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Inleiding en samenvatting 
 

Op de hierna volgende pagina’s wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen van Stichting Urgente 

Noden Doesburg en omstreken (Sun Doesburg) in het jaar 2020. 

 

Algemeen 

Onze stichting komt in beeld bij hulpverleners als er niet, niet tijdig of in onvoldoende mate kan 

worden geput uit een voorliggende voorziening om in een urgente financiële behoefte in een 

huishouden te voorzien. Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn de bijzondere bijstand, 

zorgverzekeringen, de voedselbank en Stichting Leergeld. De middelen voor de noodhulp komen van 

lokale, regionale en landelijke charitatieve fondsen (donorfondsen); de uitvoeringskosten worden 

vergoed door de gemeenten in het werkgebied (overheid). Het bestuur bestaat uit leden met als 

achtergronden overheid, donorfondsen en hulpverleningsinstellingen. Daarmee komt het tripartite 

karakter van deze vorm van financiële noodhulp tot uiting. De bestuursleden hebben zitting op 

persoonlijke titel.    

 

Uitbreiding werkgebied 

Het was een bewogen jaar. Enerzijds was het voor wat betreft onze dienstverlening ten behoeve van 

inwoners van de gemeente Doesburg ‘business as usual’. Anderzijds was de aandacht erop gericht 

om de pilot in de gemeente Montferland succesvol te laten verlopen. Die pilot zou immers in het 

derde kwartaal geëvalueerd worden. De uitkomsten van die evaluatie zouden leiden tot een besluit 

van de gemeente Montferland over het al dan niet structureel inzetten van Sun in die gemeente. De 

Sociale Raad Montferland heeft in januari 2020 uitgesproken de inzet van Sun in de gemeente toe te 

juichen.  

Er was een planning gemaakt om Sun Doesburg breed bekendheid te geven bij relevante partijen in 

Montferland. Tijdens een op 23 maart geplande bijeenkomst voor hulpverleners werkzaam in die 

gemeente zou Sun Doesburg zich presenteren. Die bijeenkomst heeft als gevolg van de coronacrisis 

het hele jaar 2020 geen doorgang kunnen vinden. In overleg met de gemeente Montferland en het 

Solidariteitsfonds Montferland is de pilotperiode verlengd tot 1 april 2021. 

In de gemeente Zevenaar liep in 2020 een onderzoek naar de mogelijkheden voor het 

Solidariteitsfonds Rijnwaarden om de gehele gemeente Zevenaar te gaan bedienen. Dat onderzoek is 

– mede als gevolg van de coronacrisis- nog niet tot een afronding gekomen. Daarmee is er nog geen 

zekerheid of Sun Doesburg t.z.t. haar werkgebied met de gemeente Zevenaar kan uitbreiden. 

 

Covid-19 

Ook heeft de coronacrisis zich in de dagelijkse praktijk van Sun Doesburg doen voelen. De 

beperkende maatregelen om het virus te bestrijden hebben directe invloed op de mogelijkheden van 

Sun om bij te springen in financiële noodsituaties. Er werd algemeen verwacht dat er meer 

huishoudens in financiële problemen zouden komen en er dan ook in meer gevallen een beroep op 

noodhulp zou komen. Al vrij snel werd via Sun Nederland extra giftenbudget beschikbaar gesteld 

waaruit lokale noodhulpbureaus zouden kunnen putten als de eigen giftenbudgetten niet toereikend 



SUN Doesburg Jaarverslag 2020 4 

zouden blijken. Wij hebben geen gebruik gemaakt van het extra aanbod. Onze jaarrekening laat zien 

dat dit een terecht besluit is geweest.  

Ten aanzien van Corona-gerelateerde aanvragen hebben wij in het najaar besloten tot het soepeler 

hanteren van het criterium ‘professionele hulpverlener bij de aanvraag betrokken’. Dit op verzoek 

van een vrijwilligersinitiatief in Doesburg en met instemming van ons donorfonds Gestichten 

Doesburg. Overigens is op dit punt nog geen aanvraag ontvangen.  

Wij kunnen niet op basis van gegevens een uitspraak doen over de vraag of de coronacrisis invloed 

heeft gehad op echte financiële nood bij huishoudens in het werkgebied. Door de 

coronamaatregelen was het voor hulpverleners veel lastiger om inzicht te krijgen in de situatie in 

huishoudens. Huisbezoeken konden niet worden afgelegd, terwijl juist bij die gelegenheid de 

hulpverlener concreter inzicht krijgt in de noden die er zijn. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat er 

meer nood niet is ‘gezien’ dan onder normale omstandigheden. Die situaties van stille armoede 

blijven bestaan en komen later, aanzienlijk verergerd, weer op de radar. Ook dan zal Sun Doesburg 

helpen waar dat nodig is.  

 

Aanvragen 

Het aantal behandelde aanvragen in 2020 is 51, waarvan 31 uit de gemeente Doesburg (2019: 29) en 

20 uit Montferland (Solidariteitsfonds Montferland 2019: 36). Dit heeft geleid tot 38 toekenningen 

van gemiddeld € 480,-- (2019: € 390,--). Vijf aanvragen konden worden doorverwezen en een achttal 

is ingetrokken. 

Bij enkele aanvragen is een financiële bijdrage deels als gift en voor het overige in de vorm van 

renteloze lening toegekend. Voor alle duidelijkheid: cliënten krijgen via Sun geen geld in handen, 

maar er worden goederen verstrekt of supermarktbonnen voor primaire levensbehoeften. Voor 

duurzame gebruiksartikelen wordt met de cliënt een bruikleenovereenkomst overeengekomen. Dit 

om te voorkomen dat derden die goederen zouden kunnen opeisen.  

 

bestuur 

Ter begeleiding van de overname van de werkzaamheden van het Solidariteitsfonds Montferland is 

voor de duur van de pilotperiode de secretaris van dat fonds toegevoegd aan ons bestuur. Hij neemt 

ook deel aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur. De vacature ‘hulpverleningsinstellingen’ die 

in 2019 was ontstaan is ingevulde met een bestuurslid afkomstig uit de gemeente Montferland. 

Alle bestuursleden die hadden aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen zijn  

in 2020 herbenoemd voor de periode zoals vastgelegd in het rooster van aftreden. Eén bestuurslid 

had te kennen gegeven niet herbenoemd te willen worden. Voor de vacature die daardoor ontstaat, 

is de procedure in gang gezet om over een kandidaat uit Montferland te kunnen beschikken als de 

gemeente Montferland de samenwerking structureel maakt aan het eind van de pilotperiode.  

In 2020 is besloten over te gaan op een automatiseringssysteem dat specifiek voor de Sun 

noodhulpbureaus is ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2021 is dit in gebruik. Het systeem bespaart veel 

administratieve handelingen (=uren bureau). Ook is met behulp van dit geïntegreerde systeem het 

maken van analyses beter mogelijk. 
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Landelijke ontwikkelingen 

De landelijke krachtenbundeling van lokale/regionale noodhulpbureaus en Sun Nederland die we 

verleden jaar aankondigden laat  langer op zich wachten dan eerder gedacht was. De materie blijkt 

aanzienlijk complexer dan was voorzien. Het Landelijk Beraad van Noodfondsen kon niet 

bijeenkomen, wat gedegen inhoudelijk overleg onmogelijk maakte.  

 

Communicatie met donorfondsen en hulpverleningsinstellingen 

Het is onze gewoonte om enige tijd na het verschijnen van ons jaarverslag daarover een 

overlegmiddag te organiseren met donorfondsen en met hulpverleners. Wij hechten zeer aan het 

contact en de uitwisseling van ideeën die daarbij kan plaatsvinden. In 2020 hebben deze 

bijeenkomsten niet kunnen plaatsvinden. Wij bezinnen ons op de mogelijkheid om dat via een 

videoconferentie te laten plaatsvinden.  

 

Plannen voor 2021 

Uiteraard willen wij de pilot Montferland tot een succes maken. Dit kan tot gevolg hebben dat we 

onze stichting een nieuwe naam geven, waarin ons ruimere werkgebied wat beter tot uitdrukking 

komt. 

Dan zal ook informatiemateriaal worden vernieuwd en verspreid, met als doel onze 

naamsbekendheid te vergroten. Dit vinden we belangrijk, omdat de vraag “missen we iets?” telkens 

weer opkomt. 

Het nieuwe administratiesysteem maakt het ons mogelijk om een nieuwsbrief uit te brengen. Dat 

gaan we in principe viermaal per jaar doen.  

In overleg met hulpverlenende instanties willen we kijken of zij intern een contactpersoon voor SUN 

kunnen aanstellen, zodat de mogelijkheden die SUN biedt binnen de organisatie verankerd blijven. 

Ook willen we verder werken aan de lastige opgave om ons werkgebied op de oostelijke IJsseloever 

verder uit te breiden.  

 

Tenslotte 

Het bestuur is de donorfondsen dankbaar voor het gestelde vertrouwen en het beschikbaar stellen 

van middelen voor het giftenbudget. Ook dankt het bestuur de leveranciers met wie in 2020 is 

samengewerkt: BCC, Slaapspecialist Ralph Klaassen, Hubo Doesburg, 2 Switch kringloop en Staarink 

Warenhuis. 

Natuurlijk zijn we ook de gemeenten Doesburg en Montferland en het Solidariteitsfonds Montferland 

erkentelijk voor hun bijdragen in de werkkosten.  

Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat de goede contacten en samenwerking ook in de 

toekomst zullen worden voortgezet. 

 

Lo Cohen, voorzitter Sun Doesburg e.o. 

Doesburg, februari 2021 
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Doel 
 

Artikel 3 van de statuten: 

1. De stichting heeft ten doel: 

a: Het lenigen dan wel verzachten van materiële noden van personen of groepen van 

personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daar niet, niet 

afdoende of niet tijdig in voorzien. 

b: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen 

zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts)personen die bij de dienst-/hulpverlening van 

de doelgroep van de stichting is betrokken. 

 

Preventief doel 

Naast de statutaire doelen heeft SUN Doesburg in samenspraak met de gemeenten in het 

werkgebied  zich ten doel gesteld dat, waar nodig, interventies door SUN Doesburg mogelijk zijn, 

waardoor kan worden voorkomen dat psychische en sociale problematiek toenemen. 

 

Operationeel: 

SUN Doesburg heeft zich ten doel gesteld om een goede werkorganisatie te ontwikkelen en 

vervolgens vooral bij de verschillende hulpverlenende instanties in Doesburg en Montferland 

naamsbekendheid te verwerven. De hulpverleners zijn voor SUN Doesburg de aanvragers. De 

hulpverlener ‘komt bij de mensen thuis’ en is daarmee de meest aangewezen persoon om materiële 

/ financiële nood te signaleren. 

 

Voor wie 

Sun Doesburg is er voor individuele huishoudens die te maken krijgen met bijzondere financiële 

omstandigheden of urgente noden, waarvoor geen andere voorzieningen (tijdig of voldoende) 

beschikbaar zijn. SUN Doesburg biedt geen structurele hulp. 
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Werkwijze 

 

Taken 

 

Beheren van giften 

Diverse landelijke en lokale fondsen hebben als doelstelling mensen die in urgente financiële nood 

verkeren bij te staan met giften. SUN Doesburg beheert de door de fondsen verstrekte middelen en 

besteedt deze met inachtneming van de richtlijnen en weegcriteria van de betrokken fondsen.  

 

Subsidie 

De gemeenten Doesburg en Montferland staan garant voor de werkkosten. De werkkosten bestaan 

uit: het honorarium van de bureaucoördinator, de kantoor- en bestuurskosten. 

 

Naamsbekendheid van SUN Voesburg 

In 2020 hebben bestuur en bureaucoördinator hun fysieke activiteiten om de naamsbekendheid van 

SUN Doesburg bij relevante partijen verder te vergroten moeten opschorten vanwege de 

coronacrisis. Wel zijn er enkele mailingen gedaan, specifiek door de coronacrisis, om hulpverleners 

en andere professionals te attenderen op de extra hulp die SUN kan bieden. 

In de praktijk is gebleken dat mond-tot-mondreclame de meest effectieve manier is om bekend te 

raken binnen de plaatselijke gemeenschap.  

Vaak geven hulpverleners aan getipt te zijn door collega’s, waarna zij telefonisch contact opnemen. 

De website fungeert daarna als vindplaats van contactgegevens en andere informatie. 
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besturen 

 

Algemeen Bestuur   

Het Algemeen Bestuur is een bestuur op afstand. Het heeft in de verslagperiode de volgende 

(beleids-)stukken vastgesteld: 

- Jaarverslag 2019 

- Jaarrekening 2019 

- Begroting 2020 

De geanonimiseerde rapportages over de aanvragen vormen een vast agendapunt in de vergadering 

van het Dagelijks Bestuur. Via de verslaglegging van deze vergaderingen blijven alle bestuursleden 

geïnformeerd over de dagelijkse praktijk van de stichting. Tegelijkertijd krijgt het Dagelijks Bestuur 

feedback over zijn handelen in deze aanvragen.  

Op 1 januari 2020 begon een pilot-samenwerking tussen het Solidariteitsfonds Montferland en SUN 

Doesburg. In de praktijk betekent dit dat alle aanvragen aan het Solidariteitsfonds worden behandeld 

door SUN Doesburg. Na 1 april 2021 zal een evaluatie plaatsvinden en een definitief besluit over de 

samenwerking worden genomen. 

Het Algemeen Bestuur vergaderde 2 keer. 

 

Vagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur: 

- behandelde binnengekomen aanvragen 

- heeft contacten onderhouden met:  

o donorfondsen 

o de gemeenten Doesburg en Montferland 

o hulpverleningsinstellingen  

o leveranciers  

o SUN Nederland  

o collega noodfondsen 

o en met het oog op uitbreiding met verschillende partijen in onze buurgemeenten 

- bereidde de Algemeen Bestuursvergaderingen voor 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde 8 keer. 

Het Dagelijks Bestuur werd in zijn taken ondersteund door de bureaucoördinator. 
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Aanvraagprocedure 2020 

Eerste contact 

Vrijwel altijd wordt de bureaucoördinator eerst telefonisch benaderd. Tijdens dit gesprek vindt een 

eerste screening plaats: woont de cliënt in Doesburg of Montferland, heeft hij minder dan 50 euro 

per week vrij te besteden, is er naar voorliggende voorzieningen gekeken, betreft het geen 

structurele kosten en draagt een gift bij aan een duurzame en/of sociale oplossing? 

Wanneer de hulpverlener op al deze vragen een bevestigend antwoord kan geven, wordt door de 

bureaucoördinator een aanvraagformulier gestuurd: een uitgebreid formulier wanneer het een 

aanvraag boven 200 euro bedraagt. Is het voor een lager bedrag, dan ontvangt de hulpverlener een 

eenvoudig formulier.  

Soms geeft de hulpverlener niet direct een ‘ja’ op alle antwoorden. Toch wordt vaak het 

aanvraagformulier toegestuurd. Soms zijn bepaalde gegevens ten tijde van het eerste contact niet 

bekend bij de hulpverlener, maar kunnen die wel in tweede instantie bij de schriftelijke aanvraag  

aangeleverd worden. Wanneer bij een aanvraag blijkt dat nog geen gebruik is gemaakt van mogelijke 

voorliggende voorzieningen zal de bureaucoördinator de hulpverlener daar naar verwijzen. 

Spoedaanvraag 

Als tijdens het eerste contact sprake blijkt te zijn van zeer hoge urgentie wordt door de 

bureaucoördinator meteen een eenvoudig aanvraagformulier ingevuld. Als het een aanvraag van 

meer dan 200 euro betreft, neemt zij direct telefonisch contact op met ten minste drie van de vier 

leden van het Dagelijks Bestuur, voor nader overleg. De bureaucoördinator is door het Algemeen 

Bestuur gemandateerd om aanvragen tot 200 euro zelfstandig af te handelen en het Dagelijks 

Bestuur hierover pas achteraf te informeren. 

In geval van toekenning wordt door het bestuur en de bureaucoördinator onmiddellijk gehandeld. 

Afhankelijk van het soort aanvraag wordt een bedrag beschikbaar gesteld of worden goederen 

geleverd.  Een uitgebreid aanvraagformulier wordt achteraf aan de hulpverlener gestuurd, zodat de 

documentatie compleet is. 

Een spoedaanvraag wordt in de regel binnen 24 uur afgehandeld. 

Aanvraagformulier 

Zodra een aanvraagformulier (meestal via mail) binnenkomt bij de bureaucoördinator, verwerkt zij 

de gegevens in de administratie en maakt een korte, geanonimiseerde samenvatting. Ze stuurt deze 

samenvatting, vergezeld met een beargumenteerd advies ter toetsing naar het Dagelijks Bestuur.  

In sommige gevallen wordt tegelijkertijd nog aanvullende informatie bij de hulpverlener opgevraagd, 

die de aanvraag kan verduidelijken en/of ondersteunen. 

Minimaal drie leden van het Dagelijks Bestuur wegen de aanvraag, inclusief de aanvullende 

informatie en beslissen over de uiteindelijke toekenning, hierbij rekening houdend met de richtlijnen 

van de diverse fondsen. 

Afronding 

Indien nodig wordt nog dezelfde dag een bedrag overgemaakt aan de aanvragende organisatie of er 

wordt een bestelling geplaatst bij de leverancier van de toegewezen goederen. 

In geval van directe nood betreffende leefgeld zijn er cadeaubonnen van diverse plaatselijke 

supermarkten beschikbaar om door de hulpverlener afgehaald te worden aan het kantoor van de 

bureaucoördinator. De aanvragende hulpverlener krijgt van de bureaucoördinator een 

toekenningsbrief waarin de begunstigde, het doel, de omvang en een verwijzing naar gemaakte 

afspraken zijn opgenomen. De hulpverlener is verantwoordelijk voor de berichtgeving richting de 

cliënt.  
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Ve toekomst in 

Op 1 januari 2021 is een nieuw administratiesysteem in gebruik genomen. Dit systeem, Pivio,  

voorziet in een volledig AVG-proof omgeving, waarin de website, het aanvraagformulier, de 

rapportage en mailwisselingen én de financiële afhandeling gekoppeld zijn.  

De voordelen zijn o.a. de verbeterde privacy instellingen, een snellere verwerkingstijd van gegevens 

en de toegankelijkheid van de informatie voor Dagelijks Bestuursleden.  

Omdat zij nu inzage hebben in de gegevens van de cliënt waar voor wordt aangevraagd, is een 

geheimhoudingsverklaring van kracht geworden.  
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Aanvragen 
 

In totaal is er in 2020  51 keer contact gezocht met het bureau van SUN Doesburg, waarin een 

(potentiële) casus werd voorgelegd. In 5 gevallen is direct doorverwezen naar voorliggende 

voorzieningen. In 8 gevallen is een aanvraagformulier naar de hulpverlener gestuurd, maar is de 

aanvraag op een later moment weer ingetrokken. 

Toegekend, afgewezen en ingetrokken  

Voor alle cliënten is er door een hulpverlener contact geweest met de bureaucoördinator, waarna 

44 aanvraagformulieren zijn ingevuld. 

 

 

 

Organisaties die een beroep deden op SUN Doesburg  

Door ook bewindvoerders, die aangesloten zijn bij één van de 2 grote landelijke 

brancheverenigingen, als hulpverlener te erkennen, zien we in 2020 een flinke toename in de 

aanvragen uit die hoek. In de praktijk zijn er 2 grote kantoren die ongeveer de helft van de aanvragen 

door bewindvoerders voor hun rekening nemen. 
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Gezinssamenstelling  en inkomens van de cliënten  

Omdat we graag willen blijven kijken naar waar eventuele gaten in het sociale vangnet van Doesburg 

en Montferland vallen, kijken we onder andere naar de gezinssamenstelling. Tegelijkertijd is om 

dezelfde reden ook het type inkomen van belang. 

 

 

 

Type inkomen:  

 

 

 

Een punt van aandacht: van de 38 toegekende aanvragen is in 19 situaties sprake van 

schuldhulpverlening en/of bewindvoering. 
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Goederen en diensten die werden aangevraagd 

Urgente nood kent vele vormen. We noemen hier 7 hoofdgroepen.  

Onder ‘Overig’ vallen (gedeeltelijke) bijdragen aan de kosten van afval afvoeren, naamsverandering, 

een sleutelkastje, etc. 

Hier zijn meerdere gegevens per casus ingevuld.  

 

 

 

Toegekende bedragen (38 casussen = 100%) 

SUN Doesburg heeft in 2020  38 aanvragen gehonoreerd. Het gemiddelde bedrag was € 480,=. De 

laagste bijdrage was € 65,= en de hoogste € 1.614,=.  
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Doorslaggevende argumenten voor toekenning (38 casussen = 100%) 

Dit is het argument om toe te kennen, nadat een casus aan 5 basisvoorwaarden voldoet: een cliënt 

woont in Doesburg of Montferland, heeft een financiële hulpvraag die hij/zij niet zelf kan oplossen, is 

afgewezen bij voorliggende voorzieningen, het gevraagde is incidenteel en biedt perspectief. 

 

Wanneer is sprake van urgentie? Een vraag met een antwoord dat soms niet zo zwart-wit is als we 

dat zouden willen.  

Dat maakt dat bij iedere aanvraag opnieuw met een open blik wordt gekeken naar:  

- de situatie waarin de cliënt verkeert,  

- hoe dat zo gekomen is,  

- waar andere hulpbronnen te verwachten zijn en  

- welk effect een bijdrage door SUN Doesburg zou kunnen hebben. 

In sommige casussen speelt preventie een rol: nú een bijdrage doen, voorkomt wellicht dat de 

situatie (verder) uit de hand loopt en in een later stadium nog veel moeilijker of duurder op te lossen 

is. 
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Giftenbudget  
 

Voor het giftenbudget 2020 heeft SUN Doesburg, na overleg met de verschillende fondsen, gebruik 

gemaakt van de overgebleven gelden uit 2019. Omdat de verwachte groei in het aantal aanvragen in 

2019 achterbleef en bovendien het gemiddelde bedrag per casus lager uitviel, bleek het budget ruim 

genoeg voor het budget van 2020.  

Bij alle fondsen bleef, indien nodig, de mogelijkheid tot een extra aanvraag voor 2020 openstaan. 

 

 

Charitatieve instellingen  Toezeggingen 2020 

     Gestichten Doesburg  5.080 

     RDO Balije van Utrecht  5.488 

     Stichting Nalatenschap de Drevon ‘s Gravenhage  1.766 

     FondsDBL  1.149 

     Stichting Armoedefonds, maximale garantstelling  (1.500) 

     Brantsenstichting  760 

     Stichting Kruiswerk Doesburg  866 

     Diaconie Prot. Gem. Angerlo-Doesburg  787 

     PCI Willibrordus Zevenaar  451 

     Diaconie Ooipoortkerk Doesburg  370 

     Solidariteitsfonds Montferland *  15.000 

   

Totaal  31.717 

 

 

 

 

 

* Het Solidariteitsfonds Montferland ontvangt bijdragen van: 

- Protestantse Gemeente Didam 

- Protestantse Gemeente ’s Heerenberg-Zeddam 

- Parochie H. Gabriël, Didam 

- Stichting Het Gasthuis Bergh, ‘s Heerenberg  
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Toegekende bijdragen in de gemeente Doesburg 
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Toezeggingen 5.080 5.488 1.766 1.500 760 866 787 451 645 

Witgoed 505         

Tandarts  270        

Levensonderhoud   150       

Witgoed      102    

Witgoed       229   

(Para)medisch      75 *    

Woninginrichting 500         

Afval verwijderen  500        

Matrassen   300       

Studie gerelateerd     500     

Kleding      500    

Matrassen        249  

Eerste huur / levensonderhoud         486 

(Para)medisch       75   

Woninginrichting  350  1.500      

Naamswijziging 435         

Levensonderhoud   160       

Elektrische fiets  750        

Matrassen 700         

Witgoed en woninginrichting 800 729        

Studie gerelateerd   260       

Woninginrichting   145       

Lening 2019 omgezet in gift  960        

 

* 75 euro (Para)medisch = toegezegd, maar nog geen factuur ontvangen. Het betreft hier een 

coronatoeslag van paramedische behandelingen. We krijgen de factuur wanneer de 75 euro 

verbruikt is (10 behandelingen). 
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Toegekende bijdragen in de gemeente Montferland  
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Montferland 
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Toezeggingen 15.000 

Matrassen 439 

Matrassen 300 

Taxikosten, incl persoonlijke begeleiding 65 

Levensonderhoud en babyspullen 600 

Hondenopvang tijdens opname 570 

Witgoed 169 

Levensonderhoud 150 

Studie gerelateerd 135 

Sleutelkastje 130 

Tandarts 254 

Tandarts 1.111 

Woninginrichting en levensonderhoud 1.612 

Schoonmaakkosten woning 500 

Gezinshereniging 80 

Gezinshereniging 1.000 
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Financiële verantwoording 31 december 2020 
 

 

SUN Doesburg Giften 2020 

 

Ontvangen donaties   2020   2019  

  Montferland Doesburg     

Gestichten Doesburg   5.080 Ex 2019  7.500  

Stichting Nalatenschap de Drevon   1.766 Ex 2019  3.000  

Diaconie PG Angerlo Doesburg   787 Ex 2019  1.000  

Diaconie PG Angerlo Doesburg collecte  -   355  

RDO Balije van Utrecht   5.488 Ex 2019  7.750  

Diaconie Ooipoortkerk   370 Ex 2019  470  

Diaconie Ooipoortkerk collecte  275     

Stichting Kruiswerk   866 Ex 2019  1.000  

Stichting Armoedefonds toezegging  1.500  -1.500 1.500  

Brantsenstichting   760 Ex 2019  1.250  

PCI Willibrordus Zevenaar   451 Ex 2019  750  

FondsDBL   -   2.250  

Solidariteitsfonds Montferland  15.000    26.825  

Nog te ontvangen/vooruit ontvangen      -2.649  

Totaal  15.000 17.343   24.176  

Uitgaven  6.987 11.154   8.608  

Nog beschikbaar  8.013 6.189   15.568  

Overgeheveld naar volgend jaar      15.568  

Overschot 2019   -    - 

Overschot 2018   7.004   - 7.004 

Overschot 2017   2.597    2.597 

        

Totaal overschot  8.013 15.790    9.601 
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SUN Doesburg Werkkosten 2020 

 

 

Ontvangsten  2020    2019  

Gemeente Doesburg   7.000    7.000  

uemeente Montferland  5.000      

Solidariteitsfonds Montferland  5.500      

   17.500     

Uitgaven        

Bureau uren  4.945   6.064   

Bureaukosten  516   509   

Telefoon  134   127   

Website  88   82   

Bankkosten  114   99   

  5.797   6.881   

Bestuurskosten  145   304   

Totaal  5.942   7.185   

Aanschaf Pivio (administratiesysteem)  6.050      

Totaal   11.992   7.185  

      7.000  

Overschot / tekort    5.508   -185 

Overschot ex 2017    275   460 

Nog beschikbaar    5.783   275 

        

 
De post Bureau uren is in 2020 aanzienlijk lager uitgevallen dan vorig jaar en dan begroot. Dit komt 

met name door langdurige afwezigheid wegens ziekte van onze bureaumedewerkster (maart tm juli) 

Het bureauwerk is gedurende die periode uitgevoerd door onbezoldigde leden van het dagelijks 

bestuur. 
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SUN Doesburg financiële positie per 31 december 2020 

 

  2020 2020 2019 2019 

Overschot 2016/2017   2.597  2.597 

Overschot 2018   7.004  7.004 

Overschot 2019 (voorlopig)   -  15.568 

Overschot 2020 (voorlopig)   14.202  - 

Totaal overschot giften   23.803  25.169 

Overschot werkkosten   5.783  275 

      

In Bank  35.020  29.128  

In kas  190  75  

Nog te betalen toezeggingen  -1.275  -1.885  

Nog te betalen kosten  -6.050  -659  

Vooruit ontvangen donaties  -  -  

Nog terug te betalen donaties  1.149  -2.649  

Verstrekte lening SD18034  0  174  

Verstrekte lening SD19019  0  960  

Verstrekte lening SD19027  0  300  

Verstrekte lening SDD2020  500    

Verstrekte lening SDD2021  400    

Verstrekte lening SDD2023  750    

Verstrekte lening SDD2025  1200  -  

Saldo  29.586 29.586 25.444 25.444 

      

 

De post overschot giften 2020 is in afwachting van de stellingname van de donateurs 

(terugbetalen/verrekenen met 2021 of definitief toevoegen aan overschot giften) aan  

het overschot giften toegevoegd. 
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Organisatie 
 

Sun Doesburg is een stichting, opgericht op 27 september 2016. De stichting is operationeel vanaf  

1 november 2016.   

In het verslagjaar 2020 heeft SUN Doesburg in een pilot-samenwerking met het Solidariteitsfonds 

Montferland de aanvragen van dit fonds behandeld. Vanwege de coronacrisis is deze pilot verlengd 

tot 1 april 2021.  

 

bestuurssamenstelling 

Als uiting van de samenwerking is het bestuur uitgebreid met 2 personen uit Montferland , namelijk 

dhr. M. Blom, bestuurslid van het Solidariteitsfonds Montferland (voor de duur van de pilot) en  

mevrouw M. Koelman, die een maatschappelijk profiel heeft. 

Mevrouw F. Jansen-Wiegers is aan het eind van haar bestuurstermijn afgetreden. 

Voor de evenwichtige samenstelling van het bestuur wordt steeds gelet op de expertise van de 

leden. We streven naar een kundig bestuur, waarin overheid, fondsen en maatschappelijke expertise 

ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd is. 

bestuur 

SUN Doesburg kent 10  leden in het Algemeen Bestuur.  

Dhr. L.S. Cohen, voorzitter (overheid) 

Mw. M.C.L. Grandia-Feddema, secretaris (maatschappelijk) 

Dhr. P. de Vos, penningmeester (financieel) 

Dhr. M. Blom, lid dagelijks bestuur (fondsen) 

Mw. F.I.E. Jansen-Wiegers (fondsen), tot 4 september 2020 

Mw. M. Koelman (maatschappelijk) 

Dhr. R.H. van Limburg Stirum (fondsen) 

Mw. C.G. Mintjes-Heufkens (maatschappelijk) 

Mw. F. Westra (fondsen / maatschappelijk) 

Mw. H.W. van Wijk-Reinders (maatschappelijk) 

De voorzitter, secretaris en penningmeester en 1 algemeen lid vormen samen het Dagelijks Bestuur. 

bureaucoördinator 

Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door de bureaucoördinator mw. A.B.E. Beckmans-Prinsen. 

Zij werkt gemiddeld 4 uur per week aan haar taken voor SUN Doesburg. 

 

SUN Nederland  

SUN Nederland is een landelijke stichting die wil bereiken dat in gemeenten of gebieden in 

Nederland, dienstverleners van instellingen voor maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaal 

raadslieden, ouderenzorg, jeugdhulpverlening, maatschappelijke opvang et cetera een beroep 

kunnen doen op noodhulp voor hun cliënten. Deze moederorganisatie heeft SUN Doesburg begeleid 

tijdens de oprichting en de opstartperiode en is altijd bereikbaar voor ondersteuning van het bestuur 

en de bureaucoördinator. 
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Landelijk beraad van Noodfondsen 

Het Landelijke Beraad is een halfjaarlijkse vergadering van bestuursleden en bureaumedewerkers 

van diverse SUN organisaties in Nederland. Hier wordt gesproken over praktijkervaringen: waar gaat 

het goed en waar gaat het fout en welke oplossingen zijn de juiste gebleken? SUN Doesburg neemt 

actief deel aan deze vergaderingen. 
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bereikbaarheid 
 

Stichting Urgente Noden Doesburg e.o. 
 

Telefoon:    06 4073 6598 

 

Postadres:    Heiligegeeststeeg 11 

     6981 AW  Doesburg 

Bezoekadres (alleen op afspraak): Ooipoortstraat 48 

     6981 DW  Doesburg 

E-mail:     info@sundoesburg.nl 

 

Website:    www.sundoesburg.nl 

 

Bankrekening:    NL98 RBRB 0943 4644 04 

     t.n.v. Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken 

Kamer van Koophandel:  66948053 

 

SUN Doesburg is een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). 

 

 

 


