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VOORWOORD BIJ JAARVERSLAG 2017 STICHTING NOODFONDS ZWOLLE E.O.

Beste betrokkenen, hulp- en dienstverleners,

In dit jaarverslag worden de werkzaamheden van ons bureau en van het bestuur beschreven

Uit ons verslag blijkt dat binnen ons fonds de vragen met betrekking tot direct levensonderhoud, 
vaste lasten en de schone start budgetbeheer van groot belang zijn. Het aantal aanvragen voor 
deze drie problemen was 43% van het totale aantal; het toegekende aantal voor deze drie was 
47% en 55% van de financiële bijdragen is daaraan besteed.
Onze conclusie is dat de gevolgen van de crisis nog steeds niet voorbij zijn, te meer omdat 328 
keer een bijdrage is toegekend tegenover 252 keer in 2016. Dat is een groei met 30%.
Niet alleen het aantal (toegekende) aanvragen is gegroeid. Dat geldt ook de diversiteit van aan-
vragende instanties. Naast van ouds vertrouwde aanvragers als De Kern en SchuldDienstVerle-
ning zijn belangrijke aanvragende hulpverlenende organisaties als de Sociale Wijk Teams 
(SWT’s), Kadera en Creating Balance gekomen. 

Met het toenemende aantal aanvragen en financiële steunverleningen is onze reserve onder druk 
komen te staan. We zullen daarom ons financiële beleid aanpassen dan wel  versterken en wel op 
drie punten: 
1. Met landelijke fondsen hebben we al samenwerkingsafspraken omtrent de besteding van (tevo-

ren beschikbaar gestelde) budgetruimte.  Deze aanpak gaan we uitbreiden;
2. Het Noodfonds stelt Noodhulpbudgetten beschikbaar aan partners in de stad waardoor die di-

rect kunnen inspelen op (kleine) hulpvragen vanuit hun doelgroep. We stellen wel de eis dat
deze hulp past binnen de doelstelling van het Noodfonds

3. We willen middelen aantrekken ten behoeve van verschillende soorten aanvragen en doelgroe-
pen , bijv. door meer budget te vragen bij de gemeente om knelpunten binnen SchuldDienstVer-
lening te helpen oplossen. Hiervoor gebruiken we het begrip ‘doelgroepfinanciering’.

Met deze wijzigingen wil het bestuur ervoor zorg dragen dat tegenover doorlopende uitgaven ook 
structurele inkomsten staan. Hierdoor wordt de continuïteit van het Noodfonds beter gewaarborgd 
en kunnen we de administratieve druk op het bureau verlagen.  

In 2017 is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het noodfonds. 
Een belangrijke conclusie is dat bij 22% van de klanten er (nog) geen sprake is van een (structure-
le) oplossing van de problematiek door verschillende oorzaken. Soms ook omdat de problematiek 
zo complex is dat die nog niet vertaald kan worden als materieel knelpunt. Daarom en daarvoor is 
overleg tussen hulpverlener en bureau van groot belang om te kunnen bepalen of een bijdrage 
helpt en een “passende oplossing” biedt.
De slotconclusie luidt dat “ voor een aanzienlijk deel [72%] wordt bijgedragen aan een structurele 
oplossing voor de aanwezige problematiek binnen een hulpverleningsplan. Daarbij zijn de richtlij-
nen, die openbaar gepubliceerd zijn, voldoende duidelijk en sturend voor de intermediair.  
Deze conclusie houdt in dat het Noodfonds bewezen bijdraagt aan de (structurele) oplossing van 
problemen en daarmee ook aan het herstel of aan het voorkomen van maatschappelijke schade.  
Op grond van de eindconclusie kan dus gesteld worden dat er een goede match van de hulpvraag 
en het noodhulpaanbod is, doordat de effectiviteit niet wordt gehinderd door de aanpak van de 
intermediairs noch de medewerkers.”

Namens het Dagelijks Bestuur, 

Gégé Callenbach, voorzitter. 
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ENKELE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Eerst willen we enkele praktijksituaties ter toelichting van onze doelstelling geven.

De klant van een hulpverlener moet door scheiding noodgedwongen haar huis verkopen. 
Daarom krijgt ze met spoed een huurwoning toegewezen. Gevraagd wordt om de 1e huur 
te betalen, zodat ze een stabiele start kan maken. Een huurtoeslag wordt aangevraagd, 
maar het duurt nog even voor deze ontvangen wordt; hierdoor ontstaat een tekort. Dankzij 
hulp van SchuldHulpMaatje krijgt en houdt ze haar financiële situatie stabiel en leert ze fi-
nancieel zelfredzaam te worden.

Meneer kan een appartement betrekken, nadat hij in het logeerhuis van Limor heeft verble-
ven. Gevraagd wordt aan het Noodfonds de overnamekosten voor tapijt, lampen en gordij-
nen te betalen. Dit draagt bij aan een structurele verbetering en vooruitgang van zijn leven,
omdat hij dan verder zelfstandig kan wonen..

Mevrouw heeft een Bijstandsuitkering en staat onder beschermingsbewind. Een aanvraag
voor wettelijke schuldsanering is ingediend i.v.m. grote schulden. Mevrouw kan momenteel 
zelf geen inkomen verwerven i.v.m. de zorg voor haar kinderen die een traumatische erva-
ring hebben gehad. Mevrouw heeft veel last van hoofdpijn, omdat ze een nieuwe bril nodig
heeft. De oogmeting bevestigde dat. De bijdrage voor de aan te schaffen bril neemt dit knel-
punt weg.

Een jonge vrouw woont in een appartement dat op de lijst staat om gesloopt te worden; de
huur is daarom laag. Ze heeft verschillende baantjes gehad, maar kon deze niet aanhouden 
vanwege haar studie. Deze heeft ze echter ook moeten staken als gevolg van  psychische 
overbelasting. Er zijn financiële problemen ontstaan, waaronder huurachterstand. Deur-
waarder is reeds in beeld en er dreigt uit huis plaatsing. Ze heeft geen sociaal netwerk. In 
verband met haar zware jeugd is hulp van familie niet mogelijk. De aanvraag voor een bij-
standsuitkering loopt en ze wordt gecoacht bij haar werk/studie. Momenteel heeft ze weer 
een bijbaantje. Bewindvoering is aangevraagd. De bijdrage is nodig voor aanbetaling van 
de huur en een eerste aflossing voor de deurwaarder. Daarmee wordt uithuiszetting voor-
komen. 

Het gezin heeft momenteel financiële problemen. Moeder is zwanger van een kindje met 
een hartafwijking. Vader heeft geen contractverlenging gekregen en heeft recht op een 
WW-uitkering. Aanvullende bijstand is aangevraagd, maar die duurt nog 28 dagen. 
Daardoor kan de huur niet worden afgeschreven. Om te voorkomen dat er een schuld gaat 
ontstaan en om het gezin te behoeden voor nog meer stress, wordt de aanvraag voor 
leefgeld toegekend. 
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BESTUURSVERSLAG 
 
In dit jaarverslag presenteren  we de uitkomsten van 2017 en lichten die nader toe. Dit doen we 
aan de hand van een aantal overzichten ontleend aan de administratie van de aanvragen.  

Aanvragen 
 
Aanvragen  Aantallen  

 2017 2016 2015  
totaal aantal aanvragen 333 283 234  
waarvan verleend 276 235 179  
aantal afgewezen/niet in bijgedragen 57 48 55  
     
aanvragen uitgesplitst naar soort bijdrage 1) 383 304 253  
waarvan verleend 328 252 196  

1) Per aanvraag kunnen er meerdere bijdragen(soorten) worden verstrekt. 
 
 
Er zijn in 2017 18 % meer aanvragen gedaan dan het jaar daarvoor. Vergeleken bij 2 jaar geleden 
zijn het er zelfs 100 meer aanvragen.. Het afwijzingspercentage is 17 %, net als in 2016. In 2015 
was dit 23,5%. De ontwikkeling is ook goed te zien in onderstaande grafiek. We zullen hierop ver-
derop nader ingaan. 
 
 

 
 
We zien dat het aantal toekenningen in dezelfde mate groeit als het aantal aanvragen. Dat bete-
kent dus een groei in erkende noodgevallen. De crisisjaren zijn dan wel voorbij, maar de gevolgen 
van de crisis zijn dat blijkbaar nog niet. De vraag rijst dan in welke situaties er sprake is van Nood 
en bij wie? Om dat te verklaren zullen we eerst moeten ‘inzoomen’ op de zaken waarvoor men 
heeft aangevraagd in het volgende overzicht. 
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Soort bijdragen 
 

 2017  2016 
  gevraagd verleend Ad in € gevraagd verleend Ad in € 

Direct levensonderhoud 85 82 15.862 77 74 16.873 
Vaste lasten  51 44 18.214 37 33 15.117 
Schulden 20 14 5.667 16 12 6.495 
Aansluitkosten nutsvoorzienin-
gen  10 10 2.675 6 5 1.114 
Schone start budgetbeheer 29 29 17.437 28 28 15.160 
Studie/school 7 2 298 2 0 0 
Vervoer 33 31 5.337 27 23 6.635 
Medische kosten 35 25 7.357 28 19 3.592 
Kleding 7 6 1.165 5 3 690 
Computer 4 2 629 4 3 650 
Woninginrichting 20 18 8.460 11 7 4.073 
duurzame gebruiksgoederen 7 7 2.012 6 3 1.367 
identiteitskaarten/leges 46 38 3.208 34 27 1.722 
Overige 29 20 5.421 23 15 5.497 
Totaal  383 328 93.742 304 252 78.985 
 
We zien dat het aantal bijdragen bij een aantal soorten extra is toegenomen: 
 
Levensonderhoud Er wordt veel aangevraagd voor levensonderhoud. Er is dan sprake van beslag door 

een deurwaarder of een verrekening van de belastingdienst. De laatste jaren komt het 
vaak voor dat mensen niet tijdig kunnen overschakelen op een uitkering. 
 

Vaste lasten* De toename in aanvragen voor vaste lasten valt op. Hierom wordt vaak gevraagd om 
escalatie van schulden te voorkomen. Ook zijn er dreigende huurachterstanden als ge-
volg van scheidingen/ het niet tijdig krijgen van inkomen. Er wordt dan bijv. een huurbe-
taling gedaan om ontruiming te voorkomen. Hiertoe behoren ook uitgaven van dubbele 
of 1e huur, die nodig zijn om de woning te kunnen accepteren en een huurcontract te 
kunnen krijgen. (Zie woninginrichting)  
  

Medische kosten Deze kostensoort stijgt al jaren, doordat steeds minder mensen aanspraak kunnen ma-
ken op verzekering, hetzij door pakketperikelen, hetzij door wanbetaling. De aanvragen 
voor tandartsbehandelingen, maar ook vervoerskosten stijgen. Verder betreft het brillen, 
schoenen en steunzolen (W.o. voor kinderen!)  
 

Woninginrichting* Wat opvalt is dat er veel sprake is van trajecten vanuit verschillende woonzorg-
instanties (RIBW, Limor, Kadera), waarbij cliënten verder kunnen naar zelfstandig wo-
nen. (Soms vergoed door bijz. bijstand*) Men probeert e.e.a. voor te bereiden, maar 
door snelle(re) toewijzing of onvoorziene omstandigheden ontstaan er ‘gaten’. Het kan 
ook gaan om andere noodzakelijke verhuizingen, waarbij bijv. een nieuwe vloerbedek-
king nodig is. Zie vaste lasten. 
 

Id-kaarten Veelal nodig voor aanvraag van een uitkering, een aanvraag voor schuldhulpverlening 
of beschermingsbewind, maar ook voor een nieuwe bankpas, ziekenhuisopname, oplei-
ding en werk. Indruk is dat meer en meer instanties dit gebruiken in hun processen om 
fraude/misbruik te voorkomen. 

 
In 2017 hebben we bij aanvragen voor de 1e huur voor de acceptatie van een woning en aanvra-
gen voor herinrichting van de woning nadrukkelijk gekeken of we wel moesten bijdragen, omdat bij 
een noodzakelijke verhuizing het mogelijk is om bijzondere bijstand van de gemeente aan te vra-
gen. We hebben vaker dan voorheen een bedrag als voorschot toegekend en deze van de bijzon-
dere bijstand van de gemeente terug ontvangen.  
Ook met de diaconie van de gezamenlijke protestantse kerken proberen we af te stemmen om 
samen ervoor te zorgen dat zij met name bij de aanvragen voor levensonderhoud een belangrijke 
rol kunnen spelen.  
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Afsluitend:
De toegekende aanvragen levensonderhoud maken 17% van de uitgaven uit. De bijdragen 
voor vaste lasten zijn vergeleken met 2016 gelijk gebleven op 19% en de aanvragen voor 
schone start budgetbeheer zijn ook op dat niveau gebleven. Deze posten bevatten dus sa-
men 55 % van de uitgaven (in 2016 60%).
Het aantal toegekende aanvragen voor levensonderhoud is 25% (in 2016: 29,4%); voor 
vaste lasten 13,4% (2016: 13,1%); voor schone start 8,8% (2016: 11,1). In totaal is dit 47% 
van het totaal, terwijl dit in 2016 53,6% was.
Dat betekent dat er wat betreft deze drie soorten een afname is ten opzichte van 
2016, zowel wat betreft de bedragen als de omvang van de toekenningen.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat we aanvragen afdoen in goed overleg met de hulp-
verlener. We proberen te kijken naar mogelijkheden. In onderstaande tabel worden de afwijzingen 
toegelicht.

Redenen voor afwijzing
2017 2016 2015

Voorliggende voorziening 7 10 8
Buiten werkingsgebied 3 2 1
Voldoende eigen mogelijkheden of reserves 2 1 3
Niet conform richtlijnen bestuur 13 10 15
Intrekking aanvraag 19 13 17
Niet concreet en specifiek 1 1 0
Geen sprake van nood 3 8 11
Ander fonds 9 3
Totaal 57 48 55

Wij willen het werk van de hulpverleners steunen, maar kunnen niet in de plaats treden van be-
staande voorzieningen.
Een deel van de afgewezen aanvragen betreft zaken die niet of niet helemaal aansluiten bij onze 
richtlijnen, zoals een niet vergoede tandartsbehandeling, een hulpmiddel of een gehandicapten-
voorziening. In een aantal ernstige gevallen, m.n. waar ook sprake is van bijv. schulden of psychia-
trische problemen, hebben we met succes een ander fonds kunnen bereiken.
Opvallend is het aantal ingetrokken aanvragen. Dat is niet altijd gebeurd in overleg tussen het bu-
reau en de hulpverlener. Soms wordt er niet meer terug gekomen op een aanvraag. Soms wordt er 
een veelheid aan problemen voorgelegd en moet één en ander worden uitgezocht, voordat er een 
besluit kan worden genomen. Soms overheersen andere problemen. Er kan dan bijv. onvoldoende 
structurele verbetering worden bewerkstelligd.

Afsluitend 
Het aantal afwijzingen is ten opzichte van 2016 percentueel gelijk gebleven: 17%. Het aan-
tal ingetrokken aanvragen stijgt opmerkelijk, waarvoor verschillende redenen zijn: van 4,5% 
naar 6,3%.
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Het Noodfonds kan worden gezien als een ‘oplossingsmiddel’ voor een breed scala aan (materi-
ele) knelpunten binnen de hulpverlening . In de praktijk betekent dit dat wij samen met hulpverle-
ners overleggen wat een passende oplossing kan zijn. Met deze wisselwerking in gedachte kan 
worden gekeken naar de aanvragende hulpverleningsinstanties en in welke mate wij effectief kun-
nen samenwerken. 

Herkomst van de aanvragen  
 aantallen 2017 aantallen 2016 Aantallen 2015 
naar instellingen Gevraagd Verleend gevraagd verleend gevraagd verleend 
Stichting de Kern 32 28 42 36 28 22 
Afd. SchuldDienstVerl.Gem. Zwolle 52 49 57 55 38 35 
Op Orde (Humanitas TA +WIJZ) 1 1 2 1 12 9 
MEE IJsseloevers 1 0 2 1 3 1 
Leger des Heils 15 13 26 22 22 20 
RIBW 11 7 6 3 3 2 
St. Voor Elkaar /SchuldHulpMaatje 15 15 18 18 9 6 
Team Inkomen gem. Zwolle 4 3 10 10 12 10 
St.Welzijn Kampen/gem. Kampen   1 0 4 3 
Vluchtelingenwerk 3 2 2 0   
Limor 11 10 11 10 11 9 
Stichting Humanitas DMH 5 4 4 2 0 0 
Frion 2 2 2 0 2 2 
GGD+Icare 7 4 7 5 6 3 
De Herberg 2 2     
Vitree 1 1 4 4   
Tactus   1 1 2 1 
kadera 22 20 4 2 2 1 
Diverse bewindvoerdersorganisaties 39 34 26 22 16 15 
JP v/d Bent stichting 2 1 3 3 3 3 
Sociale Wijk Teams(SWT’s) 34 29 25 20 18 14 
Creating Balance 52 38 12 9 11 5 
Overige hulpverlenersorganisaties 22 13 18 11 32 18 
Totaal 333 276 283 235 234 179 
  

Er is sprake van een enorme toename in aanvragen bij sommige instanties, m.n. bij Crea-
ting Balance, Kadera en de SWT’s. Daarnaast blijkt dat de bewindvoerders ons steeds 
meer weten te vinden. Zo ontstaat er een steeds grotere spreiding van aanvragen dan en-
kele jaren geleden.  

 
Kadera Kadera heeft een speciale medewerker die aanvragen coördineert. Wij werken ook sa-

men met hen door hen gebruik te laten maken van een NoodHulpBudget voor de meest 
basale benodigdheden, waarbij het van belang is dat men snel en zelfstandig kan hande-
len, bijv. kleding en fietsen. . 

Creating Balan-
ce 

Een verviervoudiging van het aantal aanvragen van vorig jaar. Dit is een opmerkelijke 
ontwikkeling die het gevolg is van de verandering in de jeugdzorg en de aansturing daar-
van door de gemeente. Er blijken talloze jongeren te zijn die op verschillende manieren 
problemen hebben om aansluiting te krijgen in de maatschappij. (hierover later in dit ver-
slag meer) 

SWT’s De aanvragen van de Sociale Wijk Teams zijn (weer) fors gestegen. Wat opvalt is dat de 
aanvragen divers zijn en betrekking hebben op verschillende leefgebieden. Uit de toelich-
ting blijkt dat er sprake is van tegenslag in combinatie met een laag inkomen, maar ook 
problematische gezinssituaties. Er wordt aangevraagd voor levensonderhoud, maar ook 
voor verhuis- en herinrichtingskosten of ondersteuning voor kinderen met een zorgvraag. 

Bewindvoerders Bewindvoerdersorganisaties hebben een belangrijke dienstverlenende rol in de aanpak / 
stabilisatie van de financiën van hun klanten. Een terugkerend aantal regionaal bekende 
bewindvoeringsorganisaties doet dit in samenwerking met hulpverleners en zo komen wij 
met hen in contact. Vaak zijn er achterstanden, beslagleggingen en is er dan een bijdrage 
voor levensonderhoud of vaste lasten nodig. 

  
De partijen in het sociale domein zijn zeer actief in de materiële aanpak. Er wordt door de komst 
van de SWT’s dichtbij de mensen gewerkt aan de oplossing of voorkoming van problemen. Dit is te 
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zien doordat men meer en meer bewindvoerders inschakelt om mensen in de financiële huishou-
ding te ondersteunen. Ook de ontwikkeling dat Creating Balance jongeren helpt om al aan het be-
gin van hun zelfstandige leven de gevolgen van een mogelijk gemankeerde ontwikkeling te stop-
pen is bemoedigend. Dit alles trekt echter een zware wissel op ‘onze’ financiële huishouding, maar 
dat probleem hebben we min of meer zelf naar ons toegetrokken.

Samenvattend:
Stichting De Kern en de afdeling SchuldDienstVerlening van de gemeente hebben van het 
begin af aan intensief gebruik gemaakt van het Noodfonds voor de knelpunten van hun 
klanten. Daarna zijn er telkens andere hulpverleningsinstanties bij gekomen, die ons van
een groot aantal aanvragen voorzien. Gesteld kan worden dat we een breed bereik hebben 
gekregen in het sociale domein dat steeds actiever optreed t.a.v. materiële problematiek.

Voor meer inzicht in de uitkomsten van het afgelopen jaar kunnen we kijken naar de doelgroep 
waarvoor wordt aangevraagd door de hulpverleners.

Gezinssamenstelling van de betrokkenen bij de aanvragen
Aantallen

2017 2016 2015
Jongere < 18 3 0 0
Jongere 18-23 39 4 9
Alleenstaande 23-65 151 136 88
Alleenstaande 65+ 1 1 2
Alleenstaande ouder 70 63 64
(echt)paar + kind < 18 41 55 41
(echt)paar + kind > 18 1
(echt)paar < 65 24 18 24
(echt)paar > 65 3 3 1
Onbekend 3 1
Totaal 333 283 234

In de maatschappij ontstaat er een grotere groep alleenstaanden. Bij het Noodfonds is deze 
groep sterk vertegenwoordigd, omdat men zich op enig moment niet meer zelfstandig weet te 
redden. In 2016 is dit beeld al bij het Noodfonds ontstaan, maar deze ontwikkeling blijkt zich door 
te zetten. Wanneer we de jongeren meerekenen betreffen de helft van de aanvragen 
alleenstaanden. De grafiek op de volgende pagina laat de enorme stijging goed zien. 

Met name organisaties als Creating Balance en Limor, maar ook diverse bewindvoerders vragen 
voor alleenstaanden aan. In zijn algemeenheid geldt dat het eigen vangnet beperkt of zelfs afwezig
is. Dat maakt dat deze groep qua problematiek ook kwetsbaarder is. Hulpverleners houden hier in 
hun aanpak rekening mee.
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Samenvattend 
Een belangrijke groep alleenstaanden blijkt met name met de gevolgen van hun problemen 
te kampen. Zij hebben minder mogelijkheden om zonder het Noodfonds een oplossing te 
vinden.  

 
Ons Noodfonds heet: Stichting Noodfonds Zwolle en Omstreken en werkt dus niet alleen voor de 
stad Zwolle. 
 
Spreiding werkgebied 
 
Onderstaande tabel laat zien hoe het met de spreiding in ons werkgebied gesteld is.  
 

Aanvragen vanuit  2017   2016   
regiogemeenten aantallen Bedrag Aantallen Bedrag 
  gevraagd toegekend  in € gevraagd toegekend in € 

Kampen 18 15 
 

4.648 31 24 
 

10.117 
Dalfsen 2 1 565 1 1  175  
Olst / Wijhe 2 2 1.198 2 2 690  
Zwartewaterland 3 1 201 3 3  494  
Staphorst 6 4 1.340 4 4  1.435  
Oldebroek 0 0 0 4 4  1.517  
Hattem 3 3 1.622 0 0 -   
buiten werkingsgebied* 3 0 0 3 1  288  
Zwolle 296 250 84.168 235 196  64.269 
       

Totaal  333 276 93.742 283 235 78.985  
 
 
De aanvragen vanuit Kampen zijn afgenomen. Er is sprake van een goede samenwerking met het 
Kamper Kracht Fonds. De uitkomst van 2017 is mogelijk een signaal waarover we met hen en lo-
kale hulpverleningsorganisaties moeten afstemmen. Bij de andere gemeente is er sprake van en-
kele verschuivingen. Dat maakt dat de stijging van aanvragen vooral in Zwolle is. 
 

Samenvattend: 
Er zijn wat onderlinge verschuivingen in aanvragen van andere gemeenten. De tabel maakt 
echter duidelijk dat de stijging in aanvragen en kosten geheel uit Zwolle komt.  

 

Nabeschouwing aanvragen 
 
Om een oordeel te kunnen vormen over de uitkomsten van 2017 hebben we de gegevens uit de 
administratie naar meerdere inzichten ingedeeld en toegelicht. Uiteindelijk willen we weten of we 
met ons werk het gewenste effect bereiken.  
We hebben in 2017 een onderzoek naar de effectiviteit van het noodfonds laten verrichten. Dit 
meenden we te moeten doen om onze visie en inbreng in de aanpak van de (materiële) problema-
tiek te verifiëren.  
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat bij 22% van de klanten er (nog) geen sprake is 
van een (structurele) oplossing van de problematiek, doordat: 

• De hulp is nog niet afgerond 
• De cliënt is niet in beweging gekomen 
• Het knelpunt is geen onderdeel van het hulpverleningsplan. 

Dit geeft het beeld dat er veelal sprake is van een complexe problematiek die zich niet alleen laat 
vertalen in materiële knelpunten. De laatste bullet geeft ook aan dat bij 28% van de aanvragen niet 
alle problemen vooraf in beeld zijn gebracht. De onderzoekster stelt dan ook dat “een ondoordach-
te aanvraag van invloed kan zijn op de effectiviteit”.  
Hieruit blijkt dat het gezamenlijke overleg dat volgt op de aanvraag van belang is om te bepalen of 
een bijdrage passend is. Vanuit de hulpverlener en het Noodfonds wordt er samen gekeken naar 
“de juistheid van de aanpak” en een “passende oplossing”. Dit overleg wordt ook door 76% van de 
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ondervraagden als helpend ervaren, ook omdat de hulpverlener daarbij duidelijkheid krijgt over de
mogelijkheden. 
De slotconclusie luidt dan ook dat “ voor een aanzienlijk deel [72%] wordt bijgedragen aan een 
structurele oplossing voor de aanwezige problematiek binnen een hulpverleningsplan. Daarbij 
zijn de richtlijnen, die openbaar gepubliceerd zijn, voldoende duidelijk en sturend voor de inter-
mediair.  

Deze conclusie houdt in dat het Noodfonds bewezen bijdraagt aan de (structurele) oplossing van 
problemen en daarmee ook aan het herstel of aan het voorkomen van maatschappelijke schade. 

Op grond van de eindconclusie kan dus gesteld worden dat er een goede match van de hulp-
vraag en het noodhulpaanbod is, doordat de effectiviteit niet wordt gehinderd door de aanpak 
van de intermediairs noch de medewerkers.”

De aantallen aanvragen en de daarbij behorende bedragen zijn significant toegenomen. Het Nood-
fonds heeft een breder bereik qua aanvragende partijen gekregen. Vanwege de toegenomen aan-
vragen in levensonderhoud en vaste lasten, m.n. van partijen als bewindvoerders, Creating Balan-
ce en de Sociale Wijk Teams kan gesteld worden dat we in 2017 breed zijn ingezet bij de oplos-
sing van (materiële) problematiek.  

Werkzaamheden Bestuur 
Onze stichting kent naast het Algemene Bestuur een Dagelijks Bestuur (DB). Dit werkt sturend en 
is voorwaardenscheppend; het beoordeelt de afhandeling van aanvragen met het oog op onze 
doelstelling en of inzet van middelen juist is. 

Het Algemeen Bestuur stelt begroting en jaarrekening vast. In zijn vergaderingen (twee keer per 
jaar) worden de ontwikkelingen in het Sociale domein besproken met de aangesloten instellingen. 
Het heeft dus ook een netwerkfunctie.  

Wij kunnen ons werk alleen maar doen door de rugdekking van lokale en landelijke fondsen en de 
gemeente Zwolle en de gemeente Kampen.
In 2017 hebben we maximaal gebruik kunnen maken van de budgetruimte van st. Hervormd 
Weeshuis. We werken lokaal ook intensief samen met het Diaconaal Platform van de samenwer-
kende kerkgenootschappen. Wanneer dit aansluit bij beider doelstelling handelen we gezamenlijk 
aanvragen af.  

Binnen het bureau is sprake van een intensieve samenwerking met Stichting Meedoen. Daarbij 
gaat het om bijzondere verzoeken die bij stichting Meedoen binnen komen. Het Noodfonds heeft 
een account bij het Nationaal Fonds Kinderhulp waar wij voor jongeren en kinderen kunnen aan-
kloppen. Zo kunnen we samen maatwerk op het gebied van kinderparticipatie geven.  

Landelijk gezien zijn er in de afgelopen jaren twee samenwerkingsverbanden onderhouden: met 
Fonds DBL en Stichting Nalatenschap De Drevon. Onder hun naam worden bepaalde aanvragen 
afgedaan, waarvoor zij dan de financiering voor hun rekening nemen. Daarnaast krijgt het Nood-
fonds in een belangrijk aantal casussen steun van Het Papefonds. Ook het Haersolthefonds moet 
als landelijk fonds genoemd worden. Dit fonds heeft ons in 2017 wederom geholpen met het be-
schikbaar stellen van een uitgavenbudget. 

Met het toenemende aantal aanvragen en de daarbij behorende bedragen hebben we wederom 
een ‘aanslag’ gepleegd op onze reserve. Dit kan niet jaar na jaar zo doorgaan. Daarom zal er
allereerst goed moeten worden gekeken naar de functie en werking van het Noodfonds voor de 
Zwolse sa-menleving om van daaruit een passende financiering te vinden. 
In onze evaluatie aan de gemeente Zwolle in mei 2017 hebben we dit ook aangekondigd. 



Jaarverslag 2017  Noodfonds Zwolle en omstreken Jaarverslag 2017  Noodfonds Zwolle en omstreken

1312

12 
 

 

 
 

JAARREKENING 
2017 

 
STICHTING NOODFONDS ZWOLLE EN OMGEVING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

BALANS per 31 december 2017 na verwerking nadelig saldo 2017 
 

ACTIVA 2017 2016 
   
Nog te ontvangen bijdragen 652 6.983 
Terug te ontvangen Noodhulp 1.762 908 
Te vorderen Woonlastenfonds 3.750 - 
Liquide middelen 78.049 96.995 
Totaal 84.213 104.886 

 
 

PASSIVA 2017 2016 
   
Algemene Reserve 74.342 97.747 
Voorschotfondsen 4.000 5.000 
Nog te betalen noodhulp 1.003 2.139 
Nog door te boeken bijdragen  4.868 - 
Totaal 84.213 104.886 

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 
 

BATEN 2017 2016 
Totale baten 77.276 71.418 
Bijdrage gemeente Zwolle (armoedebeleid) 10.000 10.000 
Bijdrage gemeente Kampen 5.000 5.000 
Bijdrage fonds DBL 7.500 7.500 
Bijdrage Nieuw Haersoltefonds 4.000 4.000 
Bijdrage Vincentiusvereniging Zwolle 3.750 6.000 
Bijdrage Stichting De Drevon 4.000 4.000 
Bijdrage overige fondsen 20.025 16.152 
Bijdrage Voorschotfonds 1.000 - 
Giften 500 935 
Rentebaten 281 748 
Terugontvangen noodhulp  13.414 4.978 
(Terugontvangen) noodhulp vorige jaren 1.033                             687 
Bijdragen fondsen voor derden 6.773 11.418 

 
  

LASTEN 2017 2016 
Totale lasten 100.681 90.601 
Noodhulp 93.742 78.985 
Bankkosten 166 200 
Doorbetaalde bijdragen aan derden 6.773 11.416 
   
 
Nadelige saldi - 23.405 - 19.183 

 
 
Resultaatbestemming 2017 
Onttrekking aan de Algemene Reserve EUR  23.405 (-) 
Per saldo     EUR  23.405 (-)  
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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 be-
stemmingsfondsen te betitelen en zijn in de balans gepassiveerd onder de benaming voorschot-
fondsen. Van geldgevers ontvangen ongeoormerkte bijdragen die in het verslagjaar (nog) niet 
overeenkomstig de doelstelling van de Stichting zijn besteed, worden toegevoegd aan de algeme-
ne 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 ont-
vangst, 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 naar ge-
streefd wordt een zo hoog mogelijke rentevergoeding te realiseren. 
 
 
TOELICHTING BALANS 
 
ACTIVA 
  
Nog te ontvangen bijdragen EUR 652 
Betreft nog te ontvangen bijdrage van Nationaal Fonds Kinderhulp. 
 
Te vorderen posten EUR 1.762 
Dit betreft terug te ontvangen noodhulp 2017 en zijn bijdragen die in 2017 zijn verstrekt, maar 
waarvoor al bekend is dat dit later terugbetaald kan worden, o.a. door bijzondere bijstand. 
 
Te vorderen Woonlastenfonds EUR 3.750 
Betreft mutaties via het woonlastenfonds. M.i.v. 2016 is aan het Noodfonds gevraagd om ten be-
hoeve van een specifieke doelgroep (scheef woners) een verhuiskostenbijdrage te verstrekken.  
De bijdragen worden bij de gemeente gedeclareerd. De regeling verloopt voor het Noodfonds kos-
tenneutraal.  
 
Liquide middelen EUR 78.049 
 

Specificatie:  
Bestuurrekening NL33 ABNA 0426435052 
d.d. 31-12-2017 

6.155 

Zakelijk Kwartaal Deposito NL64 ABNA 
0501015078 d.d. 31-12-2017 

873 

Vermogens Spaarrekening NL25 ABNA 
0407707212 d.d. 31-12-2017 

71.021 

 78.049 
 
PASSIVA 
 
Algemene Reserve EUR 74.342 
 

Saldo per 1-1-2017 97.747 
Af: Onttrekking nadelig saldo 2017 23.405 
Stand per 31-12-2017 74.342 
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Dit betreft de sinds de oprichting ontvangen bijdragen van onder meer fondsen, die ultimo 2017 
nog niet besteed zijn voor noodhulp.  

Deze geldgevers en fondsen hebben geen specifieke doelgroepen aangewezen voor c.q. specifie-
ke voorwaarden gesteld aan de besteding van de bijdragen. Het nadelig saldo van  
EUR 23.405 is onttrokken aan de algemene reserve. 

Voor de continuïteit van de dienstverlening wordt een weerstandsvermogen ter grootte van een 
jaaromzet noodzakelijk geacht (minimaal EUR 90.000). Deze grens is met de onttrekking over 
2017 inmiddels doorbroken 

Door de financiële ontwikkelingen (zowel qua rentabiliteit als liquiditeit) als gevolg van de forse 
toename van de verstrekte noodhulp gaat het bestuur de komende periode op zoek naar alterna-
tieve bronnen van inkomsten (naast de reguliere ontvangsten zoals vermeld in de jaarrekening).  

Voorschotfondsen EUR 4.000

Saldo per 1-1-2017 5.000
Onttrekking 2017 1.000
Totaal 4.000

Het saldo per ultimo 2017 betreft nog te besteden bijdragen van fonds Vincentiusvereniging.

Nog te betalen noodhulp EUR 1.003
Het betreft hier aanvragen van 2017 waarvoor een bijdrage is toegekend, maar waarvoor nog geen 
rekening is ontvangen. 

Nog door te boeken bijdragen EUR 4.868
Het betreft hier vooruitontvangen bedragen bestemd voor de sociale wijkteams. Is puur een over-
loop post of kruispost. Het volledige bedrag wordt doorgeboekt.

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, huis-
vesting, 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 terug ontvangen (voor-
schot)bijdragen worden weergegeven. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de omvang 
van de activiteiten van de Stichting.

BATEN

Bijdragen
In het kader van het armoedebeleid heeft Gemeente Zwolle ook in 2017 EUR 10.000 beschikbaar 
gesteld. Gemeente Kampen en Vincentiusvereniging Zwolle hebben met ingang van 2014 een 
structurele bijdrage van jaarlijks toegekend van EUR 5.000 respectievelijk EUR 1.000. Van de Vin-
centiusvereniging Zwolle is over 2017 een extra laatste gift toegekend van EUR 3.750. Van het 
fonds DBL is EUR 7.500 ontvangen. Van Stichting De Drevon is in 2017 EUR 4.000 ontvangen. 
Beide fondsen steunen ons jaarlijks op grond van samenwerkingsafspraken. De bedragen zijn in 
het verslagjaar volledig besteed aan noodhulp. Van het Nieuw Haersoltefonds is in 2017 een bij-
drage ontvangen van EUR 4.000, de bijdragen van dit fonds kunnen als een gift worden be-
schouwd zonder verplichting tot specifieke aanwending.
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De bijdragen van overige fondsen betreffen door-gedeclareerde kosten voor noodhulp.  
 
De specificatie hiervan luidt als volgt: 
 
Bijdragen overige fondsen 2017 2016 
Hervormd Weeshuis 6.000 5.143 
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.931 2.592 
Papefonds  11.205 4.017 
Armoedefonds -                                     1.500 
Kamper Krachtfonds 183 300 
Bisschop Bluyssenfonds 391 2.600 
Diaconie 315  
Totaal 20.025 16.152 
 
Giften 
In 2017 werd het Noodfonds verrast door spontane giften (EUR 500). 
 
Rentebaten  
De rentebaten zijn in vergelijking met voorgaande jaren fors lager als gevolg van de sterk dalende 
rentevergoeding en een lager saldo op de spaarrekeningen. 
 
Terugontvangen noodhulp 
In 2017 is meer noodhulp terug ontvangen, namelijk EUR 13.414 ten opzichte van EUR 4.978 in 
2016. 
 
(Terugontvangen) noodhulp vorige jaren 
Betreft niet verwachte, terug ontvangen noodhulp en in 2017 te hoog opgenomen verplichting voor 
nog te betalen noodhulp. 
 
Bijdragen fondsen voor derden 
Stichting Noodfonds Zwolle fungeert als intermediair voor het aanvragen van bijdragen bij het Na-
tionaal Fonds Kinderhulp voor Stichting Meedoen. Onder de lasten is tot hetzelfde bedrag de 
doorbetaling aan deze derden verantwoord. 
 
Er is in 2017 EUR 8.704 ontvangen van Nationaal Fonds Kinderhulp, hiervan is EUR 6.773 door-
betaald aan Stichting Meedoen. Het verschil (EUR 1.931) is als bijdrage overige fondsen geboekt. 
 
LASTEN 
Noodhulp 
Door een forse stijging van het aantal toegekende aanvragen zijn de kosten van noodhulp geste-
gen van EUR 78.985 in 2016 naar EUR 93.742 in 2017. 
 

    ontwikkeling saldi verleende noodhulp 
                       2015                     2016                    2017 
 
In het gelijktijdig met de jaarrekening 2017 uitgebrachte jaarverslag wordt de gegeven noodhulp 
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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. 
 
NADELIG SALDO 
 
Het nadelig saldo over 2017 is EUR 23.405 tegen EUR 19.183 nadelig in 2016.  
 
Het per saldo lagere nadelige exploitatieresultaat is voornamelijk een gevolg van: 

 hogere kosten van noodhulp N EUR 14.757 
 meer terugontvangen noodhulp V EUR 8.436 
 hogere bijdragen van fondsen  V EUR 1.623 
 minder ontvangen giften N EUR 435 
 lagere rentebaten N EUR 467 

 
OVERIGE GEGEVENS 
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële ge-
volgen voor de Stichting. 
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Samenstelling Algemeen bestuur in 2017 (vertegenwoordigers van):
 
G.G. Callenbach    Onafhankelijk voorzitter
J.P. Veld     Onafhankelijk penningmeester
K. Wachtmeester    JeugdBescherming OVerijssel (JBOV)
F. Lichtendahl     Gemeente Kampen
H. Duteweert     Gemeente Zwolle
R. Madarun      Integratieraad Zwolle
G. Vreede     Humanitas
F. Beeftink     WIJZ
W. van der Stouwe     Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle
J. Wisseborn     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
P. Staas     Stichting Travers
J. van Aalderen     Trias Jeugdhulp
A. Westerholt     St. Het Hervormd Weeshuis
J. Raubun     Tactus verslavingszorg
M. Leeuw     CuraXL
W. van Ree      Protestantse Gemeente Zwolle
J. Wierbos     SWT Zwolle
I. Wessels     Creating Balance
H. Woertink     SHM / St.Goed Geregeld
P. Slijkhuis     Passie voor Jeugd en Gezin
H. Lugtenberg     Team Via / GGD
B. Minkjan     Slachtofferhulp
 
Samenstelling Dagelijks Bestuur
 
G.G. Callenbach    voorzitter
J.P. Veld     penningmeester
H. Bol      secretaris
W. van Beek     lid
H. de Quartel     lid
W. van Ree     lid
J.F. Dresscher     lid
 
Samenstelling Bureau Noodfonds Zwolle e.o. & Meedoen Zwolle
 
Johan Groothedde
Conny Dingjan
Angela Schuit
Nolda van der Weijden
Leo Bos (vrijwilliger)
Diane Tjonk (stagiaire)



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.
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