage aan leveren. 
 
Verder willen wij graag een centraal punt zijn in Nieuwkoop met expertise op het 
gebied van fondsen, waar ook de gemeente en andere partners gebruik van kan 
maken. Zij kan dan daarnaast ook gebruik maken van de signaleringsfunctie van het 
noodfonds en kan daardoor het beleid beter afstemmen op hetgeen er speelt binnen 
de gemeentegrenzen. 
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop wil ook graag voorlichting geven aan de 
meest kwetsbare burger en hierin een preventieve rol op zich nemen. Voorkomen is 
beter dan … 
 
Ad 2. Hulp- en dienstverleningsorganisaties 
Hulp- en dienstverleningsorganisaties kunnen cliënten concreet iets bieden: geld of 
middelen waardoor hulpverleningstrajecten beter kunnen verlopen. Soms doordat 
cliënten een steun in de rug krijgen bij het voeren van de regie over hun leven, soms 
door erger te voorkomen zoals uithuisuitzettingen en afsluiting van gas, water en 
licht. Hulpverleners hebben met Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop een extra 
instrument in handen, om het hulpverleningstrajecten vlot te trekken, situaties te 
stabiliseren en zelfregie bij cliënten te bevorderen. 
 
Het brede professionele dienst- en hulpverleningsveld is gebaat bij een centraal 
adres voor noodhulp. Tot nu toe is het te veel van toeval of een specifieke 
hulpverlener afhankelijk of er een aanvraag voor materiele of financiële 
ondersteuning gedaan wordt bij een van de fondsen voor individuele noden. Voor 
hulpverleners kost het aanschrijven van fondsen en het opbouwen van kennis rond 
fondsen veel tijd. Een professioneel van het sociaal team kan hierbij helpen en is 
effectiever en efficiënter. 
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Sinds 2017 zitten alle maatschappelijke partners bij elkaar in het gebouw:  
“De Verbinding” Het noodfonds zit zelf op de aanland locatie Achterweg 2B en is 
daardoor voor veel hulpverleners makkelijk te vinden. 
 

 
 
Ad 3. Fondsen 
Landelijke fondsen hebben met Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop een 
betrouwbare partner die voor hen individuele aanvragen aanvraagt en afhandelt. 
Daarnaast krijgen zij een goed beeld van kleinere gemeentes en de vaak verborgen 
armoede binnen deze gemeentes. Met Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop 
willen wij versnippering voorkomen waardoor fondsen de mogelijkheid hebben hun 
aandacht op andere projecten te richten. Naast een signaleringsfunctie naar de 
gemeente en andere zorg en welzijnspartijen kan Stichting Sociaal Noodfonds 
Nieuwkoop uiteraard ook een signaleringsfunctie naar deze partners en fondsen 
hebben. 
 
Wat is er bereikt? 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is gestart in oktober 2015 met de 
voorbereidingen, de oprichting van Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop was op 
21 december 2015. Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is een onafhankelijk 
fonds.   
 
2017- € 14.258                               2018 - € 13.500                            2019 - € 15.000 

                                                  
2020 - € 13.090                              2021 – € 9.500                              2022 – € 11.000 

                                                    
                                                        
 

gedoneerd 
 

Beleidsplan is bijgewerkt en geactualiseerd op 9 februari 2022 
 


