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Inleiding  
 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Urgente Noden Doesburg e.o. (SUN Doesburg).  

 

Dit jaarverslag bestrijkt een periode van 15 maanden. SUN Doesburg is opgericht 27 september 2016 

en operationeel geworden rond 1 november 2016. Met de gemeente Doesburg en de bij de 

oprichting betrokken fondsen is overeengekomen dat het eerste boekjaar een verlengd boekjaar zou 

worden, vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2017. 

SUN Doesburg is in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid het “noodfonds”, dat in beeld 

komt als reguliere voorzieningen of instellingen geen mogelijkheden hebben om een acute financiële 

nood te lenigen. Aanvragen bij SUN kunnen alleen worden gedaan door professionele hulpverleners 

voor cliënten die voor hun acute financiële nood nergens anders (meer) terecht kunnen. Bijdragen 

van SUN zijn eenmalig en niet beschikbaar voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. 

Met de gemeente Doesburg is afgesproken dat SUN Doesburg een signaleringsfunctie heeft waar het 

gaat om regelmatig voorkomende identieke probleemsituaties. Hierover zijn en blijven SUN en de 

gemeente in gesprek, zodat de gemeente kan bezien of er noodzaak is tot het bijstellen van haar 

eigen armoedebeleid. 

Leden van het algemeen bestuur van de stichting zijn betrokken bij professionele 

hulpverleningsinstellingen die in Doesburg werkzaam zijn, of bij charitatieve fondsen die het 

giftenbudget van SUN Doesburg voeden. Het giftenbudget is volledig beschikbaar voor giften in 

situaties van urgente financiële nood. In de werkkosten van de stichting wordt door de gemeente 

Doesburg voorzien.  

 

In de verslagperiode is SUN Doesburg ‘op de kaart gezet’. De jonge stichting moest haar werkwijze 

ontwikkelen. Zij moest zich presenteren bij de lokale en landelijke fondsen om een giftenbudget 

beschikbaar te krijgen, maar natuurlijk evenzeer bij de professionele hulpverleners, die voor cliënten 

in acute financiële noodsituaties bij het noodfonds kunnen aankloppen. Ter ondersteuning van deze 

presentaties is foldermateriaal ontwikkeld en een website ingericht. 

Ook zijn leveranciers van goederen en diensten bereid gevonden om in specifieke situaties tegen 

gereduceerde prijs of tarief te leveren. Zo kan het beschikbare giftenbudget optimaal worden benut. 

Sun Doesburg is in financieel opzicht dit eerste jaar ingegaan op basis van ervaringscijfers van langer 

bestaande noodfondsen elders in het land. Op grond van die gegevens is een begroting gemaakt en 

zijn fondsen aangeschreven om aan het giftenbudget bij te dragen.  

Het giftenbudget was begroot op € 15.000,44. Verwacht werd een aantal van ca. 40 te honoreren 

aanvragen van gemiddeld € 350,44 à 400,44.  

Het begrote bedrag is voor dit eerste “jaar” toereikend gebleken. Er zijn 24 aanvragen gehonoreerd 

in de verslagperiode. De gemiddelde gift is echter beduidend hoger geweest dan waarmee bij het 

maken van de begroting was gerekend. Dat komt door een drietal toekenningen van vrij hoge 

bedragen. Uit de informatie die bij de aanvragen wordt meegezonden, komt een uiterst triest beeld 

naar voren over de desbetreffende huishoudens. Veelal is sprake van sociale, persoonlijke en/of 

psychische problemen. Niet voor niets is er professionele hulpverlening aanwezig! Een belangrijk 

doel van de bijdragen van SUN is barrières te helpen wegnemen, zodat mensen (weer) kunnen 
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meedoen in de samenleving. Elke toekenning is dan ook maatwerk. Telkens wordt zorgvuldig 

gekeken naar wat beslist nodig is.  

Recente publicaties spreken over “toenemende armoede” in Nederland, ondanks het economisch 

herstel. Ook in Doesburg lijkt hiervan sprake te zijn. 

Naarmate  bij hulpverleners de bekendheid met SUN Doesburg groeit, zal het aantal aanvragen 

toenemen. Voor 2018 is dan ook een hoger giftenbudget begroot. 

Er is dit eerste “jaar” veel gebeurd, maar sommige taken vragen meer tijd dan voorzien en er dienen 

zich nieuwe taken aan.  

Wat meer tijd vraagt is de uitbreiding van het werkgebied. Hiermee is nog weinig vordering gemaakt. 

Wel is een plan van aanpak door het algemeen bestuur vastgesteld. Met de in februari 2017 

opgerichte stichting SUN Rheden e.o. (identiek aan SUN Doesburg, maar met als werkgebied de 

gemeente Rheden) zijn afspraken gemaakt over de te realiseren uitbreiding van het werkgebied. SUN 

Doesburg zal zich richten op de rechteroever van de IJssel en SUN Rheden op de linkeroever.  

Omdat de uitbreiding van het werkgebied op het grondgebied van buurgemeenten zal plaatsvinden, 

is het noodzakelijk op dit punt samen op te trekken met de gemeente Doesburg. In overleg met de 

wethouder en gezien de reactie van de gemeente Bronckhorst op een verzoek van SUN tot een 

gesprek, is besloten na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hier weer aan te gaan werken, 

als de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders zijn benoemd. Bij de uitbreiding van het 

werkgebied kan worden gerekend op ondersteuning door SUN Nederland. 

Een nieuwe taak ligt er op het gebied van de privacy. Omdat bij de aanvragen vertrouwelijke 

gegevens worden overgelegd van de cliënten voor wie de hulpverleners de aanvragen indienen, is 

privacywetgeving van toepassing op onze administratie. Om aan die regelgeving te voldoen heeft het 

Algemeen Bestuur een privacyreglement vastgesteld. Voor de inwerkingtreding van Europese 

regelgeving op dit terrein (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) per 25 mei 2018 

zullen het privacyreglement en het werkproces mogelijk aanpassing behoeven. 

Het bestuur is de fondsen zeer erkentelijk voor hun bereidheid bij te dragen aan het giftenbudget. In 

deze verslagperiode ontving SUN Doesburg bijdragen van de Gestichten van Weldadigheid Doesburg,      

RDO Balije van Utrecht, Stichting Nalatenschap de Drevon ’s Gravenhage, Stichting Kruiswerk 

Doesburg, Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo4Doesburg, PCI Willibrordus Zevenaar en 

Diaconie Ooipoortkerk Doesburg.  

De winkeliers en dienstverleners die bereid waren tegen gereduceerde tarieven te leveren verdienen 

evenzeer onze hartelijke dank. Dit zijn: Warenhuis Staarink, Slaapspecialist Ralph Klaassen, 2Switch 

Doesburg, EP: Fotobouw, allen gevestigd in Doesburg en timmer & onderhoudsbedrijf Marcel 

Berntsen uit Arnhem. 

 Uiteraard hoopt SUN Doesburg ook in de toekomst niet tevergeefs een beroep te doen op de 

coöperatieve houding van instellingen en ondernemers om te helpen passend en efficiënt te kunnen 

bijspringen in voorkomende situaties.  

Doesburg, februari 2018, 

Namens het bestuur van Stichting Urgente Noden Doesburg e.o. 

 

Lo Cohen, voorzitter  
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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 daarin 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 dienst4/hulpverlening van 

de doelgroep van de stichting is betrokken. 

 

Preventief doel 

Naast de statutaire doelen heeft SUN Doesburg in samenspraak met de Gemeente Doesburg zich ten 

doel gesteld dat, waar nodig, interventies door SUN Doesburg mogelijk zijn, waardoor verergering 

van psychische en sociale lasten wordt voorkomen. 

 

Operationeel: 

Vanaf de oprichting heeft SUN Doesburg zich ten doel gesteld om een goede werkorganisatie te 

ontwikkelen en vervolgens vooral bij de verschillende hulpverlenende instanties in Doesburg 

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 materiele 

/ 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 zich ten doel gesteld mensen die in urgente financiële 

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

middelen met inachtneming van de richtlijnen en weegcriteria van de betrokken fondsen.  

 

Het bestuur heeft zich ingezet om zo snel mogelijk de middelen beschikbaar te krijgen voor het 

giftenbudget. Mogelijke donororganisaties werden benaderd, de stichting werd bij hen 

geïntroduceerd en vervolgens werd een aanvraag voor een bijdrage aan het giftenbudget ingediend.  

 

Subsidie 

De gemeente Doesburg staat garant voor de werkkosten. De werkkosten bestaan uit: het 

honorarium van de bureaucoördinator, de kantoor4 en bestuurskosten. 

 

Naamsbekendheid van SUN Voesburg 

SUN Doesburg is gestart in september 2016 en het bestuur heeft zich in samenwerking met de 

bureaucoördinator ingezet om de jonge stichting op de Doesburgse sociale kaart te zetten. Zo is er 

op 2 februari 2017 een informatieve bijeenkomst voor hulpverleners geweest, waarbij vrijwel alle in 

Doesburg werkzame hulpverleningsinstellingen vertegenwoordigd waren. Ook zijn er door het jaar 

heen informatieve gesprekken met hulpverleners in kleiner verband geweest; soms in teamverband, 

soms individueel. 

Ook in 2018 zal er extra aandacht worden geven aan naamsbekendheid bij de plaatselijke 

hulpverleners.  

In het kader van de fondsenwerving zijn verschillende contacten geweest met beheerders van 

charitatieve fondsen, die hun middelen in Doesburg kunnen besteden.   

 

Uitbreiding werkgebied 

Bij de start van SUN Doesburg is afgesproken om, zodra de stichting haar draai heeft gevonden, een 

handreiking te doen naar buurgemeenten. Op dit moment worden alleen aanvragen op adressen 

binnen de gemeentegrenzen van Doesburg in behandeling genomen. 

Door het werkgebied te vergroten zullen meer mensen met urgente noden kunnen worden 

geholpen. Uitbreiding van het werkgebied kan alleen plaatsvinden als in het uitbreidingsgebied 

werkzame charitatieve fondsen bereid zijn bij te dragen aan het giftenbudget en de desbetreffende 

gemeenten bijdragen aan de bureaukosten. Uiteraard zal uitbreiding van het werkgebied 

consequenties hebben voor de samenstelling van het bestuur van de stichting. 

Op dit moment is het bestuur in contact met de gemeente Bronckhorst en er zal in 2018 ook contact 

worden gezocht met de gemeente Zevenaar. 
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Algemeen Bestuur   

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

beleidsstukken vastgesteld: 

4 beleidsplan 2017 

4 begroting 201642017 en begroting 2018 

4 huishoudelijk reglement, waarin ook het werkproces is beschreven 

4 privacyreglement  

4 plan van aanpak voor de uitbreiding van het werkgebied. 

Er zijn in deze periode twee nieuwe bestuursleden benoemd. 

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

van het Algemeen Bestuur. Op deze wijze blijven alle bestuursleden geïnformeerd over de dagelijkse 

praktijk van de stichting. Tegelijkertijd krijgt het Dagelijks Bestuur feedback over zijn handelen in 

deze aanvragen.  

Het Algemeen Bestuur vergaderde 3 keer. 

 

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur: 

4 behandelde binnengekomen aanvragen 

4 heeft contacten onderhouden met:  

o donororganisaties  

o de gemeente  

o hulpverleningsinstellingen  

o leveranciers  

o SUN Nederland  

o collega noodfondsen 

4 bereidde de Algemeen Bestuursvergaderingen voor 

4 heeft voor de stichting de ANBI status verworven. 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde 15 keer. 

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

Eerste contact 

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

eerste screening plaats: woont de cliënt in Doesburg, 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 100 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 op 

tafel komen. 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 100 euro betreft, neemt zij direct telefonisch contact op met ten minste twee van de drie 

Dagelijks Bestuursleden voor nader overleg. De bureaucoördinator is door het Algemeen Bestuur 

gemandateerd om aanvragen tot 100 euro zelfstandig af te handelen en het 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 overgemaakt of worden goederen geleverd.  

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

documentatie compleet is. 

Een spoedaanvraag wordt indien nodig 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 twee 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 cliënt.  
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Aanvragen 
 

In totaal is er in de periode november 2016 tot en met december 2017 30 keer contact gezocht met 

het bureau van SUN Doesburg, waarin een (potentiële) casus werd voorgelegd. In 3 gevallen is direct 

doorverwezen naar voorliggende voorzieningen. 

 

Toegekendd afgewezen en ingetrokken  

Voor 27 cliënten is er door een hulpverlener intensief contact geweest met de bureaucoördinator, 

waarna 24 aanvraagformulieren zijn ingevuld. 

 

 

 

 

      

 

 

 

Organisaties die een beroep deden op SUN Doesburg 

Uit onderstaande lijst mag blijken dat veel organisaties SUN Doesburg al weten te vinden. Toch 

blijven we aan naamsbekendheid werken, zodat nood, daar waar nodig, ook echt gelenigd kan 

worden. 
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Oezinssamenstelling  en inkomens van de cliënten waarvoor werd aangevraagd 

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

vallen, houden we de gezinssamenstelling in de gaten. Tegelijkertijd is om dezelfde reden ook het 

type inkomen van belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit cirkeldiagram voor het type inkomen zijn 28 gegevens ingevuld, daar in 1 casus sprake was  

van 2 types inkomen, namelijk loondienst, aangevuld met WIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooederen en diensten die werden aangevraagd 

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

Onder ‘Overig’ vallen gedeeltelijke bijdragen aan de kosten van een acute verhuizing, persoonlijke 

hygiëne en reiskosten naar het buitenland in verband met ziekte en overlijden van een eerstegraads 

familielid. Ook hier zijn meerdere gegevens per casus ingevuld. 
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Toegekende bedragen 

SUN Doesburg heeft 22 aanvragen gehonoreerd. Het gemiddelde bedrag was € 680,=. De laagste 

bijdrage was € 60,65 en de hoogste € 2.620,=.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorslaggevende argumenten voor toekenning 

Wanneer is sprake van urgentie? Een vraag met een antwoord dat soms niet zo zwart4wit is als we 

dat zouden willen.  

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

4 de situatie waarin de cliënt verkeert,  

4 hoe dat zo gekomen is,  

4 waar andere hulpbronnen te verwachten zijn en  

4 welk effect van een bijdrage door SUN Doesburg zou kunnen hebben. 
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Giftenbudget  
 

De bij de oprichting van de stichting betrokken fondsen hebben in de voorbereidingsperiode reeds 

hun bereidheid aangegeven om bij te dragen aan het giftenbudget. Direct na de oprichting zijn 

daartoe schriftelijke verzoeken bij deze instanties gedaan. Alle fondsen hebben de eerdere 

toezeggingen waargemaakt en een bijdrage beschikbaar gesteld aan het giftenbudget van SUN 

Doesburg. 

 

 

 

Charitatieve instellingen  Raming tijdens 

oprichting 

Ontvangen 

2017 

     Gestichten van Weldadigheid Doesburg   6.500 

     RDO Balije van Utrecht   5.000 

     Stichting Nalatenschap de Drevon ‘s Gravenhage   3.000 

     Stichting Kruiswerk Doesburg   1.000 

     Gezamenlijke diaconieën Doesburg    

     Diaconie Prot. Gem. Angerlo4Doesburg   750 

     Diaconie Prot. Gem. Angerlo4Doesburg collecte  52 

     PCI Willibrordus Zevenaar   750 

     Diaconie Ooipoortkerk Doesburg   500 

Totaal  15.000 17.552 
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Toegekende bijdragen 
 

 

 

 

Gehonoreerde aanvragen 
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 6.500 5.000 3.000 1.000 802 750 500 

Tandartskosten 695       

Witgoed  300      

Verhuiskosten en woninginrichting   920     

ID4kaart met pasfoto’s     61   

Woninginrichting, zwemkaart en 

diergeneeskundige zorg 

   600    

Inhechtenisname verhinderd  624      

Naturalisatiekosten 850       

Schilder4inloopochtenden    101    

Tandartskosten      314  

Gezinshereniging 750       

Witgoed, huisraad en persoonlijke 

hygiëne  

  1.999     

Leefgeld       150 

Zolderaanpassing * 2.620       

Huisraad en leefgeld   1.434      

Leefgeld     200   

Witgoed       314 

Reiskosten tbv afscheid vader     300   

Leefgeld      200  

Fysiotherapie 703       

Witgoed  420      

Leefgeld en levensonderhoud  540      

Witgoed en huisraad  860      

Totalen 5.618 4.178 2.919 701 561 514 464 

* Dit zijn slechts de materiaalkosten. De betrokken aannemer heeft zijn loonkosten t.h.v. € 2.300,= niet in rekening gebracht. 



SUN Doesburg Jaarverslag 2017 13

Financiële verantwoording 31 december 2017 
 

SUN Doesburg Oiften 2017 

 

Ontvangen donaties    

     Gestichten van Weldadigheid Doesburg   6.500 

     RDO Balije van Utrecht   5.000 

     Stichting Nalatenschap de Drevon ‘s Gravenhage   3.000 

     Stichting Kruiswerk Doesburg   1.000 

     Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo4Doesburg   750 

     Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo4Doesburg collecte  52 

     Parochiale Caritas Instelling Willibrordus Zevenaar   750 

     Diaconie Ooipoortkerk Doesburg   500 

Totaal   17.552 

    

Uitgaven  14.465  

     Nog te betalen toezeggingen  490  

     Totaal gehonoreerde bijdragen   14.955 

Nog beschikbaar   2.597 

 

SUN Doesburg Werkkosten 2017 

 

Ontvangsten    

     Gemeente Doesburg eenmalig   4.000 

     Gemeente Doesburg 2016   3.000 

     SUN Rheden e.o. bijdrage kosten buro   300 

     Gemeente Doesburg 2017   3.000 

     SUN Nederland restant opstartkosten   2.781 

Totaal   13.081 

    

Uitgaven    

     Bureau4uren  6.411  

     Bureaukosten  346  

     Telefoon  295  

     Website  86  

     Bankkosten  66  

Totaal  7.204  

     Bestuurskosten  414  

Totaal  7.618  

     Opstartkosten  2.739  

Totaal    10.357 

Nog beschikbaar   2.724 
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SUN Doesburg financiële positie per 31 december 2017 

 

     Bank 5.741  

     Kas 70  

     Nog te betalen toezeggingen 4490  

Totaal  5.321 

   

     Nog beschikbaar voor giftenbudget 2.597  

     Nog beschikbaar voor opstartkosten 2.724  

Totaal  5.321 

  



SUN Doesburg Jaarverslag 2017 15

Organisatie 
 

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

Na een opstartperiode van ongeveer twee maanden werd begonnen met de daadwerkelijke 

uitvoering van activiteiten, als bedoeld in de doelstelling. 

 

Bestuur 

SUN Doesburg startte met  7 bestuursleden in het Algemeen Bestuur. In 2017 zijn daar twee leden bij 

gekomen. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door: 

Dhr. L.S. Cohen, voorzitter 

Mw. M.C.L. Grandia-Feddema, secretaris 

Dhr. P. de Vos, penningmeester 

Dhr. F. Flierman, MEE4Oost 

Mw. F.I.E. Jansen4Wiegers, PCI Willibrordus 

Dhr. R.H. van Limburg Stirum, RDO Balije van Utrecht 

Mw. C.G. Mintjes4Heufkens, BSMR Doesburg 

Mw. F. Westra, Diaconie Protestantse Gemeente Doesburg 

Mw. H.W. van Wijk4Reinders, Coöperatie IJsselstromen (eerstelijns zorg) 

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

Bureaucoördinator 

Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door de bureaucoördinator mw. A.B.E. Beckmans4Prinsen. 

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

 

SUN Nederland  

SUN Nederland is een landelijke stichting en 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, nu en in de toekomst. 

 

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): Kerkstraat 15 

     6981 CK  Doesburg 

E4mail:     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). 

 

 

 


