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Voorwoord 
 

Niet voor iedereen schijnt de zon. 
 

Mensen die bij ons aankloppen, doen dat niet omdat het zo leuk is. De situatie voor hen is 
ernstig en ze hebben dringend hulp nodig. Het Fonds Urgente Noden wordt in het werkveld 
steeds vaker aangeduid met de afkorting “FUN”. Een roepnaam die geen eer lijkt te doen aan 
de ernst van de situatie van onze aanvragers. In een aantal interviews dat we met hulpverleners 
hadden in het kader van het actualiseren van onze communicatie bleek vaak dat zij het relatief 
“FUN” vinden om met het Fonds te werken.  
Dit omdat we altijd vlot reageren zonder veel poespas.  
Als sterke punten van FUN werden door hen genoemd: vertrouwen, snelheid, bereikbaarheid, 
laagdrempelig, duidelijkheid en geen bureaucratie.  
De hulpverleners zijn FAN van FUN! 
Deze door de hulpverleners aangegeven sterke punten geven een boost in het gevoel ertoe te 
doen voor zowel die cliënt als de hulpverlener. Laatst werd ik aangesproken door een 
hulpverlener die vanuit de bijdrage van het Fonds iemand echt uit de put had zien klimmen. Dat 
deed deze hulpverlener ook zichtbaar zelf goed.  
We gaan het elfde jaar van het bestaan van Fonds Urgente Noden Haarlem in. En we blijven ons 
doorontwikkelen. Zo breiden we ons werkgebied in 2017 uit met de gemeente Velsen - 
waardoor nog eens 68.000 mensen toegang krijgen tot deze voorziening die we met elkaar 
realiseren. Op 16 mei 2017 is er een symposium rondom ons 10-jarig bestaan, met als titel 
“Ontwikkeling in de Armoede”. We streven ernaar om in deze bijeenkomst samen met alle 
betrokkenen te  bepalen hoe we het aanvraagproces zo laagdrempelig mogelijk kunnen maken, 
en hoe we het bereik van onze dienstverlening kunnen vergroten door gerichte communicatie 
naar de juiste doelgroepen.  
Vanaf deze plaats wil ik al onze partners bedanken. De fondsen die structureel of eenmalig 
bijdragen leveren aan ons fonds, de gemeente Haarlem én de hulpverleners die namens hun 
cliënten ons fonds weten te vinden. Uw bijdragen en betrokkenheid zijn van onschatbare 
waarde. Het is een voorrecht en een groot genoegen met u allen samen te werken. 
Ik hoop dat u na het lezen van ons verslag weer helemaal op de hoogte bent van onze 
activiteiten en dat we ook in het komende jaar verder met en voor u mogen werken. Wij 
houden graag contact met u.  
Als u vragen of suggesties voor ons heeft, dan horen wij graag van u.  
Samen kunnen wij de strijd aan met de Urgente Noden in onze omgeving. 
 
Niny van Oerle, Voorzitter 
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Inleiding 

 
Ontwikkelingen in de armoede 
Met de recessie die eind 2008 inzette, is het aantal armen in de bevolking fors gestegen.  
In 2008 leefden volgens het Sociaal cultureel Planbureau (SCP) ongeveer 870.000 mensen op of 
onder de armoedegrens, vijf jaar later ruim 1.250.000. In procenten uitgedrukt ging het toen 
om 7,9% van de totale bevolking. In 2014 daalde dit aantal naar 1.200.000.  
De verwachting is dat het armoedepercentage in 2016 verder zou dalen naar 7%. 

Zelfstandigen (12%), bijstandsontvangers (44%) en niet-westerse migranten (19%) lopen een 
bovengemiddeld risico op armoede. Het aandeel armen onder ouderen ligt op 3%, waarmee 
deze groep ver onder het landelijk gemiddelde blijft. 

Ook kinderen (11%) hebben volgens het SCP een bovengemiddelde kans om in armoede op te 
groeien. Van de kinderen met een niet-westerse achtergrond is 28% arm en van de kinderen uit 
gezinnen met een bijstandsuitkering leeft 58% in armoede. 

 

NIBUD: is modaal het nieuwe arm? 

De directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Gerjoke Wilmink, heeft in de 
Raad van Toezicht van het Fonds Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving een toelichting 
gegeven op ontwikkelingen binnen de armoede. Behalve bovenstaande doelgroepen wees zij er 
op dat in toenemende mate ook andere groepen een bovengemiddelde risico lopen op 
armoede: huishoudens met inkomens rond de huurtoeslaggrens en middeninkomens, met 
name gezinnen met één inkomen.  
Haar advies was om in het werk van FUN niet alleen te focussen op mensen met een 
minimuminkomen en schulden, maar ook op mensen met werk, die moeilijk rond kunnen 
komen door bijvoorbeeld  het wegvallen van toeslagen, waardoor zij soms minder inkomen 
hebben dan mensen met een minimuminkomen. Een ontwikkeling die in het beleid van FUN 
serieus aandacht krijgt. 

 

Meer aanvragen 

Ondanks de constatering van het SCP dat er sprake is van minder armoede in ons land,  hebben 
hulpverleners in 2016 vaker een beroep gedaan op ons Fonds dan in voorgaande jaren.  
In 2015 zijn in totaal 438 aanvragen bij FUN ingediend voor een totaalbedrag van € 212.155,28. 
In 2016 was er sprake van in totaal 671 aanvragen voor een totaalbedrag van €  318.688,86.  
Er is niet één oorzaak voor deze toename aan te wijzen. De uitbouw van de sterkte punten van 
onze organisatie (snelheid, vertrouwen, bereikbaarheid, weinig  bureaucratie) hebben daar 
zeker een bijdrage aan geleverd. Dankzij de gulle bijdragen van subsidiërende fondsen heeft 
deze toename niet geleid tot een financieel tekort. 

 

Springplank 

In 2016 heeft het fonds besloten tot verruiming van de criteria om in aanmerking te komen 
voor financiële ondersteuning. Steeds meer wordt binnen het sociaal domein en in de 
bestrijding van armoede en binnen de hulpverlening de nadruk gelegd op de eigen kracht, 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. Meedoen en participatie is het  nieuwe 
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credo, ook voor mensen die in een kwetsbare situatie leven: kijk breder dan geld, voorkom 
sociale uitsluiting! 

In deze benadering van het armoedebeleid wordt burgers niet alleen een vangnet (een 
financiële bijdrage) geboden, maar ook een springplank naar meer zelfstandigheid. Er wordt 
gepleit voor ondersteuning die de zelfstandigheid van burgers zoveel mogelijk bevordert. 
Armoedebeleid bestaat dus niet meer alleen uit het geven van een financiële bijdrage maar 
dient ook een bijdrage te leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers 
teneinde sociale uitsluiting te voorkomen. Dankzij een ruime bijdrage van de J.C. Ruigrok 
Stichting is in 2016 een pilot gestart om dit soort activiteiten ook financieel te ondersteunen. 
En dat heeft in dit verslagjaar belangrijke resultaten opgeleverd. In totaal zijn in dit verslagjaar 
56 springplank-aanvragen toegekend. Veel van deze aanvragen hadden  betrekking op een 
tegemoetkoming in studiekosten: de aanschaf van studieboeken, laptops, het halen van 
diploma's (bijvoorbeeld tot vorkheftruckchauffeur), het volgen van cursussen,  etc.  
In veel gevallen werden deze aanvragen door hulpverleners ingediend om jongeren een beter 
perspectief op de toekomst te bieden. 

 

Ontwikkelingen in het sociale domein 

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. 
Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen, die  ondersteuning zoeken, 
(grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens  kampen met betalings-
achterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het 
begin van de crisis. 

De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor 
een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten 
verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij  hun 
maatschappelijke participatie. Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken 
ook aan tegen stevige bezuinigingen op de daarvoor beschikbare middelen. Dat vraagt  om inzet 
op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en onorthodoxe oplossingen. 

In onze regio is er een steeds belangrijkere rol weggelegd voor de Sociale Wijkteams.  
Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met bewoners hoe problemen opgelost kunnen worden en of 
familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen. Het kan gaan over een financieel probleem, 
langdurige werkloosheid of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een 
ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. Of een combinatie  daarvan. 
Als bewoners geen sociaal netwerk hebben, kan het Wijkteam helpen met het  opbouwen van 
een netwerk. Voor FUN is samenwerking met de Sociale Wijkteams van  groot belang. In die 
wijkteams werken immers de hulpverleners die de armoedesituatie van  hun cliënten goed 
kennen en op basis daarvan aanvragen in kunnen dienen bij FUN. 
Een belangrijke ontwikkeling in 2016 binnen het sociaal domein was het wegvallen van Kontext 
als zelfstandige hulpverleningsinstelling. Afgelopen jaren was Kontext de instelling die het 
meest een beroep deed op de mogelijkheden van FUN: in 2015 waren dat 174  aanvragen (van 
de 438). In 2016  248 van de 671 aanvragen.  Per 1 januari 2017 gaan de  medewerkers van 
Kontext over naar Dock Haarlem, WIJ Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Kontext houdt als zelfstandige organisatie op te bestaan. 
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Actualiseren communicatie  

Twee doelgroepen staan centraal in de communicatie van FUN: de besturen van fondsen die 
het FUN materieel mogelijk maken om haar werkzaamheden te verrichten.  En natuurlijk de 
hulpverleners van instellingen. Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door medewerkers 
van hulpverleningsinstellingen. De cliënt kan immers zelf geen aanvraag doen. De doelgroep 
Fondsen is een zeer stabiele en trouwe doelgroep. Er zit weinig verloop in de fondsen die FUN 
ondersteunen. De communicatie van het bestuur van FUN met deze doelgroep is op orde. 

De doelgroep hulpverleners is - zoals hierboven beschreven - sterk in beweging.  
De veranderingen binnen het Sociaal Domein als gevolg van de decentralisatie van 
hulpverlening naar gemeenten zijn fors. Deze veranderingen hebben  onder meer tot gevolg 
dat er onder hulpverleners een groot verloop is. Waar voorheen sprake was van een vrij vaste 
groep hulpverleners die goed bekend waren met de werkzaamheden van FUN, is die doelgroep 
nu flink in beweging.  Kennis van de werkzaamheden van FUN bij  hulpverleners is niet meer zo 
vanzelfsprekend als die was. 

Daarom heeft het bestuur van FUN in 2016 besloten een communicatieplan op te stellen 
waarvan het belangrijkste doel is om (meer) hulpverleners, die in onze regio actief zijn, goed en 
actueel op de hoogte te houden van de mogelijkheden die FUN biedt. Dit plan zal in 2017 onder 
meer leiden tot actualisatie van onze communicatie met de hulpverleners. Doelstelling van het 
verbeteren van de communicatie is om ernaar te streven om met onze partners de  kans zo 
klein mogelijk te maken dat iemand in een kwetsbare, uitzichtloze situatie géén dienst-
/hulpverlener treft, die voor hem/haar een aanvraag doet.  

De concrete resultaten van de uitvoering van ons communicatieplan zullen gepresenteerd 
worden op het Symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van FUN op 16 mei 2017. 

 

Uitbreiding met Velsen 

In 2016 konden hulpverleners voor bewoners van Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede-
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort een beroep doen op ondersteuning door FUN.  
In totaal wonen in dit gebied bijna 400.000 inwoners. In 2016 heeft het Noodfonds Velsen een 
verzoek gedaan aan FUN Haarlem en Omgeving om ook de bewoners van Velsen in hun 
werkgebied op te nemen. Het bestuur van FUN, ondersteund door de Raad van Toezicht, heeft 
positief gereageerd op dit verzoek. Dat betekent een uitbreiding met bijna 68.000 inwoners. 
Reeds in 2016 hebben over deze fusie diverse gesprekken plaats gevonden met  betrokken 
partijen in Velsen. De verwachting is dat deze fusie zal leiden tot een toename van het aantal 
aanvragen. In 2017 zal het bestuur van FUN met de gemeente Velsen in gesprek gaan over de 
bijdrage vanuit Velsen voor haar inwoners. 

 

Jaarverslag 2016 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de volgende bladzijden van dit jaarverslag. U treft 
daarin veel informatie aan over het aantal en de aard van de aanvragen die bij FUN zijn 
ingediend, wie die aanvragen hebben ingediend en welke fondsen het ons ook weer in 2016 
mogelijk hebben gemaakt om ons werk te verrichten.  

 

 



7 
 

Hoofdstuk 1: Doel en werkwijze van de stichting 
 

Doelstelling en werkwijze van FUN 
FUN biedt financiële hulp aan mensen die als gevolg van omstandigheden in een acute 
financiële noodsituatie verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op de zogenaamde 
voorliggende wettelijke voorzieningen (zoals b.v. de Participatiewet). 
FUN ziet het ook als haar taak om financiële ondersteuning te bieden aan mensen die een 
beroep doen op wettelijke regelingen maar die - als gevolg van de tijd die dergelijke procedures 
vergen - niet tijdig geholpen kunnen worden en daardoor in de problemen komen. 
In de uitvoering werkt FUN altijd via de hulpverlening. De hulpverleners vragen via hun 
instelling voor hun cliënten financiële ondersteuning aan met als belangrijk grondbeginsel dat 
de verstrekte bijdrage altijd een onderdeel vormt van het hulpverleningsproces. Nadat het 
bestuur van FUN de ingediende aanvraag heeft goedgekeurd, wordt de bijdrage gestort op het 
rekeningnummer van de hulpverleningsinstelling. Deze zorgt er voor dat gevraagde goederen 
aangeschaft kunnen worden. 
 
Werkwijze FUN 

Essentieel voor de werkwijze is dat het om een acute nood gaat, die snel moet  worden 
opgelost. Een effectieve aanpak van een acute nood vraagt dus om een  goed functionerend,  
kleine en flexibele organisatie en om een snelle, duidelijke en weinig bureaucratische werkwijze  
(eenvoudige procedures en formulieren, met korte lijnen naar de leden van het bestuur).  
In principe kan een aanvraag binnen 48 uur worden gerealiseerd.  
Een goede samenwerking met de hulpverlening is van essentiële betekenis. Het bestuur van  
FUN stuurt op basis van vertrouwen in de kwaliteit van de hulpverlenende instanties en  
de kennis die hun hulpverleners hebben van hun cliënten.  
Zonder de (financiële) inzet van de ondersteunende fondsen zou FUN niet kunnen 
functioneren. Deze trouwe fondsen hebben de overtuiging dat een euro aan FUN (mede 
vanwege de zeer beperkte overheadkosten) volledig ten goede komt aan de uitvoering.  
Maar ook kan FUN niet zonder een ondersteunende gemeente, zowel politiek als ambtelijk.  
De werkwijze van FUN bereikt minima die de gemeente soms zelf moeilijk kan bereiken.  
Waar de gemeente te maken heeft met begrippen als rechtmatigheid en rechtsgelijkheid, 
kunnen wij werken op basis van vertrouwen in de deskundigheid van de hulpverlener. Geld 
voor FUN in het kader van de armoedebestrijding wordt snel en effectief besteed. 
 

DE PRAKTIJK: 
Februari 2016: 

Door taalproblemen en psychiatrische problematiek is cliënt (38 jaar) niet altijd goed in staat 
om zijn post te begrijpen en om adequaat om hulp te vragen. 

Omdat hij zijn verblijfsvergunning een jaar geleden had laten verlopen, was zijn 
bijstandsuitkering gestopt en zijn er betalingsachterstanden ontstaan, die hij momenteel weer 
zoveel mogelijk heeft opgelost.  

Hij heeft echter geen contract meer bij een elektriciteitsbedrijf. Omdat er in verleden 
betalingsachterstanden zijn geweest, moet hij een waarborgsom betalen. Als hij vóór 24 
februari geen contract heeft, wordt hij afgesloten. 

 

FUN heeft € 575,- toegekend 
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Hoofdstuk 2: De financiering van de stichting in 2016 
 
De stichting ontvangt de volgende geldmiddelen voor de noodhulp van: 
1. De ondersteunende stichtingen en fondsen in Haarlem en Omgeving (zie tabel 1a). 
2. De gemeente Haarlem met een bijdrage van € 50.000,- voor de honorering van aanvragen 
van hulpverlenende instellingen (zie tabel 1a). In 2015 is daar eenmalig een bedrag  vanuit de 
Klijnsma gelden bijgekomen. De Gemeente Haarlem heeft voor de volgende  jaren tot en met 
2019 structureel een bijdrage van € 50.000,- per jaar toegezegd. 
3. Overige fondsen, kerken en particuliere personen die mede financieel bijdragen aan ons 
werk (zie tabel 1b) 
4. Voor de apparaatskosten wordt bijgedragen door: het Jacobs Godshuis en Stichting Nota 
70  met een bijdrage van € 30.000,- respectievelijk € 5000,- (zie tabel 1a). 

 

Tabel 1a: De namen van Fondsen die in 2014 , 2015 en 2016 een bijdrage hebben verleend 

 

Bijdrage subsidienten in de Raad van Toezicht 2014 2015 2016 

Bavostichting Heemstede € 5.000 € 0 € 0 

Jan Rodinkstichting € 2.000 € 0 € 0 

Fonds NN € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Gemeente Haarlem € 67.500 € 65.000 € 50.000 

J.C. Ruigrok Stichting € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Sint Jacobs Godshuis                                              ** € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Sint Jacobs Godshuis, Fonds Coelombie € 3.500 € 2.500 € 1.500 

Sint Jacobs Godshuis, Fonds v.m. TBC-Fonds H’rlem € 2.000 € 2.000 € 1.500 

Sint Jacobs Godshuis, Stichting nota 70               ** € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Stichting AVIOM € 5.000 € 5.000 € 7.000 

Stichting Buytentwist € 2.500 € 0 € 2.500 

Stichting Carmen                                                     *** € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Stichting Coelombie € 2.000 € 4.000 € 2.000 

Stichting DBL € 12.000 € 10.000 € 5.000 

Stichting Dorodarte € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Stichting Fonds van Wijlen Dr. Jacobus van Zanten € 7.500 € 7.500 € 10.000 

Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Stichting Hofje Codde en van Beresteyn € 0 € 20.000 € 15.000 

Stichting Hulpactie Haarlem € 10.000 € 20.000 € 0 

Stichting I.S.C.C. Haarlem en omstreken € 15.000 € 10.000 € 10.000 

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp € 25.000 € 25.000 € 20.000 

Stichting Sluyterman van Loo € 10.000 € 5.000 € 0 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden € 7.500 € 15.000 € 15.000 

Stichting Ziekenverpl. Doopsgezinde Gem. H'lem € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Stichting Zonnige Jeugd € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Vereniging Vincentius, Kledingmagazijn € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Woningcorporaties Pre-Wonen,Elan, Ymere       **** € 12.879 € 0 € 0 

 Totaal bijdragen subsidienten  in de R.v.T.         A   € 274.879 € 276.500 € 225.000  
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Alle voornoemde bedragen zijn overgemaakt of toegezegd voor 2016.  
**  Het Sint Jacobs Godshuis en Stichting Nota 70 hebben zich bereid verklaard m.i.v. 2014 hun 
bijdrage voor de ondersteuning cliënten om te zetten naar een bijdrage in de apparaatskosten. 
i.v.m. de verandering in beleid van de gemeente Haarlem, op voorwaarde dat de gemeente 
Haarlem substantieel blijft bijdragen. 
***  Voor de duidelijkheid: de bijdrage van Carmen betreft de ontvangen grote bijdrage van  
 € 60.000,- in 2011, die over een aantal jaren is verdeeld.  Hiervan wordt elk jaar € 10.000,- 
gebruikt. Voor 2017 wordt de laatste tranche opgenomen als inkomsten. 
**** De woningcorporaties mogen vanwege rijksbeleid geen bijdrage meer leveren. 
 
 

Tabel 1b 

Bijdragen van stichtingen, kerken, overige instellingen en particulieren in 2016 

 

Overige incidentele bijdragen                         2014 2015 2016 

Caritas Haarlem Stad - - € 1.000 

Diaconie v.d. Prot. Gem Haarlem € 442 € 0 € 468 

Diaconie v.d. Prot. Gem. Bl'daal / Overveen € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente A'dam € 330 € 350  € 350 

Het Jonge Vrouwen Gilde collecte  € 0 € 2.974  € 0 

Inner Wheel Kennemerland € 0 € 500  € 800 

Noodfonds Velsen - - € 38.961 

P.C.I. H. Adelbertus Haarlem- Noord € 250 € 0  € 0 

P.C.I. H. Pastoor van Ars € 200 € 150 →CHS 

P.C.I. St. Bavo en H.H. Antonius van Padua € 300 € 300 € 300 

P.C.I. RK Parochie H. Joseph € 750 € 750 →CHS 

P.C.I. Parochie OLV Onbevlekt Overveen € 1.000 € 1.000  € 1.000 

Particuliere giften € 3.400 € 6.475 € 18.600  

Rente op de betaalrekening € 1.102 € 1.012  € 292 

Schenkingsacte € 150 € 100 € 100 

Stichting de Blok € 5.000 € 0  € 0 

Stichting Ondersteuning Algemeen 
Maatschappelijk Werk € 1.500 € 1.000 € 1.000 

Stichting RC Oude Armen Kantoor € 5.000 € 0 € 10.000 

 Totaal overige incidentele bijdragen                 B € 20.424 € 15.611 € 73.871  

 Totaal bijdragen  (A+B) € 295.303 € 292.111 € 298.871  

 

Geconcludeerd moet worden dat de bijdragen van de fondsen in 2016 minder zijn dan in 2014 
en 2015, mede conform de afspraken over de reserves. Dat wordt echter gecompenseerd door 
een toename van de overige incidentele bijdragen, waaronder de overheveling van de 
fondsgelden van Noodfonds Velsen. Daardoor zijn de totale inkomsten over het jaar 2016 
vergelijkbaar met die van de jaren 2015 en 2014.  
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DE PRAKTIJK 
De aanvraag betreft een jongeman van 19 jaar die momenteel nog in Spaarnezicht 
(maatschappelijke opvang jongeren) woont.  Hij woont nu bijna 6 maanden (maximale termijn) 
in Spaarnezicht en hij is er klaar voor om door te stromen naar een zelfstandige kamer. 
Hulpverlener is samen met hem op zoek gegaan naar kamers en volgende week vindt de 
sleuteloverdracht plaats van zijn nieuwe kamer. Ondanks het feit dat hij het liefste weer thuis 
bij zijn moeder wil wonen, mislukt dit bij herhaling. 
Inmiddels heeft hij zijn leven op orde. Vorig jaar had hij een paar schulden gemaakt (hij had 
geen inkomen en kon daardoor zijn zorgverzekering en telefoonrekening niet betalen) maar 
inmiddels zijn deze allemaal afgelost doordat hij zich vrijwillig onder bewind heeft gesteld. De 
bewindvoerder regelt nu alle betalingen en hij krijgt wekelijks een beetje leefgeld.  
Helaas is er geen spaargeld omdat hij alleen een studiefinanciering ontvangt. Sinds afgelopen 
maand is er een maximale studielening aangevraagd zodat hij in de toekomst huur kan gaan 
betalen. Zijn totale inkomen inclusief studielening komt uit op € 800,- per maand. Hiervan moet 
ook maandelijks € 189,- aan lesgeld betaald worden.  
Al met al een minimaal inkomen. Hierdoor is bijzondere bijstand aanvragen voor eerste 
huur/borg etc. via de gemeente niet mogelijk omdat dit in de vorm van een lening wordt 
verstrekt. Een maandelijkse aflossing is voor hem niet haalbaar. 
Hij zal, ook als hij zelfstandig woont, begeleiding blijven ontvangen van het CJG.  
Daarnaast is er ook nog een indicatie aangevraagd voor ambulante hulp om hem goed te 
kunnen ondersteunen bij het zelfstandig wonen, bij zijn studie en andere praktische zaken. 
Hulpverlener vraagt voor hem een fonds voor de eerste huur, de borg, administratiekosten en 
voor inrichting: een koelkast, bed met toebehoren, een kast en gordijnen. 
 
De aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van € 1981,73 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Bij de stichting ingediende aanvragen 

 
3.1 Hulporganisaties en aantal aanvragen 

 
De Stichting onderscheidt met twee soorten aanvragen: 
1. De reguliere aanvragen. Dit zijn aanvragen die via een vast aanvraagformulier door 
 medewerkers van erkende hulpverleningsorganisaties kunnen worden ingediend.  

Het gaat hierbij om grote bijdragen van tussen de € 100,- en € 2000,-. 
2. Het bestuur stelt aan  diverse hulporganisaties een noodpot beschikbaar waaruit door 

medewerkers ten behoeve van hun cliënten kan worden geput voor het doen van 
kleine ondersteunende giften. Uit deze pot kunnen giften en leningen worden 
verstrekt voor een bedrag tot maximaal € 100,- per aanvraag. 
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Tabel 2a 

Lijst van organisaties die voor hun cliënten aanvragen hebben ingediend (zowel reguliere 
aanvragen als aanvragen uit de noodpotten) geselecteerd op aantallen, afgewezen/niet 
behandelde aanvragen en toegekende bedragen 

Organisatie 
Aantal 
aanvragen 

Afgewezen 
of niet 

behandeld Bedrag 

Stichting Arosa 1 0 € 677,40 

Bedrijf en Samenleving 1 0 € 642,60 

BBKN 1 1 € 120,00 

Bureau VolZin 1 0 € 385,00 

BIS Bewindvoerders 4 2 € 1.852,68 

Blijfgroep 12 0 € 2.594,74 

Brijder 5 1 € 1.231,40 

Care Express 1 0 € 1.285,69 

Centrum voor Jeugd en Gezin  32 3 € 26.060,53 

De Molenwiek 1 1 € 0,00 

Diaconie van de Prot. Gem te Haarlem 7 0 € 11.694,36 

Diaconie van de Prot. Gem te Schalkwijk 4 1 € 2.755,00 

Dijk en Duin 5 1 € 5.328,13 

Fact Jeugdteam 3 0 € 775,00 

Fisher Advocaten 1 0 € 299,00 

Gemeente Haarlem, SoZa 4 0 € 3.508,99 

GGD Kennemerland 28 0 € 3.386,67 

GGZ inGeest  91 5 € 19.132,67 

Hartekamp groep 1 0 € 745,00 

Humanitas 6 0 € 7.409,90 

Heliomare 1 0 € 240,79 

HVO Querido 1 0 € 640,00 

Informatiesteunpunt 1 0 € 718,00 

Integro Budget 1 1 € 0,00 

Kenter Jeugdhulp 1 0 € 280,00 

Kontext 248 5 € 117.054,06 

Leger des Heils 24 4 € 19.046,01 

Linde Zorg 5 1 € 4.704,00 

Loket Haarlem 7 3 € 2.400,00 

MEE NoordwestHolland 25 1 € 19.911,68 

NOVA college 1 0 € 699,00 

Opvoedpoli 1 0 € 600,00 

Palier 1 0 € 609,00 

PotJonker advocaten 1 0 € 429,00 

Pension Spaarnezicht 2 0 € 1.575,00 

Psychiater 1 0 € 1.331,00 

Privé 1 1 € 0,00 
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Reclassering Haarlem 44 0 € 5.609,80 

RIBW-Kam 15 4 € 6.918,00 

Roads 1 1 € 0,00 

Scharlaken Koord 1 0 € 657,58 

Stichting SHDH 2 0 € 3.499,00 

SIG 21 3 € 12.936,00 

Socius 1 1 € 0,00 

Spaarnevisie 3 0 € 4.234,94 

Stichting Budget 1 0 € 641,15 

Stem in de Stad 17 1 € 11.745,04 

Stichting CAV 5 1 € 4.045,03 

SWT 1 0 € 269,00 

Vaneker Finance 2 0 € 2.650,00 

Streetcornerwork 19 1 € 1.795,02 

Vluchtelingenwerk NW-NH afd. Hlm. 1 1 € 0,00 

Zorgbalans 6 1 € 3.566,00 

                671  45         € 318.688,86 
 

In totaal zijn 671 aanvragen ingediend en beoordeeld inclusief de noodpotten. Hiervan zijn 31 
aanvragen afgewezen, geannuleerd of doorverwezen. 14 aanvragen zijn niet in behandeling 
genomen: 1 particuliere aanvraag en 13 vallende buiten ons werkgebied. 

De Sociale Wijkteams staan niet opgenomen in bovenstaande tabel. De aanvragen van de 
Sociale Wijkteams verliepen in 2016 via de erkende hulporganisaties. 

In 2015 was het totaal aantal aanvragen 438. In 2016 is dat aantal gegroeid naar 671. 
Een flinke toename, die voor een deel verklaard kan worden door een verruiming van de 
criteria (óók springplank), en waarschijnlijk door een betere bekendheid van het fonds bij de 
hulpverleners. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren verder zal stijgen door de 
uitbreiding van het werkgebied met Velsen en de resultaten van de uitvoering van ons 
communicatieplan om de bekendheid van FUN onder hulpverleners verder te vergroten. 

 

DE PRAKTIJK 
Mw. is doof en heeft gehoorapparaten nodig.  Ze kan echter de eigen bijdrage niet betalen. 
Het gezin met 3 kinderen is bekend met multi-problematiek en sinds kort bij de RIBW in 
begeleiding.  Daarnaast is ook sinds kort gespecialiseerde thuiszorg en het CJG betrokken. 
Er wordt gewerkt, maar er zijn veel schulden uit het verleden. 
Partner verloor zijn baan als leerkracht, maar heeft inmiddels weer werk. 
Mw. ervaart hinder bij haar huidige vrijwilligerswerk door haar gehoorbeperking. 
Zij zou enorm gebaat zijn bij goede gehoorapparaten. 
Mw. ontvangt ziekengelduitkering en dhr. verdient een middeninkomen. 
Er is echter een hoge schuld welke met € 900,- p.m. wordt afgelost. 
Het besteedbaar inkomen is derhalve minimaal. 
 
De Stichting heeft € 300,- voor eigen bijdrage gehoorapparaten toegekend. 
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3.2 Noodpotten 
De noodpot  is bedoeld als incidentele ondersteuning in een acute noodsituatie. Het gaat in alle 
gevallen om kleine bedragen. Een beroep op het fonds onderscheidt zich van een reguliere  
aanvraag bij het Stichting Fonds Urgente Noden door de hoogte van het bedrag en door de 
snelheid waarmee het bedrag voor de cliënt beschikbaar moet zijn. 

De volgende instellingen maken gebruik van noodpotten: GGZ inGeest, Blijfgroep, GGD 
Kennemerland, RIBW-KAM, MEE, Streetcornerwork, Kontext, Reclassering, Ecosol, CJG 
Kennemerland, de SWT’s, Zorgbalans en Roads. De maatschappelijk werkende die gebruik 
maakt van de noodpot, doet dit in overleg met zijn leidinggevende. De gedane uitgaven worden 
achteraf door de leidinggevende verantwoord (zonder adresgegevens en geboortedata). Deze 
verantwoording dient bij ons kantoor in Haarlem te worden ingediend op het moment dat de 
bodem van de pot in zicht komt. Na ontvangst van de verantwoording, vult onze 
penningmeester de pot weer aan tot het afgesproken bedrag. In de praktijk blijkt dat dit 
systeem goed werkt.  

Het bestuur van FUN meent dat het werken met deze noodpotten goed aansluit bij de 
doelstellingen van de stichting: het snel tegemoetkomen aan een acute nood. Het bestuur 
heeft in 2016 ook noodpotten beschikbaar gesteld ten behoeve van de acht Sociale Wijkteams 
die in Haarlem actief zijn.  

In 2016 is er voor € 11.336,17 gebruik gemaakt voor 300 noodpotaanvragen  (zie tabel 2b). 
De gemiddelde uitgave per aanvraag uit alle noodpotjes bedraagt € 37,78 
Over 2016 is door het bestuur 14 keer een aanvulling gegeven voor diverse noodpotten. 

Het aantal verstrekkingen uit de noodpotten is verdubbeld ten opzichte van 2015.  
Het totaal bedrag is met € 6161,78 gestegen. 

 

 
Tabel 2b geeft een overzicht van het gebruik van de middelen uit de diverse noodpotten 

 

Organisatie Aantal Bedrag 

Blijfgroep 6 € 434,10 

GGD 24 € 680,91 

GGZ inGeest 67 € 2.077,00 

Kontext 145 € 5.451,34 

MEE 3 € 138,00 

Reclassering 38 € 2.159,80 

Streetcornerwork 17 € 395,02 

Totaal 300 € 11.336,17 

 

 

Hulpverleners FAN van FUN 

“Het is niet zomaar een gift. Ze voelen zich serieus genomen en dat is al een stap naar herstel. 

Dat vertrouwen is al een springplank op zich!” 
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3.3 Waaraan worden de middelen besteed 

Tabel 3 geeft inzicht voor welke  doeleinden  de middelen worden ingezet.  

Eén aanvraag kan uit meerdere vergoedingen bestaan.  
Bijvoorbeeld een matras en een wasmachine. In elk van deze categorieën is dit meegewogen.  
Alle aanvragen inclusief de potjes zijn in dit overzicht meegenomen. Omdat een aantal 
categorieën significant afwijken, is 2016 én 2015 weergegeven. 

 

Soort aanvraag 
Aantal 
2016 

Aantal 
2015 

Bedrag 2016 Bedrag 2015 
Gemiddeld 

2016 
Gemiddeld 

2015 

Energie 8 9 € 5.329,44 € 3.956,77 € 666,18 € 439,64 

Eten/kleding 188 110 € 10.597,05 € 11.409,68 € 56,37 € 103,72 

Leges/ ID Kaart 64 31 € 3.291,43 € 4.371,84 € 51,43 € 141,03 

School / laptop 58 23 € 30.110,34 € 12.663,58 € 519,14 € 550,59 

Vervoer 91 66 € 19.960,10 € 11.478,43 € 219,34 € 173,92 

Witgoed 89 55 € 42.848,50 € 24.371,21 € 481,44 € 443,11 

Wonen 150 109 € 166.611,26 € 115.278,56 € 1.110,74 € 1.057,60 

Ziektekosten 54 47 € 22.804,09 € 16.625,76 € 422,30 € 353,74 

Overig 15 36 € 5.800,48 € 11.999,45 € 386,70 € 333,32 

Afgewezen 46 43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Diagram 1  

Onderstaand diagram geeft de vergelijking aan tussen het aantal aanvragen in 2015 en 2016. 
Inclusief de noodpotjes die door het bestuur zijn toegekend. 
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Samenvatting:  
Indien we deze cijfers vergelijken met die van 2015, zien we enkele grote verschillen. Evenals 
vorige jaren worden relatief veel middelen besteed aan het verbeteren van de woonsituatie. 
Wat opvalt is dat de uitgaven in 2016 voor school/laptop meer dan verdubbeld  zijn ten 
opzichte van 2015. Het is een ontwikkeling die het bestuur al eerder constateerde en de basis 
heeft gevormd voor het verruimen van de criteria, opdat ook kosten die betrekking hebben op 
het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners voor honorering in aanmerking komen. 
Naast vangnet ook springplank! 
 
Afwijkingen van door het bestuur toegekende bedragen en de werkelijke kosten zijn ontstaan 
doordat er in enkele gevallen niet het gehele toegekende bedrag nodig was en een deel is 
teruggestort. Bij witgoed daarentegen zijn de aansluitingskosten niet meegenomen in de 
toekenningen. Alle besluiten die in 2016 zijn genomen zijn in de overzichten verwerkt. 
In de jaarrekening 2016 worden de werkelijke cijfers van het betrokken jaar weergegeven. 

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de inkomsten van het fonds vergelijkbaar zijn met de 
inkomsten van vorige jaren, maar dat de uitgaven flink zijn gestegen.  
Bedroegen de uitgaven in 2015 nog € 212.155,28, in 2016 zijn die gestegen naar € 318.688,86.  
Dat wil zeggen dat voor de financiële overbrugging van het verschil in 2016 een beroep gedaan 
dient te worden op de opgebouwde reserves. 
De verwachting van het bestuur is dat het aantal aanvragen de komende jaren verder zal 
stijgen. Voor 2017 worden uitgaven verwacht tussen € 330.000 en € 350.000.  

DE PRAKTIJK  

Hulpverlener schreef het volgende: 
Mevrouw (29 jaar) is begonnen met de entree opleiding zorg.  
Ze is alleenstaande moeder van 2 jonge kinderen. Ik ken mevrouw als een vrouw die zich de 
afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld heeft. Ze wil graag zelfstandig participeren in de 
maatschappij. Haar ultieme doel is een baan vinden.  
Ze heeft lange tijd vrijwilligerswerk gedaan, eerst bij een maatschappelijke organisatie en 
daarna bij een verzorgingstehuis.  
Deze opleiding is weer een stapje dichterbij haar doel. 
Financieel zorgen de afgelopen maanden voor onzekerheid. Ze heeft via DUO studiefinanciering 
aangevraagd en ontvangen. De Participatiewet uitkering is toen gestopt.  
Het bedrag dat ze via DUO ontvangt is maar € 700,- p.m.  
Een toeslag i.v.m. haar gezinssituatie is aangevraagd, maar nog niet ontvangen. 
Nu moet zij de boeken voor de opleiding betalen. Die kosten € 325,70 (dit bedrag had eigenlijk 
al betaald moeten zijn). Er bestaat een studielening via de Gemeente maar deze moet 
terugbetaald worden. Dat maakt haar financiële positie nog kwetsbaarder. Dat wil ik middels 
deze aanvraag voorkomen. 
 
FUN heeft de aanvraag gehonoreerd op basis van springplank € 325,70 

 

Hulpverleners FAN van FUN 

“Fun maakt je als hulpverlener minder radeloos en hopeloos.” 
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Hoofdstuk 4. Signaleringen op basis van gegevens bij de aanvragen. 

4.1 Leeftijd en categorieën 

Tabel 4 geeft de leeftijdsgroepen aan waarvan de aanvraag is gehonoreerd. 
 

Leeftijd Aantal Bedrag Gemiddeld bedrag 

tot 25 jaar 71 € 81.463,56 € 1.147,37 

van 25 tot 35 jaar 58 € 49.718,22 € 857,21 

van 35 tot 45 jaar 62 € 55.275,49 € 906,16 

van 45 tot 55 jaar 104 € 69.788,37 € 677,56 

van 55 tot 65 jaar 54 € 40.714,90 € 753,98 

65 jaar en ouder 22 € 10.392,15 € 472,37 

 

In bovenstaande tabel valt de gemiddelde uitkering op tussen de jongste en de oudste 
leeftijdsgroep. Bij de leeftijdsgroep van 45 tot 55 jaar is de urgente nood het grootst met 104 
aanvragen.      

 

Diagram 4a geeft nog eens visueel het aantal aanvragen weer per leeftijdsgroep in 2015 en 

2016. 

    

 

 

In 2016 is een bijdrage van € 10.392,15  voor de groep 65 jaar en ouder beschikbaar gesteld. 
Een aantal fondsen draagt specifiek bij voor de ondersteuning van jonge kinderen.  
Bij 127 aanvragen zijn kinderen betrokken; dat betekent bij 34,2 % van de aanvragen.  

 

Hulpverleners FAN van FUN 

“Een klein dingetje kan een wereld van verschil maken.” 
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4.2  De gemeenten van herkomst van de cliënten. 

De stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving is in 2016 werkzaam in 
Haarlem en de omliggende gemeenten te weten Haarlemmerliede, Bloemendaal, Heemstede 
en Zandvoort.   

 

Tabel 5 

 

Gemeente Aantal 

Afgewezen  
of niet 
behandeld Bedrag 

Bloemendaal 6 0 € 5.903,33 

H'liede/Spaarnwoude 1 0 € 1.695,69 

Haarlem 328 30 € 276.876,84 

Heemstede 11 0 € 11.226,01 

Velsen 5 3 € 1.565,69 

Zandvoort 9 2 € 8.413,93 

Overig  11 10 € 1.671,20 

 

 

In 2016 zijn 371  “grote” aanvragen beoordeeld. Ten opzichte van 2015 hebben zich geen grote 
verschuivingen voorgedaan. 

De aanvraag die bij ”overig” is gehonoreerd betreft een cliënte die - i.v.m. ruimtegebrek in 
Haarlem - tijdelijk geplaatst is bij de Maatschappelijke Opvang in Hoofddorp 

De andere aanvragen bij “overig” kwamen uit Driehuis, Heemskerk, Heerhugowaard, 
Hilversum, Hoofddorp, Nieuw Vennep en Velsen. Allen buiten ons werkgebied en derhalve 
afgewezen.   

Vanaf november 2016 zijn de aanvragen vanuit Velsen door onze stichting behandeld gezien de 
overgang van Noodfonds Velsen naar FUN. 

In onderstaande tabel staan het aantal aanvragen over 2014, 2015 en 2016 vanuit de diverse 
gemeentes aangegeven. 

 

Gemeente Aantal 2014 Aantal 2015 Aantal 2016 

Bloemendaal 3 7 6 

H'liede-Spaarnwoude 2 3 1 

Haarlem 264 249 328 

Heemstede 8 8 11 

Velsen 0 0 5 

Zandvoort 3 9 9 

Overig 22 9 11 

 

Hulpverleners FAN van FUN 

“Ik heb een meisje begeleid, dat veel steun kreeg van FUN. Zij zegt nu: ‘Als jij er niet was 
geweest, was ik er niet meer geweest’. Het is soms een kwestie van leven of dood.” 
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4.3  De aanvragen in de gemeente Haarlem verdeeld over de vier wijken. 
De gemeente Haarlem is daarvoor opgedeeld in de volgende wijken. 
a. Haarlem-Noord: Haarlem ten noorden van de spoorlijnen. 
b. Haarlem-Oost: ten zuiden van de spoorlijn, ten oosten van het Spaarne 
en de Schipholweg begrenst de zuidkant van de wijk. 
c. Centrum/Haarlem Zuid-West: ten zuiden van de spoorlijn, ten westen van het Spaarne  tot 
aan de Randweg en de grens met de gemeente Heemstede. 
d. Schalkwijk: ten zuiden van de Schipholweg, ten westen van de Ringvaart en ten oosten van 
het Spaarne. 

Aanvragen uit Haarlem gespecificeerd naar wijk van herkomst van de aanvragers.  
De volgende aantallen worden op basis van de verstrekte  postcodes van de cliënten 
weergegeven. Van de gehonoreerde aanvragen uit Haarlem zijn 336 postcodes bekend. 

Tabel 6. 

Wijk Postcode Aantal aanvragen Bedrag Gemiddelde 

Noord 2021-2026 68 € 63.304,84 € 930,95 

Oost 2031-2033 73 € 52.232,97 € 715,52 

Centrum / Zuid-West 2011-2015 98 € 79.578,88 € 812,03 

Schalkwijk 2034-2037 97 € 73.764,42 € 760,46 

Schalkwijk is niet meer de wijk met de meeste aanvragen. Haarlem Centrum / Zuid-West is  een 
fractie hoger in 2016. Uit wijk Noord komen weer de minste aanvragen maar is het gemiddelde 
toegekende bedrag in tegenstelling tot 2015 ditmaal het hoogst. 

In vergelijking met 2015 blijkt dat het aantal aanvragen in alle wijken is gestegen.  

Te weten wijk Noord met  54,5 %, wijk Oost met 35,2%, wijk Centrum/ Zuid-West met 84,9% en 
Schalkwijk met 46,9%. 
 

Onderstaand diagram geeft aan hoe het aantal aanvragen in de verschillende wijken zich 
verhouden over de jaren 2014, 2015 en 2016. 
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DE PRAKTIJK: 
De thuiszorg schreef het volgende: 
We hebben bij ons in de wijk een alleenstaande vrouw van 87 jaar wonen.  
Zij heeft een postoel uit een andere tijd. Deze valt nu bijna uit elkaar.  
Doordat ze zo slecht ziet, kan ze in de avond niet naar het toilet beneden maar maakt ze 
gebruik van deze postoel, wat heel onveilig voor haar is.  
Toen wij haar dochter wezen op het feit dat het onveilig is om op deze postoel te gaan en een 
andere nodig is, vertelde ze daarvoor geen geld te hebben.  
Er zijn geen voorliggende voorzieningen die wij hiervoor kunnen benaderen. 
Zou het fonds hierbij ondersteuning kunnen bieden?   
 
Er is voor deze aanvraag een bedrag  van  € 179,- toegekend 

 
 
 

Hoofdstuk 5: Het functioneren van de stichting 
 
5.1 Taken en samenstelling van het bestuur 

Per 31 december 2016 bestond het bestuur van de Stichting Fonds voor Urgente Noden voor 
Haarlem en Omgeving uit: 

a. Mevr. N.W. van Oerle-van der Horst, voorzitter 
b. Dhr. P.J.C. Köhne,  vicevoorzitter 
c. Dhr. C. Cramer, penningmeester 
d. Dhr. W.J.M. Huurdeman, secretaris 
e. Dhr. G.M. van Noort, lid en 2e  secretaris 
f. Dhr. G.S. van Krieken, lid en 2e penningmeester  

 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en beslist over alle aanvragen voor 
financiële ondersteuning die door de hulpverleners namens hun cliënten bij het bureau van de 
stichting worden ingediend.  
Over deze bevoegdheid leggen we verantwoording af in dit verslag. 
Doorgaans vergadert het bestuur eens in de drie weken.  
De vergaderingen van het bestuur vinden plaats in de vergaderruimte van de regenten van het 
Sint Jacobs Godshuis, Emauslaan 6 te Haarlem. 
Naast het beoordelen van  de aanvragen en de verantwoording van de noodpotten, die door de 
ambtelijk secretaris van een préadvies waren voorzien, kwamen tijdens deze vergaderingen 
onder meer de volgende punten aan de orde:  
- De formele besluitvorming van alle ingediende aanvragen.  
- Bespreken van het jaarverslag en de jaarrekening 2015. 
- De organisatie van de bijeenkomsten met de Raad van Toezicht 

A. De voorjaarsvergadering op 10 mei 2016 met het jaarverslag 2015 en de  
jaarrekening; 

B. De najaarsvergadering op 25 oktober 2016 met de prognoses en ontwikkelingen  
voor het volgende jaar; 

- Het vooraf bespreken en evalueren van de bezoeken aan gemeente en 
hulpverleningsorganisaties.  
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- De bespreking van voor het werk van de stichting belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen, 
zoals de discussie over "Vangnet én Trampoline", het bereik van ouderen en de 
ontwikkeling van de Sociale Wijkteams. 

-  Overgang van Noodfonds Velsen naar Urgente Noden Haarlem 
- Evaluatiegesprek met de ambtelijk secretaris. 
- Toetsen en evalueren van onze richtlijnen betreffende de aanvragen.  
 
5.2 Taken en samenstelling van de Raad van Toezicht 

De stichting kent een Raad van Toezicht. Deze heeft tot taak het toezicht houden op het beleid 
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van 
die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of 
toegekend.  
In 2016 kwam de Raad van Toezicht op 10 mei bijeen voor de voorjaarsvergadering n.a.v. de 
jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015.   
Op 25 oktober was de najaarsvergadering met de prognoses voor het jaar 2017.  
Deze prognoses zullen ongeveer gelijk zijn aan de resultaten van 2016, betreffende aantal 
aanvragen en budget. 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door afgevaardigden van de fondsen, van 
hulpverleningsinstellingen en van maatschappelijke organisaties die bij de stichting zijn 
aangesloten. Dit betekent dat alle hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties 
die bij de stichting zijn aangesloten, alsmede de geld donerende fondsen, het recht hebben om 
één vertegenwoordiger naar de Raad van Toezicht af te vaardigen. 
De meeste instellingen en fondsen die bij de stichting zijn betrokken, hebben van dit recht 
gebruik gemaakt.  
 
De leden van de Raad van Toezicht, alsmede de namen van de instellingen, organisaties en 
fondsen die zij in 2015 vertegenwoordigen, zijn:  
 
Leden in de Raad van Toezicht in 2016 
Namens de fondsen: 
Fonds NN      dhr. B. Bienfait 
J.C. Ruigrok Stichting     mw. M.J. Nouwen 
Sint Jacobs Godshuis     dhr. J.F.H.M. van Exter 
Sint Jacobs Godshuis, fonds Coelombie  dhr. J.F.H.M. van Exter  
Sint Jacobs Godshuis, Stichting nota 70  mw. C.M. van Oerle-Sneekes 
Sint Jacobs Godshuis, v.m. Tuberculose fonds dhr. J.F.H.M. van Exter 
Vincentius Vereniging     dhr. H.A.J. Moné 
Stichting AVIOM     dhr. B.J. Dorlas 
Stichting Buytentwist     dhr. F.H.W. Bekker 
Stichting Carmen     mw. I. Gudde-Reuten 
Stichting Coelombie     dhr. J.A. Alferink 
Stichting DBL      mw. Bakker-Matena 
Stichting Dorodarte     mw. D.C.M. Bredius-Terwindt 
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis  dhr. H.C.A. Gransberg 
Stichting Hofje Codde en van Beresteyn  dhr. Th. Bot 
Stichting Hulpactie Haarlem    dhr. J.F.J. Hoefmans 
Stichting I.S.C.C. Haarlem en omstreken  dhr. J.F.J.  Hoefmans 
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Stichting Kinderfonds van Dusseldorp  dhr. H. Brakel 
Stichting Sluyterman van Loo    dhr. K.W. Sluyterman van Loo 
Stichting van wijlen Jacobus van Zanten  dhr. J.S. van Zanten 
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden  mw. L.C.M. Blomjous-Maillette de Buy     

Wenniger 
Stichting Ziekenverpl. Doopsgezinde Gem. H'lem mw. T. Mollema-Oudejans 
Stichting de Zonnige Jeugd    mw. A. Le Fevre-Opdam 
 
Namens de hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties:                          
Centrum voor Jeugd en Gezin H’lem en Z’voort dhr. A. Mulder 
Diaconie v.d. Protestantse Gem. Haarlem  dhr. R.P. van der Jagt, dhr. W. Davidson 
Stichting Stem in de Stad    dhr. R. Kouwijzer 
Stichting Kontext     mw. M. Huisman 
Stichting MEE N.W.-Holland/Zuid-K’land  mw. E. Forbes 
Stichting Humanitas Zuid-Kennemerland  dhr. P. v.d. Spek 
Stichting RIBW/KAM     mw. L. Pastor 
Leger des Heils, C v Wonen, Zorg & Welzijn,  NH   dhr. E. Pater                               
GGD Zuid-Kennemerland     mw. C. Morssink 
Reclassering Nederland, afdeling Haarlem.  mw. I. Webbink 
Zorgbalans      mw. I. Veenstra 

 
Namen overige donateurs niet in de Raad van Toezicht. 
Diaconie v.d. Prot. Gemeente Bl'daal / Overveen  college van diakenen 
Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente A’dam  mw. H. Brouwer 
Het Jonge Vrouwen Gilde 
Inner Wheel Kennemerland 
P.C.I. H. Pastoor van Ars     parochie bestuur 
P.C.I. Kathedrale Basiliek St. Bavo    dhr. A.G.J. Schouten 
P.C.I. RK  Parochie H. Joseph     parochie bestuur 
P.C.I. Parochie OLV Onbevlekt Overveen   parochie bestuur 
Stichting Ondersteuning Alg. Maatschappelijk  Werk directie 
Schenkingsacte      mw. P.M de Loor 
Particuliere giften      overig 
Gemeente Haarlem afscheid     dhr. E.L.H. Dorscheidt 
 
5.3 Taken ambtelijk secretaris 

De ambtelijk secretaris mw. I.M.H. Koster is met name actief bij (1) het beoordelen van de 
binnengekomen aanvragen op volledigheid, (2) het bestuur adviseren op basis van deze 
aanvragen en (3) het uitvoeren van de besluiten die door het bestuur genomen worden.  
Voorts bereidt de ambtelijk secretaris de agenda voor de bestuursvergadering voor en 
notuleert de vergaderingen en is ondersteunend bij beleidsvoorbereidende activiteiten en 
presentaties. Het betreft een parttime functie voor 18 uur per week (0,50 fte). I.v.m. de 
toename van werkzaamheden is het aantal uren in 2016 uitgebreid van 16 uur naar 18 uur. 
In 2016 zijn er voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van het secretariaat naar een 
ruimte bij Stem in de Stad. 
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5.4 Gebeurtenissen in 2016 waarbij de Stichting vertegenwoordigd was 

5-1-2016 
Mevrouw van Oerle en de heer Huurdeman hebben bij Zorgbalans gesproken over het 
aanleveren van aanvragen vanuit de thuiszorgorganisaties. 
27-1-2016 
De heren van Krieken en Köhne hebben een bezoek gebracht aan Lindebudget. Er was een 
aantal aanvragen niet volgens de richtlijnen verlopen. De criteria bij het indienen van 
aanvragen bij de Stichting zijn doorgenomen. 
11-2-2016 
De heren van Krieken en Cramer hebben de openingsbijeenkomst bezocht van het kantoor van 
Humanitas. 
16-2-2016 
Mevrouw van Oerle heeft een presentatie gegeven over de Stichting bij het Netwerk 
Vrijwilligerswerk. De Stichting blijkt nog niet goed bekend te zijn bij de hulpverleners. 
7-3-2016 
De heren Huurdeman, van Noort en Cramer hebben de bijeenkomst “Kontext in gesprek” 
bijgewoond. 
16-3-2016 
De heer Huurdeman en mevrouw Koster hebben overlegd met de kwartiermaker van de Sociale 
Wijkteams over het toekennen van ‘noodpotten’ aan de wijkteams. 
7-4-2016 
Mevrouw van Oerle en de heer van Krieken hebben een gesprek gevoerd bij GGZ inGeest over 
de criteria betreffende aanvragen bij de Stichting. 
18-4-2016 
Mevrouw van Oerle en de heer Huurdeman zijn aanwezig geweest bij het afscheid van dhr. E. 
Dorscheidt als Manager Hoofd afdeling Sociale Zaken der Gemeente Haarlem . 
3-5-2016  
Mevrouw van Oerle en de heer Huurdeman hebben overleg gevoerd met Noodfonds Velsen 
over evt. bestuurlijke samenwerking. 
11-5-2016 
Mw. Koster en de heer Huurdeman hebben met de Gemeente gesproken over het leefgeld wat 
de Stichting betaalt ter overbrugging naar een uitkering. 
Deze aanvragen zijn aanzienlijk gedaald. 
22-6-2016 
Mevrouw van Oerle heeft de bijeenkomst ‘Krachten bundelen tegen armoede’ van de kerken in 
Haarlem Noord bijgewoond. 
30-6-2016 
De heren Huurdeman en Cramer hebben de lustrumbijeenkomst van Kontext bezocht. 
19-7-2016 
Mevrouw van Oerle heeft gesproken met dhr. J. Opdam van Stichting Stem in de Stad 
1-9-2016 
De heren Huurdeman en Cramer zijn aanwezig geweest bij het afscheid van burgemeester B. 
Schneiders. 
4-9-2016 
Mevrouw van Oerle heeft de bijeenkomst bijgewoond in Financieel café de Tulp over schulden 
en aflossingen. 
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16-9-2016 
De heer Cramer heeft de jaarlijkse bijeenkomst van de Blijfgroep bezocht. 
18-9-2016 
De heer van Krieken heeft de Stichting vertegenwoordigd bij het 100-jarig jubileum van 
Sluijterman van Loo 
26-9-2016 
Mevrouw van Oerle is aanwezig geweest bij de Netwerkbijeenkomst Minima van de Gemeente 
Haarlem 
27-9-2016 
Mevrouw van Oerle en de heer Köhne zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van Sociaal 
Wijkteam Noord-2. Mw. van Oerle heeft hierbij een korte presentatie gehouden over de 
Stichting. 
5-10-2016 
Mevrouw van Oerle heeft de conferentie ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning’ van de 
Participatieraad bijgewoond. 
12-10-2016 
Mevrouw van Oerle en de heer Huurdeman hebben gesproken met de heer Schoon, 
penningmeester van Noodfonds Velsen, over de overdracht van het Noodfonds naar de 
Stichting Urgente Noden per 1-1-2017. 
13-10-2016 
Mevrouw van Oerle en de heren Huurdeman en Cramer hebben de netwerkbijeenkomst bij het 
Sint Jacobs Godshuis bezocht betreffende de Sociale Kaart van Haarlem en de transitie van het 
Sociaal Domein. 
29-10-2016 
Mevrouw van Oerle is aanwezig geweest bij de Netwerkbijeenkomst Minima van de Gemeente 
Haarlem 
6-11-2016 
De heer Huurdeman heeft een presentatie over de Stichting gegeven bij de thuisadministratie 
van Humanitas. 
7-11-2016 
Mevrouw van Oerle heeft de bijeenkomst ‘Perspectief vanuit de put’ van de FBNA bijgewoond. 
19-12-2016  
De heren Cramer en Huurdeman zijn aanwezig geweest bij de afscheidsreceptie van Kontext. 

 
Hoofdstuk 6: Financiën en ANBI 

Onze website is aangepast aan de ANBI voorwaarden. Onze naam: Stichting Fonds voor Urgente 
Noden voor Haarlem en Omgeving blijft zoals ze was. Het RSIN fiscaal nummer 3454566 is ook 
bij de contactgegevens geplaatst. De post- en adresgegevens zijn ongewijzigd en de doelstelling 
van onze stichting is duidelijk op de website aangegeven. 
In  dit verslag geven we ook aan wie de bestuurders, de leden van de Raad van Toezicht en de 
fondsen en instellingen zijn die ons ondersteunen. 
De financiële situatie over het boekjaar 2016 door middel van een verkorte jaarrekening 2016 
met de balans, de staat van baten en lasten wordt hierna aangegeven. 
De volledig goedgekeurde jaarrekening 2016 met de accountantsverklaring is op aanvraag 
beschikbaar. 
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Slotwoord 
 
Het bestuur van FUN kijkt terug op een goed jaar. De verbreding van de doelstelling om ook 
aanvragen die gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners heeft goed 
uitgepakt en zal de komende jaren verder geïntensiveerd worden.  
Er is in 2016 flink geïnvesteerd in de bekendheid van FUN bij hulpverleners. Uit gesprekken met 
hulpverleners  blijkt dat FUN een belangrijke rol speelt in de bestrijding van armoede in ons 
werkgebied.  De in 2016 ingezette  acties zullen de komende jaren verder uitgebreid worden. 
Ook zal nog verder gewerkt worden aan het nog eenvoudiger (zo weinig mogelijk 
bureaucratisch) maken van de aanvragen. Het volledig digitaal maken van die aanvragen is een 
belangrijke doelstelling in 2017. 
 
Het bestuur verwacht dat deze ontwikkelingen (en natuurlijk de uitbreiding van het werkgebied 
met Velsen) zullen leiden tot een aanzienlijke groei van de aanvragen. Dat zal uiteraard leiden 
tot een toename van de kosten. Het bestuur zal dan ook in 2017 met de  ondersteunende 
fondsen in gesprek gaan hoe die toenemende kosten opgevangen kunnen worden.  
Die gesprekken zien we met vertrouwen tegemoet, want niet alleen de  hulpverleners zijn fan 
van FUN, ook de fondsen zijn dat, omdat zij de overtuiging hebben dat elke euro, die zij 
beschikbaar stellen, ook daadwerkelijk besteed wordt aan de bestrijding van armoede. 
 
 
Haarlem, 1 mei 2017       De secretaris 
 
 
 
 
Hulpverleners FAN van FUN 
“Elke aanvraag schiet er uit. Hoe blij je iemand kunt maken met een wasmachine of een 
koelkast. Soms hebben ze helemaal niets en glimmen ze helemaal van trots.” 
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Verkorte jaarrekening 2016 van Stichting Fonds Urgente Noden 
 
Balans per 31 december 2016 

__________________________________________________________________ 
Activa        2016       2015     
 
Vlottende activa 
Rabo rekening courant     14.725        1.753       
Rabo spaarrekening               133.677  177.665          
Kas              250 
Te ontvangen posten            292    26.012        
Totaal:                  148.944      205.430                      
                 =======          =======   
_________________________________________________________________ 
Passiva                                                          2016       2015                  
 
Eigen vermogen             91.669  138.750    
Bestemmingsreserve Carmen     10.000     20.000   
Voorziening apparaatskosten    29.476    39.022   
Nog te betalen kosten       17.799         7.658    
Totaal:                  148.944  205.430           
                 =======           =======   
 

Rekening van baten en lasten 

                                                                                                                                                     

Baten        2016      2015      
 
Bijdragen fondsen    244.079  246.050    
Bijdragen in apparaatskosten    35.000    35.000   
Donaties       19.500    10.049   
Ontvangen rente              292      1.012   
Totaal baten     298.871  292.111       
      =======  ======= 
 
Lasten               
 
Hulpverlening     310.952  208.742          
Apparaatskosten      44.546    38.783     
Vrijval apparaatskosten      -9.546       -3.783              
Totaal lasten     345.952  243.742         
      =======  ======= 
 
 
Saldo van baten en lasten     -47.081      48.369       
      =======  ======= 
 


