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2021 is een bewogen jaar geweest, de pandemie overviel ons allemaal, gelukkig
heeft het werk van het noodfonds gewoon doorgang kunnen vinden. Voor -en
najaarsvergaderingen en aanvragen vonden plaats via telefoon en teams.
De verwachting was dat door de coronapandemie het aantal aanvragen bij het
noodfonds Nieuwkoop in 2021 zou toenemen. Het noodfonds Nieuwkoop noteerde
aan het eind van het jaar echter een lichte afname. Ook bij andere noodbureaus
zagen we minder aanmeldingen.
Vermoedelijk heeft dit te maken met het gemis aan persoonlijk contact van
hulpverleners met hun cliënten, ondanks dat het noodfonds zichtbaar voor
hulpverleners aanwezig is en te vinden is op de Achterweg 2B in Nieuwkoop.
Voor wat betreft de basisvoorzieningen zoals supermarktbonnen zagen we wel een
forse toename met 30%. Ook zagen we een toename in mobiele telefoons
(beeldbellen) en laptops (thuisonderwijs). Gelukkig konden we voor de telefoons en
de laptops een beroep doen op onze partners.
Het giftenbudget van het Noodfonds Nieuwkoop baart ons wel zorgen. Niet alleen
wordt verwacht dat het donatiebudget van het fonds zal verminderen door de crisis,
maar ook door het toenemend aantal urgente noden bureaus en andere
noodfondsen die voor ondersteuning aankloppen wordt de druk op de landelijk
werkende vermogensfondsen steeds groter.
De eerste voorbode is er al want het Sociaal noodfonds Nieuwkoop heeft reeds van
3 fondsen berichten ontvangen dat de jaarlijkse donatie zal worden afgebouwd. Van
2 fondsen was deze al afgebouwd. Als meerdere fondsen deze weg inslaan ontstaat
een financieel probleem. Het giftenbudget voor het Noodfonds zal dan ook de
voortdurende aandacht van het bestuur vragen.
Voor het giftenbudget is het Noodfonds Nieuwkoop afhankelijk van de giften van
externe vermogensfondsen. De laatste jaren stellen deze steeds hogere eisen aan
rapportage, bedrijfsvoering, transparantie en efficiency.
Ook de wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend bij een vermogensfonds
worden steeds verder ontwikkeld en verschilt van fonds tot fonds. Het voldoen aan
alle eisen en het doorlopen van alle aanvraagprocedures op maat maakte dat het
fondsenwerven in 2021 een arbeidsintensief traject was, zeker voor een kleine
organisatie als de onze waarbij het 3 koppige bestuur alleen uit vrijwilligers bestaat.
Daarnaast merkten we dat veel fondsen hun beleid hebben aangepast. De criteria
waaraan een giftenbudget moet voldoen werden aangescherpt of aangepast,
waardoor wij in 2021 buiten de boot vielen bij veel fondsen waarvan wij in het
verleden wel een financiële bijdrage mochten ontvingen.
Er is een veelheid aan voorschriften, reglementen, richtlijnen en gedragscodes
waaraan een goed doel zich moet of kan houden. De overheid stelt strikte richtlijnen
aan organisaties die erkend willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop hecht eraan de Anbi- status te
behouden en aan deze richtlijnen te voldoen.
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Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is een stichting welke mede tot stand
is gekomen op initiatief van het sociaal team en de Gemeente Nieuwkoop.
Dit leidde tot de officiële oprichting van de Stichting en noodfonds op 21 december
2015 met als doel:
"Het bieden van financiële en materiele hulp aan inwoners van de Gemeente
Nieuwkoop, die om welke reden dan ook in een noodsituatie terecht zijn gekomen
en voor wie (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer beschikbaar zijn".
Onze werkwijze
Aanvragen komen digitaal binnen via onze website. Alleen hulpverleners kunnen bij
ons een aanvraag doen voor hun cliënten. Hulpverleners kunnen ook gewoon
inlopen op het kantoor aan de Achterweg 2B. Net als in 2020 hadden we in 2021 een
flexplek op de Achterweg 2B in Nieuwkoop vlakbij de Verbinding. In het gebouw “de
Verbinding” zitten alle maatschappelijke partners bij elkaar en weten hulpverleners
het noodfonds te vinden.
Aanvragen worden behandeld door het bestuur. Aanvragen kunnen alleen door
hulpverleners ingediend worden. In het gebouw “de verbinding” zitten de volgende
maatschappelijke samenwerkingspartners
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gemeente Nieuwkoop
WMO Nieuwkoop
MEE Zuid Holland Noord
Kwadraad
Kwintes
Tom in de Buurt
CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
Vluchtelingenwerk
Wijkagent
Jeugdverpleegkundige
Team Statushouders
Halt

Het bestuur van Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is onafhankelijk.
Het bestuur beslist uiteindelijk over de aanvraag.
Het bestuur krijgt geen vergoeding.
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Aanvragen 2021
De doelstelling van het Sociaal Noodfonds was 25 aanvragen te honoreren.
De begroting was € 12.500. (25 x € 500).
Er kwam € 9.500 binnen, wat een gat in de begroting opleverde van € 3000.
Doordat de laatste maanden er minder aanvragen binnen kwamen konden we dit
gelukkig opvangen.
Toch hebben we de doelstellingen gehaald. Totaal kregen we 57 aanvragen binnen.
Hiervan zijn er 27 toegewezen en 30 extern afgehandeld. Vanuit het giftenbudget is
er totaal € 9.500 toegewezen en totaal is er € 28.636,61 besteed aan
donaties/doelstelling. Gemiddeld ging het om € 351,85 bij de 27 aanvragen
Omdat wij vaak als intermediair zijn opgetreden voor hulpverleners bij de overige 30
aanvragen liep het totale uitgave budget op met € 19.136,61
Gemiddeld ging het hier om € 636,88 bij 30 externe aanvragen.
Ook werden hulpverleners 14 x gewezen op voorliggende voorzieningen. Vooral
aanvragen rondom kinderen bleven we hulpverleners door verwijzen naar fondsen
als Kinderhulp, Stichting Leergeld. Het ging dan metname om aanvragen als laptops
i.v.m. de pandemie.
We zien een toename in de aanvragen waarbij wij meer en meer als fonds,
hulpverleners op weg helpen in fondsenland.
==============================================================

Vanuit de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ben ik
samen met mijn collega … betrokken, bij twee voogdijpupillen. Het betreft twee
zusjes. De meisjes zijn wegens ernstige problematiek van ouders uithuisgeplaatst in
2019. Zij zijn komen te wonen in Ter Aar bij ZB ………..
Ouders van de meisjes zijn sinds januari 2021 ontheven uit het gezag. Het gezag is
bij de gecertificeerde instelling (GI) de WSS JB&JR belegd.
Ouders hebben niet de financiële middelen en vanuit de GI en Jeugdwet worden
bijzondere kosten zoals voor het aanvragen van fietsen, niet vergoed. Ook de …..j
krijgt geen extra budget voor het vergoeden van fietsen en andere bijzondere
middelen. M zal vanaf zomer 2021 starten op voortgezet onderwijs in Uithoorn. Dit
betekent dat M dagelijks grote afstanden zal afleggen met de fiets om op school te
komen. H is tevens niet in het bezit van een stevige en veilige fiets. Om die reden
vinden wij het als voogd van de meisjes belangrijk dat zij goede fietsen hebben om
veilig naar school te kunnen fietsen. Bij deze vraag ik u of het mogelijk is 2 fietsen,
waarvan 1 elektrisch aan te vragen bij Noodfonds Nieuwkoop.
================================================================

4

Dag …… , ik heb in deze casus weer een vraag.
Mevrouw heeft in paniek een gehele tandartsrekening betaald en hierdoor komt zij
deze maand geld tekort waardoor er geen eetgeld meer is. Er zijn nog 8 dagen tot
haar salaris wordt gestort. Ik heb gezegd dat ze vanavond even moet kijken of ze
nog iets kan storneren. En of zou zij eventueel nog een kleine jumbo bon zou kunnen
krijgen?
================================================================
Hai …..
Ik heb een cliëntje van 7 jaar waarvan ouders financieel geen ruimte hebben om een
verzwaringsdeken te kopen. De ppg-er van het gezin stelde voor om deze aan te
schaffen zodat het mannetje wat meer lichamelijk rust kan ervaren alvorens hij gaat
slapen (nu ligt hij nog lang wakker en is lichamelijk onrustig). Mijn vraag aan jou; is er
een potje beschikbaar om een bijdrage hieraan te leveren? Ik hoor graag van je.
================================================================
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 64794571
Bij de belastingdienst kunt u ons vinden onder RSIN nummer:
RSIN 8558.49.617 en SBI Code: 94993
De stichting beschikt over een ANBI-verklaring. Dat wil zeggen dat de belastingdienst
de stichting heeft erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften
aan de stichting voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden:
➢ Voorzitter:
mw. M. Bakker – Hoofdfunctie: werkzaam in het A. van L. Ziekenhuis
➢ Penningmeester:
dhr. J Versteeg – Hoofdfunctie: werkzaam bij MEE Zuid Holland Noord
➢ Secretaris:
mw. P. Schonewille – Hoofdfunctie: werkzaam bij Incluzio Leiderdorp
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en krijgen geen financiële vergoeding
voor hun werkzaamheden. In 2021 is het bestuur ongewijzigd gebleven.
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Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop heeft geen werknemers in dienst.
Post en bezoek adres:
Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen
Tel: 06-10734375
info@noodfondsnieuwkoop.nl
www.noodfondsnieuwkoop.nl

Flexplek:
Achterweg 2B
2441 EA Nieuwkoop
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