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Voorwoord bij jaarverslag 2020  Stichting Noodfonds Zwolle 
e.o.

Beste betrokkenen, hulp- en dienstverleners en belangstellenden

Met dit verslag geven we inzicht in en leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2020. Het was 
een bijzonder jaar waarin de Coronapandemie de boventoon voerde. 
Dat maakt een vergelijking met de voorafgaande jaren per definitie ingewikkeld.
Het was voor veel mensen een lastig jaar, maar het leverde ook nieuwe initiatieven op.
Door adequaat te reageren, zonder allerlei bureaucratie, zijn met inzet van de gemeente Zwolle, stichting 
Meedoen en het uitvoeringsbureau laptops verstrekt aan kinderen om thuis onderwijs te volgen.

Kortom doen wat nodig is !

Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2019 wel iets teruggelopen. Dit is in deze bijzondere tijd dan lastig 
te duiden. Laten we hopen op een 2021 waarin we weer wat betreft het menselijk contact  terug kunnen naar 
‘normaal’ !

Namens het dagelijks bestuur,

Willem van Beek.
Voorzitter.

 



Jaarverslag 2020  Noodfonds Zwolle en omstreken Jaarverslag 2020  Noodfonds Zwolle en omstreken

54

Voorbeelden uit de praktijk

Eerst willen we via enkele praktijksituaties een indruk geven waartoe het Noodfonds zoal kan die-
nen. Het gaat daarbij altijd om mensen die via de hulpverlening een oplossing zoeken voor hun 
problemen. De hulpverlener doet een beroep op ons wanneer hij/zij “ het plan” of “de aanpak” 
weliswaar helder heeft, maar deze gefrustreerd wordt door tegenvallers, het niet terstond kunnen 
voldoen aan formele regels. Soms is de problematiek al zodanig opgestapeld dat er sprake is van 
escalatie. Noodhulp dan ook echt nodig. 

Meneer is sinds korte tijd onder Budgetbeheer geplaatst. Hij heeft zich zelf ook voor hulp gemeld, om-
dat hij het overzicht niet heeft zelf zijn financiën te beheren. Het eerste loon is binnen gekomen, echter 
is dit voor deze maand onvoldoende om het gehele budgetplan uit te voeren en voor een volledige 
maand te voldoen in zijn levensonderhoud. Daarnaast is het zo dat de energie niet betaald kan worden, 
terwijl er gedreigd wordt met afsluiting, vanwege een achterstand.. Vandaar de aanvraag om nog hoge-
re kosten zoals afsluit en aansluitkosten te voorkomen en leefgeld voor meneer beschikbaar te stellen.
.

Meneer heeft momenteel geen inkomen om vaste lasten te betalen en eten te kunnen kopen. Wij heb-
ben bij Gemeente Zwolle Bijstand aangevraagd maar door de corona crisis is het nog niet gelukt om 
een gesprek te voeren. Daardoor is de beoordeling en daarmee de uitkering uitgesteld. Ik heb vandaag 
nog een keer met Gemeente contact opgenomen en het blijkt dat het nog 10 dagen kan duren. Meneer 
heeft echter inmiddels echt geen geld meer voor levensonderhoud.

Dhr. heeft sinds kort en briefadres en voor de rest moet alles opgestart worden. Wil graag zijn leven 
oppakken, maar moet een visuele cirkel doorbreken. Om uit de daklozencircuit te komen, moet hij eerst 
een ID kaart, om vervolgens een uitkering te kunnen aanvragen. Tevens bankrekening openen, inschrij-
ven woningzoeker etc. Dhr. heeft op het moment niets. Alles begint met geld voor een ID kaart en geld 
voor pasfoto’s.
 

Ouders kunnen de twee kinderen niet voldoende ondersteunen in het thuisleren. Op school wordt ge-
bruik gemaakt van diverse programma’s op de computer. Er stond een afspraak bij de sociale raadslie-
den gepland voor de aanvraag van bijzondere bijstand voor een computer. Deze afspraak is verplaatst 
in verband met de coronamaatregelen. Het gezin heeft een computer nodig zodat de kinderen hun Ne-
derlandse taal kunnen blijven ontwikkelen, ook al leren ze op afstand.

Client is ZZP-er geworden in de bouw, mede door het coronavirus zijn er nu minder opdrachten, dus 
minder inkomsten. Tevens was zijn auto ook nog  kapot en met openbaar vervoer reizen niet gewenst/
niet mogelijk. Herleving Wajong wordt deze week aangevraagd door bewindvoerder. Kan wel 6 weken 
duren. Er is nauwelijks netwerk, bewindvoerder kan cliënt  momenteel zelfs geen leefgeld toekennen.. 
Vanwege dat laatste doen we een beroep op uw fonds.

Meneer heeft te weinig inkomen doordat hij geen werk meer heeft door Corona (horeca) en zijn aan-
vraag voor een aanvullende studiefinanciering blijft steken op informatie over het inkomen van zijn 
ouders die op Curacao wonen. Er moet informatie komen van het Belastingkantoor daar, maar dat is 
onlangs afgebrand en momenteel ligt daardoor alles stil. Meneer is in gesprek met het DUO hierover, 
maar voor nu lost dat niets op en heeft hij geen leefgeld.

Bestuursverslag

In dit deel van het verslag wil het bestuur laten zien waaruit onze noodhulp in 2020 heeft bestaan. 
We zullen de gegevens van de aanvragen op verschillende manieren presenteren en toelichten. 
We beginnen met een totaaloverzicht: 

Aanvragen Aantallen
2020 2019 2018

totaal aantal aanvragen 292 272 332

waarvan verleend 233 204 279

aantal afgewezen/niet in bijgedragen 59 68 53

aanvragen uitgesplitst naar soort bijdrage 1) 298 276 364
waarvan verleend 239 205 302

1) Per aanvraag kunnen er meerdere bijdragen(soorten) worden verstrekt.

Het aantal aanvragen is in 2020 licht gestegen. Het was met name in het voorjaar en de zomer vrij rustig. 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in jaren zichtbaar. 

We willen de hier zichtbare effecten van het totaal van de aanvragen toelichten aan de hand van de 
redenen waarvoor men aanvraagt ofwel de soorten bijdragen. Daarom volgt nu eerst een overzicht 
daarvan.

BESTUURSVERSLAG 
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Soort bijdragen

2020 2019

 gevraagd verleend ad gevraagd verleend ad

Direct levensonderhoud 76 65 15.955 85 79 17.730

Vaste lasten 44 33 16.437 43 31 17.439

Schulden 3 3 1.807 10 9 3.879

Aansluitkosten nutsvoorzieningen 2 2 646 5 4 1.188

Schone start budgetbeheer 11 11 5.373 14 13 7.440

Studie/school 4 3 2.445 5 1 225

Vervoer 21 14 3.569 21 11 4.042

Medische kosten 27 14 2.785 27 17 3.295

Kleding 2 2 325 8 5 1.170

Computer 70 66 19.875 6 3 775

Woninginrichting 9 2 1.275 9 5 1.490

duurzame gebruiksgoederen 4 3 587 7 5 1.407

identiteitskaarten/leges 16 15 1.212 21 15 1.224

Overige 7 4 1.413 15 7 1.196

Mondkapjes 2 2 2.427

Totaal 298 239 76.131 276 205 62.500

Eerste indruk
Er zijn over het geheel genomen wat dalingen te zien die per soort relatief gering zijn. Opvallende uitschieter 
is de vele aanvragen voor computers.  Dit komt door de actie die aan het begin van de corona-periode werd 
gehouden om thuisonderwijs mogelijk te maken door laptops te vergoeden (aanvraagsoort “computer”). Hierop 
gaan we later nog uitgebreider in. Ook de mondkapjes vallen onder “corona-uitgaven”. Deze actie vloeide weer 
voort uit het weer opengaan van de scholen, m.n. voor VO. Deze bijzondere bijdragen geven een wat geflatteerd 
beeld..

Schulden De aanvragen voor schulden zijn verder gedaald. Het betreffen bijv. betalingen aan deur-
waarders of verhuurders i.v.m. een aanbetaling van een huurschuld. Soms dragen we 
echter ook bij in een ontstane achterstand in de vaste lasten door bijv. een maandtermijn 
van de ziektekostenverzekering te betalen. Deze laten we dan vallen onder “vaste lasten”. 
Er is dan meer sprake van voorkoming van schuldensituaties.  

Schone start 
Budgetbeheer

Deze aanvragen die betrekking hebben op het SchuldDienstVerleningsproces zijn m.i.v. 
2019 fors afgenomen. We dragen bij in de schrijnende gevallen, waarbij de situatie esca-
leert en de schuldregeling dreigt te mislukken. Het aantal bijdragen voor levensonderhoud 
is toegenomen, want men moet ondanks budgettekorten, tenminste wel het zgn. leefgeld 
kunnen uitkeren.

Identiteitskaarten De aanvragen voor identiteitskaarten is op hetzelfde niveau gebleven.  Instanties waren 
door Corona niet het gehele jaar open,  Spreekuren van Sociaal Raadslieden zijn terugge-
bracht. Men moest prioriteit geven aan de dringendste zaken, die op afstand veel meer tijd 
vergden.  Hierdoor hebben zij minder aangevraagd dan voorheen.

Overige Deze uitgaven voor deze bijdragesoort is licht gestegen. Het betreffen meestal uitzonder-
lijke aanvragen. Vaak ook van hulpverleners die een totaaloplossing zoeken. Vaak moet er 
dan verwezen worden naar andere voorzieningen.  

Korte weergave
De stijging komt vooral door “corona”-bijdragen. Als we die niet meerekenen, is er een lichte daling over de 
hele linie.  De vraag is dan of er minder problemen zijn of dat hulpverleners in corona-tijd minder in staat 
zijn geweest om actief met de klanten te zoeken naar oplossingen. We zullen hieronder kijken naar de 
aanvragende hulpverleningsinstanties. 

Herkomst van de aanvragen
 

aantallen 2020 aantallen 2019 aantallen 2018

naar instellingen gevraagd verleend gevraagd verleend gevraagd verleend

Stichting de Kern 18 15 29 23 24 21

Afd. SchuldDienstVerl.Gem. Zwolle 64 60 78 74 81 80

Op Orde (Humanitas TA +WIJZ) 1 0 3 2 4 3

MEE IJsseloevers 2 1

Leger des Heils 6 6 9 7 23 19

RIBW 7 6 3 2 4 2

St. Voor Elkaar /SchuldHulpMaatje 1 1 2 2 3 3

gem. Zwolle / Oldebroek 6 2 6 5 6 5

Vluchtelingenwerk en Timon 3 3 4 0

Limor 12 8 21 20 13 10

Stichting Humanitas DMH 4 1 4 3

Frion 1 1

GGD / team via 6 5 9 6 5 3

Zes op maat 2 1 2 2

Tactus 2 2

Kadera 18 9 6 4 24 21

Diverse bewindvoerdersorganisaties 44 35 35 24 42 30

JP v/d Bent stichting 2 2 2 0

Sociale Wijk Teams(SWT’s) 46 41 19 10 41 32

Creating Balance 17 12 16 11 21 18

Overige hulpverlenersorganisaties 39 27 23 10 33 26

Totaal 292 233 272 204 332 279

 
Eerste indruk 
Er zijn enkele opvallende verschillen met voorgaande jaren. 
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SchuldDienstVerlening De aanvragen vanuit SDV zijn iets terug gelopen, maar ze blijven de belangrijk-
ste ‘afnemer’ van noodhulp. De afname in “schone start budgetbeheer” is opge-
vangen door aanvragen “levensonderhoud”. (zie vorige tabel)  

Leger des Heils De daling in aanvragen heeft zich doorgezet. Voorheen werd door het leger o.a. 
fietsen en woninginrichting aangevraagd. 

Kadera Kadera (vrouwenopvang) heeft meer aangevraagd, maar is daar niet altijd suc-
cesvol in geweest. Er zijn fietsen aangevraagd, die mede door corona (sluiting) 
niet geleverd konden worden. .

SWT’s De aanvragen van de Sociale Wijk Teams zijn (weer) gestegen, maar hierbij zijn 
heel veel aanvragen voor Laptops i.v.m. thuisonderwijs.

Bewindvoerders Bewindvoerders hebben in 2020 (weer) veel aangevraagd. Het aantal verschil-
lende kantoren is ook toegenomen.  De afspraak is dat er sprake moet zijn van 
een hulpverleningstraject. 

In het afgelopen jaar zijn er nauwelijks werkbezoeken geweest. Er is daardoor geen goed beeld van wat 
de diverse aangesloten instellingen en de hulpverleners met hun klanten aan ontwikkelingen doormaken. 
Op basis van de ervaring van het bureau is er een algemene notie ontstaan dat de corona-crisis ook een 
behoorlijke rem heeft gezet op allerlei hulpverleningswerkzaamheden. De Sociale Wijk Teams / buurtcentra 
zijn ook gesloten geweest. 

Niet alle aanvragen leiden tot een bijdrage. Vaak is het zoeken naar een ’match’ tussen de hulpverlener 
en het bureau. Het aantal afwijzingen en de reden van afwijzing is dus ook een graadmeter voor het 
functioneren van deze samenwerking. Daarom geven onderstaand overzicht.

Redenen voor afwijzing

2020 2019 2018

Voorliggende voorziening 8 7 6

Buiten werkingsgebied 5 4 1

Voldoende eigen mogelijkheden of reserves 2 3 1

Niet conform richtlijnen bestuur 19 21 10

Intrekking aanvraag 12 22 13

Niet concreet en specifiek 2 1 2

Geen sprake van nood 9 9 6

Ander fonds 2 1 3

Totaal 59 68 53 

Eerste indruk
Het aantal afwijzingen zijn gedaald.. Het afwijzingspercentage is 20 %. Er zijn relatief veel aanvragen die 
we volgens de richtlijnen van het bestuur niet konden honoreren. Soms gaat het om het opknappen van 
het huis of de tuin. Er worden ook medische kosten gevraagd die verder gaan dan een noodbehandeling.  
We gaan daar zeer terughoudend mee om, omdat we dan al snel dreigen een voorziening te worden.

We hebben het afgelopen jaar vooral veel digitaal vanuit de thuissituatie moeten werken.  Ook 
hulpverleners kwamen niet bij klanten thuis en konden niet altijd meteen een vervolg geven op de 
aanvraag door vragen te beantwoorden. Soms zijn de verwachtingen te groot, bijv. een aanvraag waarbij 
gevraagd wordt of de woonboot voor ¤ 5.000,- gerepareerd kan worden.  Het moet bij ons dus blijven gaan 

om incidentele hulp en maatwerk-oplossingen. We proberen echter altijd wel te adviseren en te verwijzen 
naar andere mogelijkheden. Voor meer inzicht in de uitkomsten van het afgelopen jaar kunnen we kijken 
naar de doelgroep waarvoor wordt aangevraagd door de hulpverleners. 

Gezinssamenstelling

Aantallen

2020 2019 2018

Jongere < 18 0 0 1

Jongere 18-23 24 9  34

Alleenstaande 23-65 124 102 144

Alleenstaande 65+ 2 5 6

Alleenstaande ouder 84 99 100

(echt)paar + kind > 18 3 1 7

(echt)paar < 65 49 48 41

(echt)paar > 65 0 4 2

Onbekend 6 4

Totaal 292 272 332

Eerste indruk
Opvallend is de stijging  in alleenstaanden. De volgende grafiek laat de verhoudingen zien.

  
De volgende grafiek laat de verhoudingen zien.
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We zijn Stichting Noodfonds Zwolle en Omstreken en werken dus niet alleen voor de stad Zwolle.
Hoe het met de aanvragen uit andere gemeente in ons werkgebied gesteld is staat in onderstaande tabel. 

Aanvragen vanuit 2020  2019  

regiogemeenten aantallen bedrag aantallen bedrag

 gevraagd toegekend  in € gevraagd toegekend in €

Kampen 11 9 2.318 7 7 3.125

Dalfsen 0 0 0 0 0 0

Olst / Wijhe 0 0 0 0 0 0

Zwartewaterland 1 1 233 2 2 300

Staphorst 2 1 400 3 2 650

Oldebroek 7 4 1.112 2 0 0

Hattem 1 1 145 3 2 828

buiten werkingsge-
bied* 5 0

0
5 0

0

Geheim 0 0 0 1 1 450

Zwolle 293 244 71.923 249 190 57.147

Totaal 332 279 76.131 272 204 62.500

Eerste indruk
De aanvragen vanuit de omliggende gemeenten zijn relatief gering. We hebben vooral contact met 
hulpverleningsinstanties die ons vanuit Zwolle kennen en ook een beroep op ons doen wanneer ze een 
klant uit een omliggende gemeente hebben. Er zijn daar soms ook lokale fondsen Dat overleggen we dan 
met de hulpverlener.  Vanuit de gemeente Oldebroek is er meer aangevraagd als gevolg van afspraken, 
contacten met de gemeente, die daarvoor een soort van aandachts-functionaris voor heeft.. 

Nabeschouwing aanvragen
De uitkomsten van 2020 hebben we in verschillende overzichten zichtbaar gemaakt en toegelicht..  
De met ingang van 2019 ingezette daling van aanvragen bij verschillende instanties vraagt nog steeds 
onze aandacht, omdat we in 2020 ook nauwelijks werkbezoeken hebben gehad, waarbij we konden 
overleggen over onze werkwijze en samenwerking. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat Noodhulp 
ook in een ander licht kan worden gezien, nl. door snel in te spelen op een belangrijke gebeurtenis in de 
samenleving. Mensen die om uiteenlopende redenen al  ‘onder druk’ komen te staan, hebben dan acute 
aandacht nodig. De laptop-actie (70 aanvragen) en de laagdrempelige verdeling van mondkapjes via 
onze partners hebben daar een bescheiden, maar betekenisvolle rol in kunnen spelen.

De crisisperiode heeft een effect gehad op de uitkomsten die zich niet éénvoudig laat verklaren. Wat 
niet uit de cijfers blijkt is dat hulpverleners zich ook hebben moeten ‘resetten’. Er moest op afstand 
worden gewerkt, juist in een werkveld waar een persoonlijke benadering (vertrouwensrelatie) belangrijk 
is. Wellicht is de les dat we met zijn allen nog meer dan voorheen de professionals moeten betrekken 
en hen moeten faciliteren ? De sociale strategie afstemmen op de frontlinie?  Het is namelijk denkbaar 
dat we de maatschappelijke schade die in 2020 is ontstaan in de komende jaren zich zal vertalen in een 
toename van knelpunten. Dat betekent mogelijk ook meer aanvragen voor het Noodfonds ! 

We hopen in 2021 weer normaal te kunnen werken en voor het bureau betekent dit dat er als het ware 
weer opnieuw aansluiting moet worden gevonden met de aanvragers en de doelgroep. 

Het Noodfonds is nl. niet een statische voorziening. Het dynamische karakter van het werk kwam ook in 
2020 tot uitdrukking toen een begeleidingscoach van het Leger Des Heils opbelde om zijn probleem voor 
te leggen. Hij had een groep MBO studenten, die hij begeleide bij het weer oppakken van hun opleiding.  
Het betroffen twintigers die eerder waren ‘uitgevallen’ als gevolg van problemen op andere leefgebieden. 
De doelstelling was om alsnog de opleiding af te ronden om zo alsnog mogelijkheden voor werk te krijgen 
en in de maatschappij aansluiting te vinden.  Echter, er waren onvoldoende middelen en men moest, zeker 
ook in corona-tijd een laptop hebben om les te volgen, contact te hebben met leraren en leeropdrachten uit 
te voeren. Ofschoon het Noodfonds veelal wordt benaderd voor individuele aanvragen, is het ook mogelijk 
om voor “groepen” iets te doen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben een lokale computerwinkel 
bereid gevonden om degelijke apparatuur te leveren tegen een redelijke prijs.  De Leerlingen mochten een 
persoonlijk verzoek schrijven, waarna ze door middel van een overeenkomst de laptop tijdens de opleiding in 
bruikleen kregen en na afronding deze mochten behouden.

Inspelen op ontwikkelingen en praktische oplossingen kunnen aanbieden kan niet zonder een bepaald 
mandaat en een goede wisselwerking tussen het uitvoeringsbureau en het bestuur. Daarom wordt hieronder  
beschreven hoe het bestuur telkens weer in staat is om vorm en inhoud te geven aan het functioneren van 
het Noodfonds.

Werkzaamheden Bestuur
Naast het Algemene Bestuur is er een Dagelijks Bestuur (DB). Zij streven ernaar dat er voldoende middelen 
zijn om aanvragen af te kunnen doen en dat dit werkwijze klopt met onze doelstelling.
In 2020 hebben we slechts wee keer vergaderd. Lopende zaken zijn onderling zoveel als mogelijk 
afgestemd.

Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert normaliter twee keer per jaar. In het voorjaar en het najaar. 
Door de corona-maatregelen is er geen fysieke bijeenkomst geweest. Geplande vergaderingen werden 
telkens uitgesteld in de hoop dat het alsnog kon, maar dat bleek dat later weer niet te kunnen.  
Wij doen dit werk dankzij de ondersteuning van lokale en landelijke fondsen en de gemeenten. Met name de 
gemeente Zwolle zijn we dank verschuldigd voor het in ons gestelde vertrouwen om bijdragen te geven voor 
de aanschaf van Laptops voor het thuisonderwijs, welke door hen voor bijna 75 % is vergoed. Zonder deze 
ruimhartige toezegging, alsmede de bijdrage van Stichting Meedoen Zwolle (omdat het om kinderen uit hun 
doelgroep ging) hadden we deze actie niet zo  effectief kunnen uitvoeren. 

Onze ondersteuners zijn:

Daarnaast werken we samen met het Diaconaal Platform van de samenwerkende kerkgenootschappen. 
Wanneer dit aansluit bij beider doelstelling handelen we gezamenlijk aanvragen af.  Evenzo is de werkwijze 
in Kampen met het Kamper Kracht Fonds. Voor kindbenodigdheden werken we lokaal samen met Stichting 
Meedoen Zwolle .

In de jaren hiervoor hebben we voortdurend kunnen steunen op een ruime algemene reserve, maar deze is 
nu echt minimaal. Er zal voor de toekomst door het bestuur binnen de Zwolse samenleving moeten worden 
gezocht naar passende financieringsmogelijkheden.

Lokaal

Gemeente Zwolle

Gemeente Kampen

Stichting Hervormd Weeshuis

Landelijk

Fonds DBL

Fonds Nalatenschap de Drevon

Haersoltefonds

Ridderschap Duitsche Orde

Charitatief fonds via SUNN

Incidenteel

Papefonds

Nationaal Fonds Kinderhulp
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Jaarrekening | 2020
 

Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Balans per 31 december 2020 na verwerking positief saldo 2020

ACTIVA 2020 2019

Nog te ontvangen bijdragen 3.701                          980  
Terug te ontvangen Noodhulp - 250
Liquide middelen 87.239                        68.008
Totaal 90.940 69.238

PASSIVA 2020 2019

Algemene Reserve 68.182                               61.731
Voorschotfondsen 15.000 2.000
Nog te betalen 7.758 5.507
Totaal 90.941 69.238

Staat van baten en lasten 2020

BATEN 2020 2019
Totale baten 101.671                             68.936
Bijdrage gemeente Zwolle (armoedebeleid) 17.500 17.000
Bijdrage gemeente Zwolle (Corona) 15.978 -
Bijdrage Stichting Meedoen (Corona) 5.000
Bijdrage gemeente Kampen 7.500 7.500
Bijdrage fonds DBL 5.000 5.000
Bijdrage Nieuw Haersoltefonds 1.000 4.000
Bijdrage Stichting De Drevon 4.000 4.000
Bijdrage Ridderschap Overijssel 10.000 10.000
Bijdrage SUNN 14.000
Bijdrage overige fondsen 9.610 10.483
Bijdrage Voorschotfonds 1.000 1.000
Giften 200 200
Rentebaten -                               17
Terugontvangen noodhulp 6.686                          4.496
(Terugontvangen) noodhulp 2019 57 -
Bijdragen fondsen voor derden 4.140 5.240

 
LASTEN 2020 2019
Totale lasten 95.220 67.908
Noodhulp 76.131 62.500
Toevoeging voorschotfondsen (SUNN) 14.000
Bankkosten 197 168
Doorbetaalde bijdragen aan derden 4.140 5.240
Verrekening noodhulp 2019 752 -

Voordelig saldo 6.451 1.028
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Resultaatbestemming 2020
Toevoeging aan de Algemene Reserve  € 6.451  
Per saldo     € 6.451  

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

De waardering van de in de balans opgenomen activa en passiva is tegen nominale waarde.
De van fondsen ontvangen bijdragen en overige giften die een bepaalde doelstelling ondersteunen 
en die in het verslagjaar (nog) niet zijn aangewend voor het verstrekken van noodhulp, zijn als 
bestemmingsfondsen te betitelen en zijn in de balans gepassiveerd onder de benaming voorschotfondsen. 
Van geldgevers ontvangen ongeoormerkte bijdragen die in het verslagjaar (nog) niet overeenkomstig de 
doelstelling van de Stichting zijn besteed, worden toegevoegd aan de algemene reserve.
De in de staat van baten en lasten opgenomen posten hebben betrekking op het boekjaar, tenzij anders 
aangegeven. Giften en bijdragen van fondsen worden verantwoord in het jaar van ontvangst, dan wel het 
jaar waarvoor toezegging is gedaan.
Noodhulp wordt als last verantwoord in het jaar waarin de aanvraag is ingediend. Bepalend voor het jaar 
van verantwoorden is of ten tijde van het opstellen van de jaarstukken over de aanvraag een beslissing is 
genomen.

Beleggingsbeleid
De beschikbare liquiditeiten worden uitsluitend op spaarrekeningen geplaatst, waarbij er gestreefd wordt 
een zo hoog mogelijke rentevergoeding te realiseren.

Toelichting Balans
 
Activa
Nog te ontvangen bijdragen € 3.701
Betreft nog te ontvangen bijdragen van SchuldDienstVerlening (terugontvangen noodhulp) en de gemeente 
(betaalde bijdragen ten behoeve van de regeling Armoede Gezondheid & Kinderen).

Liquide middelen € 87.239

Specificatie:

Bestuurrekening NL33 ABNA 0426435052 d.d. 31-12-2020 € 35.280

Zakelijk Kwartaal Deposito NL64 ABNA 0501015078 d.d. 31-12-2020 € 873

Vermogens Spaarrekening NL25 ABNA 0407707212 d.d. 31-12-2020 € 51.086

 

PASSIVA
Algemene Reserve EUR 68.182

Saldo per 1-1-2020 € 61.731

Bij: toevoeging saldo 2020 € 6.451

Stand per 31-12-2020 € 68.182

Door de financiële ontwikkelingen – als gevolg van de afnemende inkomsten van landelijke fondsen die 
jaarlijks bijdragen – is het bestuur op zoek naar alternatieve bronnen van inkomsten (naast de reguliere 
ontvangsten zoals vermeldt in de jaarrekening). 

Voorschotfondsen EUR 15.000 

Saldo per 1-1-2020 2.000

Onttrekking 2020 1.000

Toevoeging bijdrage SUNN 2021 14.000

Totaal 15.000

Het saldo per ultimo 2020 betreft nog te besteden bijdragen van fonds Vincentiusvereniging en een bijdrage 
van SUNN (ten behoeve van noodhulp in 2021).

Nog te betalen € 7.758
Het betreft hier aanvragen voor Noodhulp van 2020 waarvoor een bijdrage is toegekend, maar waarvoor nog 
geen rekening is ontvangen (totaal € 258). Daarnaast is vanuit de totale bijdrage van Gemeente Kampen 
(€ 10.000) een bedrag van € 2.500 bestemd voor de dekking van de bureaukosten. Zowel in 2018, 2019 en 
2020 zijn deze nog niet opgevraagd (€ 7.500). 

Toelichting Staat van Baten en Lasten

Toelichting (algemeen)
Alle uitvoerende werkzaamheden van de Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving worden gedaan 
door “het Bureau”. De daarmee samenhangende kosten, zoals salarissen, automatisering, huisvesting, 
drukwerk en overige kantoorkosten zijn volledig voor rekening van de Gemeente Zwolle (onderdeel van het 
armoedebeleid).
De noodhulp wordt bruto verantwoord: zowel de verstrekte noodhulp als de terugontvangen (voorschot)
bijdragen worden weergegeven. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de omvang van de activiteiten 
van de Stichting.
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BATEN

Bijdragen
In het kader van het armoedebeleid heeft Gemeente Zwolle € 17.500 beschikbaar gesteld.  
Daarnaast heeft Gemeente Zwolle in totaal € 15.978 beschikbaar gesteld ten behoeve van aanschaf 
laptops en mondkapjes uit hoofde van Corona. Ook Stichting Meedoen heeft ten behoeve van deze 
acties € 5.000 beschikbaar gesteld. Gemeente Kampen heeft een bijdrage van € 7.500 toegekend. Van 
fonds DBL is € 5.000 ontvangen en van Stichting De Drevon € 4.000. Deze fondsen steunen ons jaar-
lijks op grond van samenwerkingsafspraken. De bedragen zijn in het verslagjaar volledig besteed aan 
noodhulp.  
Van het Nieuw Haersoltefonds is een bijdrage ontvangen van € 1.000, de bijdragen van dit fonds kun-
nen als een gift worden beschouwd zonder verplichting tot specifieke aanwending. Daarnaast heeft Rid-
derschap van Overijssel € 10.000 toegekend.  

De bijdragen van overige fondsen betreffen door-gedeclareerde kosten voor noodhulp. 
De specificatie hiervan luidt als volgt: 

Bijdragen overige fondsen 2020 2019
Hervormd Weeshuis 7.785 4.965
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.825 500
Totaal 9.610 10.483

Giften
In 2020 werd het Noodfonds verrast door een spontane gift (EUR 200).

Terugontvangen noodhulp
In 2020 is EUR 6.686 noodhulp terugontvangen.

Terugontvangen noodhulp 2019
Het betreft hier enkele bedragen aan in 2020 terugontvangen noodhulp van 2019, waarmee geen 
rekening is gehouden bij het opstellen van de jaarrekening over 2019.  

Bijdragen fondsen voor derden
Stichting Noodfonds Zwolle fungeert als intermediair voor het aanvragen van bijdragen bij het Nationaal 
Fonds Kinderhulp voor Stichting Meedoen. Onder de lasten is hetzelfde bedrag als ”doorbetaling aan 
derden” verantwoord. Er is hiervoor in 2020 EUR 4.140 ontvangen en doorbetaald. 

LASTEN

Noodhulp
Door een toename van het aantal toegekende aanvragen zijn de kosten van noodhulp gestegen in 2020.

Ontwikkeling saldi verleende noodhulp

                       
In het gelijktijdig met de jaarrekening 2020 uitgebrachte jaarverslag wordt de gegeven noodhulp naar diverse 
gezichtspunten nader gespecificeerd. Kortheidshalve wordt daarom voor een nadere toelichting op de 
verstrekte noodhulp naar het jaarverslag verwezen.

Doorbetaalde bijdragen aan derden
Het betreft de doorbetaling van de ontvangen bijdragen van het Nationaal Fonds Kinderhulp aan Stichting 
Meedoen en aan de gemeente Zwolle (regeling A&GK), zie de toelichting onder de baten.

Positief saldo
Het positieve saldo over 2020 is € 6.451 tegen € 1.028 in 2019.
 
Het exploitatieresultaat is voornamelijk een gevolg van:
• hogere kosten van noodhulp (w.o. Corona acties) N € 13.630    
• incidentele bijdragen (Corona)     V € 20.978
• meer terugontvangen noodhulp   V €   2.190 
• minder ontvangsten landelijke fondsen   N €   3.000
       

Overige gegevens
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor 
de Stichting. 

fonds kunnen als een gift worden beschouwd zonder verplichting tot specifieke aanwending. 
Daarnaast heeft Ridderschap van Overijssel EUR 10.000 toegekend.  

De bijdragen van overige fondsen betreffen door-gedeclareerde kosten voor noodhulp.  

De specificatie hiervan luidt als volgt: 

Giften 
In 2020 werd het Noodfonds verrast door een spontane gift (EUR 200). 

Terugontvangen noodhulp 
In 2020 is EUR 6.686 noodhulp terugontvangen. 

Terugontvangen noodhulp 2019 
Het betreft hier enkele bedragen aan in 2020 terugontvangen noodhulp van 2019, waarmee geen 
rekening is gehouden bij het opstellen van de jaarrekening over 2019.   

Bijdragen fondsen voor derden 
Stichting Noodfonds Zwolle fungeert als intermediair voor het aanvragen van bijdragen bij het 
Nationaal Fonds Kinderhulp voor Stichting Meedoen. Onder de lasten is hetzelfde bedrag als 
”doorbetaling aan derden” verantwoord. Er is hiervoor in 2020 EUR 4.140 ontvangen en 
doorbetaald.  

LASTEN 

Noodhulp 
Door een toename van het aantal toegekende aanvragen zijn de kosten van noodhulp gestegen in 
2020. 

Ontwikkeling saldi verleende noodhulp 
                        

In het gelijktijdig met de jaarrekening 2020 uitgebrachte jaarverslag wordt de gegeven noodhulp 
naar diverse gezichtspunten nader gespecificeerd. Kortheidshalve wordt daarom voor een nadere 
toelichting op de verstrekte noodhulp naar het jaarverslag verwezen. 

Doorbetaalde bijdragen aan derden 

Bijdragen overige fondsen 2020 2019

Hervormd Weeshuis 7.785 4.965

Nationaal Fonds Kinderhulp 1.825 500

Totaal 9.610 10.483
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Bijlage

Samenstelling Algemeen bestuur in 2020 (vertegenwoordigers van):
W. van Beek  Onafhankelijk voorzitter
P. Veld  Onafhankelijk penningmeester
E. Keulen  Gemeente Kampen
H. Duteweert  Gemeente Zwolle
A. Westerholt St. Hervormd Weeshuis
R. Madarun Integratieraad Zwolle
  R.Bakker   Humanitas
F. Beeftink WIJZ
W. van der Stouwe  Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle
S. Wijnholds Leger des Heils
S. van Ruth MEE IJsseloevers
H. de Quartel Dimence
I. Gerrits  Reclassering
K. Heidemans  Stichting de Kern, Sociaal Raadslieden
E. Zoer Stichting Limor
J. Dresscher  Stichting Meedoen Zwolle
J. Legebeke Stichting Travers 
J. Noordman Jeugdbescherming Overijssel
J. Raubun  Tactus verslavingszorg
H. Wolkotte  Stichting De Trans
W. van Ree Protestantse Gemeente Zwolle
J. Wierbos SWT Zwolle
D. v.d. Werfhorst Creating Balance
H. Woertink St. Goed Geregeld (Schuldhulpmaatje)
B. Minkjan Slachtofferhulp
H. Lip GGD IJsselland
M. Leeuw Cura XL 
M. Schram Accare

Samenstelling Dagelijks Bestuur
W. van Beek voorzitter 
P. Veld penningmeester
H. Bol secretaris
J. Hilberink  lid
H. de Quartel lid
W. van Ree lid
J.F. Dresscher lid

Samenstelling Bureau Noodfonds Zwolle e.o. 
Johan Groothedde
Diane Tjonk 



Noodfonds Zwolle e.o.
www.noodfondszwolle.nl
Lübeckplein 2
8017 JZ  Zwolle

• Kamer van Koophandel 05083077
•  Het Noodfonds is een zogenaamde instelling voor Algemeen Nut 

(ANBI - art. 24, lid 4 van de successiewet) waardoor stortingen op 
IBAN: NLxx ABNA 0426 4350 52 in principe aftrekbaar zijn voor de 
belasting.

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting Noodfonds Zwolle e.o.
Tekst: Stichting Noodfonds Zwolle e.o.
Opmaak: Hans Dienaar bNO


