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INLEIDING EN SAMENVATTING 

 

Op deze en de volgende pagina’s wordt u geïnformeerd over de werkzaamheden van SUN Liemers-

Achterhoek (SUN) in het jaar 2021. Voorts vindt u in dit verslag onze verantwoording over de 

besteding van de beschikbaar gestelde middelen: het giftenbudget, beschikbaar gesteld door 

charitatieve fondsen en diaconieën, en het werkbudget dat komt van de gemeenten in ons 

werkgebied.  

Het jaar 2021 stond in het teken van schaalvergroting en -daardoor noodzakelijk en profijtelijk 

geworden- de invoering van een geautomatiseerd aanvraag- en betaalsysteem. Daarin is reeds in 

2020 geïnvesteerd. Vanaf 1 januari 2021 is het systeem operationeel geworden. Ook is daarmee 

samenhangend onze website geheel aangepast. Verder is in verband met de definitieve uitbreiding 

van het werkgebied SUN Doesburg met de gemeente Montferland de naam van de stichting 

gewijzigd in SUN Liemers-Achterhoek. Uiteraard zijn ook de internetdomeinnaam en de daaraan 

gekoppelde emailadressen gewijzigd in sunliemersachterhoek.nl. 

Bij de wijziging van de statuten in verband met de nieuwe naam van de stichting is ook de vereiste 

aanpassing doorgevoerd in verband met het van kracht worden van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR).  

In verband met gewijzigde regels voor de ANBI-status van onze stichting is een meerjarig beleidsplan 

opgesteld, dat is gepubliceerd op onze website. 

 

Algemeen 

Onze stichting is een samenwerking van personen vanuit een drietal achtergronden: 

hulpverleningsinstellingen, fondsen en overheid. Er zijn bestuursleden uit elk van de gemeenten in 

het werkgebied van de stichting. Het bestuurslidmaatschap is op persoonlijke titel. De bestuursleden 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. 

 

Uitbreiding werkgebied 

Gemeente Montferland: 

 

Op 1 april 2021 eindigde de pilotperiode waarin SUN de werkzaamheden van het Solidariteitsfonds 

Montferland verrichte en verbond de gemeente Montferland zich aan SUN. Het Solidariteitsfonds 

Montferland is vervolgens opgeheven. Het rekeningsaldo van het Solidariteitsfonds is overgedragen 

aan SUN, waarbij is vastgelegd dat dit geld voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt toegevoegd aan het 

giftenbudget en geoormerkt is voor aanvragen uit de gemeente Montferland. 

 

Gemeente Zevenaar: 

 

Het in het vorige jaarverslag genoemde onderzoek om na te gaan of het Solidariteitsfonds 

Rijnwaarden zou kunnen worden opgeschaald om voor de gehele gemeente Zevenaar te gaan 

werken is in 2021 nog niet tot een afronding gekomen.  

 

Aanvragen 

Het aantal behandelde aanvragen in 2021 is 78 (2020: 51), waarvan 32 uit de gemeente Doesburg 

(2020: 31) en 46 uit Montferland (2020:20). Het gemiddeld toegekende bedrag is € 722,-- (2020:  

€ 480,--), een toename van 50%. De overschrijding van het begrote bedrag konden we betalen uit de 

reserve die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Voor 2022 hebben we dan ook een aanzienlijk hoger 
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giftenbudget begroot. 

Een viertal aanvragen kon worden doorverwezen, een zelfde aantal is afgewezen en 6 aanvragen zijn 

volledig ingetrokken. Een voorzichtige conclusie mag zijn dat de financiële positie van de laagste 

inkomensgroep er niet beter op wordt. 

Cliënten krijgen via SUN geen geld in handen, maar er worden goederen verstrekt of 

supermarktbonnen voor primaire levensbehoeften. Om te voorkomen dat verstrekte goederen door 

derden (ex-partners, schuldeisers, deurwaarders) kunnen worden opgeëist wordt met de cliënt een 

bruikleenovereenkomst afgesloten.  

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

renteloze lening toegekend. 

Met de betrokken gemeenten is er een gentlemen’s agreement dat -voor zover van toepassing- een 

gift van SUN geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke uitkering die betrokkene geniet. SUN komt 

immers pas in beeld als de financiële nood zeer urgent is en er geen beroep kan worden gedaan op 

reguliere voorzieningen. SUN springt bij waar het verstand op grond van de regels ‘nee’ moet zeggen, 

maar het hart  ‘ja’. 

 

Bestuur 

De heer M. Blom, secretaris van het Solidariteitsfonds was voor de duur van de pilotperiode 

toegevoegd aan het Dagelijks Bestuur. Toen de definitieve uitbreiding van het werkgebied een feit 

was, heeft hij afscheid van ons genomen. Mevrouw M. Koelman, lid van het Algemeen Bestuur is 

toen benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. In 2021 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: 

mevrouw I. Wolsing met het profiel “Montferland – overheid” en in de vacature “Montferland-

fondsen” de heer P. van de Weerd. 

Vroeg in de zomer moest onze penningmeester van het eerste uur, de heer P. de Vos, om 

gezondheidsredenen besluiten het lidmaatschap van ons bestuur op te geven. Hij verzocht het DB uit 

te zien naar een nieuwe penningmeester. Deze vacature kon intern vervuld worden. De heer P. van 

de Weerd, die juist was benoemd, werd bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te 

nemen. De laatste vier maanden van 2021 zijn gebruikt voor het inwerken van de nieuwe 

penningmeester; de feitelijke overdracht heeft plaatsgevonden aan het eind van het jaar. 

Het bestuur dankt Pieter de Vos en Maarten Blom voor hun inzet voor onze stichting.  

Ook zijn 2021 afspraken gemaakt over vervanging van de bureaucoördinator bij vakanties of 

anderszins. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

 

Het traject om te komen tot een landelijke krachtenbundeling van lokale/regionale noodhulpbureaus 

en SUN Nederland is voorjaar 2021 weer opgestart. Die krachtenbundeling is nodig om gezamenlijk 

de problematiek van armoede en financiële nood op relevante beleidsagenda’s bij de Rijksoverheid 

te krijgen. Op het moment dat dit wordt geschreven kennen we in Nederland een Minister voor 

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Het loket in Den Haag is er dus nu! 

De verwachting is dat voorjaar 2022 de Vereniging Urgente Noden Nederland (VUNN) zal worden 

opgericht, die op landelijk niveau de belangen van financiële noodhulp kan behartigen en die een 

kenniscentrum voor de noodhulpbureaus zal zijn. Het bestuur van onze stichting juicht die 

ontwikkeling van harte toe. 

Een andere landelijke ontwikkeling, voortgekomen uit het Landelijk Beraad van Noodfondsen en die 

ook ondersteunend kan zijn voor de belangenbehartiging door VUNN is de ontwikkeling van 

datadashboard urgente noden (DUN), een soort CBS voor de noodhulpbureaus, waarmee 

getalsmatige analyses ter onderbouwing van beleidsaanbevelingen aan relevante overheden zijn te 

maken op basis van landelijke gegevens. Onze bureaucoördinator is aan de zijlijn bij de ontwikkeling 
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hiervan betrokken geweest. Het DUN zal voorjaar 2022 operationeel worden. Het Algemeen Bestuur 

heeft besloten eraan te gaan deelnemen.  

 

Communicatie met donorfondsen en hulpverleningsinstellingen 

 

U bent gewend dat wij u enige tijd na het verschijnen van ons jaarverslag uitnodigen voor een  

overlegmiddag met donorfondsen en met hulpverleners. In 2021 heeft dat overleg gelukkig weer 

kunnen plaatsvinden. Voor ons is dat contact en de uitwisseling van ideeën die daarbij plaatsvindt 

zeer waardevol. Het ligt in ons voornemen dat overleg te organiseren op een nader te bepalen 

datum. 

 

Covid-19 

Ook in 2021 deed de coronacrisis zich in de dagelijkse praktijk van SUN voelen. Noodgedwongen 

werd een aantal malen online vergaderd. De al in 2020 geplande ruime kennismaking met 

hulpverleners en maatschappelijke organisaties in Montferland kon ook in 2021 niet werkelijk van de 

grond komen. De toename van het aantal aanvragen vanuit Montferland zal in belangrijke mate door 

collegiale contacten van hulpverleners te verklaren zijn.  

Het is voor ons niet mogelijk een uitspraak te doen over de invloed van Covid-19 op het aantal of de 

omvang van aanvragen. Evenmin kunnen wij zien of huishoudens slachtoffer zijn in de 

kindertoeslagaffaire.  

In december 2021 besloot de gemeenteraad van Doesburg dat de gemeente gratis zelftests voor 

huishoudens in een minimum-situatie beschikbaar zou stellen. SUN heeft gezorgd dat die gratis 

zelftests beschikbaar kwamen.  

 

TENSLOTTE 
De donorfondsen wordt dankgezegd voor het gestelde vertrouwen in onze stichting en het 

beschikbaar stellen van middelen voor het giftenbudget.  

Grote dank ook aan de leveranciers met wie in 2021 is samengewerkt: BCC, Slaapspecialist Ralph 

Klaassen, Hubo Doesburg, 2 Switch Kringloopwinkel en Staarink Warenhuis. 

Voorts danken wij de gemeenten Doesburg en Montferland en het Solidariteitsfonds Montferland 

voor hun bijdragen in de werkkosten. 

 

Namens het bestuur hoop ik op voortzetting van de goede contacten en samenwerking in de 

komende jaren. 

 

Lo Cohen, voorzitter SUN Liemers-Achterhoek 

Doesburg, februari 2022 
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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 Liemers-Achterhoek in samenspraak met de gemeenten in het 

werkgebied zich ten doel gesteld dat, waar nodig, interventies door SUN Liemers-Achterhoek 

mogelijk zijn, waardoor kan worden voorkomen dat psychische en sociale problematiek toenemen. 
 

Operationeel: 

SUN Liemers-Achterhoek 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 Liemers-Achterhoek 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 Liemers-Achterhoek 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 Liemers-Achterhoek 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 Liemers-Achterhoek 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. Tijdens de pilot-fase is 
een kleine bijdrage aan de werkkosten gedaan door het Solidariteitsfonds Montferland.  
De werkkosten bestaan uit: het honorarium van de bureaucoördinator, de kantoor- en 
bestuurskosten. 
 

Naamsbekendheid van SUN Liemers-Achterhoek 

In 2021 hebben bestuur en bureaucoördinator hun fysieke activiteiten om de naamsbekendheid van 

SUN Liemers-Achterhoek bij relevante partijen verder te vergroten deels moeten opschorten 

vanwege de coronacrisis, zoals het bezoeken van teams bij hulpverlenende instanties. 

 

Gelukkig was het mogelijk om in oktober twee bijeenkomsten te houden: één met afgevaardigden 

van de fondsen en één met hulpverleners. In beide ontmoetingen is het jaarverslag 2020 besproken 

en zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden ervaringen gedeeld en is waardevolle kennis opgedaan. 

 

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 2020 

- Jaarrekening 2020 

- Begroting 2022 

- Beleidsplan 2021-2024 

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.  

Het Algemeen Bestuur vergaderde 2 keer, 1 maal digitaal en 1 maal fysiek. 

 

Dagelijks 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 9 keer. 

Het Dagelijks Bestuur werd in zijn taken ondersteund door de bureaucoördinator. 
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AANVRAAGPROCEDURE 2021 
 

Eerste contact 

 

Voor ongeveer de helft van de aanvragen wordt de bureaucoördinator eerst telefonisch benaderd. 

Tijdens dit gesprek vindt al een eerste screening plaats: woont de cliënt in Doesburg of Montferland, 

heeft de cliënt 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 (vrijwel) al deze vragen een bevestigend antwoord kan geven, wordt de 

hulpverlener doorverwezen naar het digitale aanvraagformulier op de website.  

 

Spoedaanvraag 

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

hulpverlener ook direct doorverwezen naar de website voor het digitale aanvraagformulier. In vrijwel 

alle gevallen kan de bureaucoördinator nog dezelfde dag de aanvraag screenen en behandelen. 

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 of supermarktbonnen beschikbaar gesteld of 

worden goederen geleverd. Een spoedaanvraag wordt in de regel binnen 24 uur afgehandeld. 

 

Aanvraagformulier 

 

Vanaf januari 2021 maakt SUN Liemers-Achterhoek gebruik van het administratiesysteem PIVIO voor 

het verwerken van aanvragen; dit jaar nog zonder de financiële afwikkeling. 

Hulpverleners kunnen online overzichtelijk en snel de juiste gegevens invoeren, die vervolgens veilig 

verzonden worden naar het systeem. De bureaucoördinator krijgt onmiddellijk een bericht dat een 

aanvraag is ingediend en controleert het type aanvraag. Afhankelijk van de urgentie (en in mindere 

mate van de drukte) wordt de aanvraag wel of niet met voorrang op andere werkzaamheden 

behandeld.  

 

Behandeling 

De aanvraag bevat alle NAW-gegevens van de cliënt, aangevuld met geboortedatum, 

gezinssamenstelling, inkomensgegevens en vaste uitgaves. Ook spaartegoeden en schulden zijn 

verplicht in te vullen gegevens. De hulpverlener wordt gevraagd een zo compleet mogelijk beeld te 

geven van de maatschappelijke en financiële situatie. 

Na de screening mailt de bureaucoördinator een geanonimiseerde samenvatting aan de Dagelijks 

Bestuur leden. Bij urgente nood krijgen de leden een waarschuwingsappje, zodat er snel gehandeld 

kan worden. 

Nadat een meerderheid van de bestuursleden gereageerd heeft, voert de bureaucoördinator het 

genomen besluit uit. 
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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 en eventuele bewindvoerder. 

 

Steeds een stapje meer 

 

Het administratiesysteem PIVIO  voorziet in een volledig AVG-proof omgeving, waarin de website, 

het aanvraagformulier, de rapportage en mailwisselingen én de financiële afhandeling gekoppeld 

zijn. Van deze laatste koppeling wordt vanaf 1 januari 2022 ook daadwerkelijk gebruik gemaakt.  

 

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 waarvoor wordt aangevraagd, is een 

geheimhoudingsverklaring van kracht geworden.  

 

NB: De overstap van een eigen administratie naar het geautomatiseerde systeem PIVIO levert voor 

de bureaucoördinator een tijdsbesparing op van zo’n 20 tot 25 %. Die besparing weegt ruim op tegen 

de abonnementskosten voor PIVIO. 
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AANVRAGEN 

 

In 2021 is er totaal 78 keer een digitale aanvraag gedaan bij SUN Liemers-Achterhoek, met daarin  

106 hulpvragen. De hulpverlener kan meerdere hulpvragen per aanvraag invoeren, bijvoorbeeld een 

wasmachine én leefgeld. 

Van deze aanvragen zijn er 64 (deels) toegekend; samen goed voor 85 toegekende hulpvragen. 

 

Toegekend, doorverwezen, afgewezen en ingetrokken  

 

  2021 Totaal 

  (deels) 

toegekend 

volledig 

afgewezen 

volledig 

doorverwezen 

volledig 

ingetrokken 

  

            

januari 5 0 0 0 5 

februari 7 1 0 0 8 

maart 4 0 2 0 6 

april 4 1 0 0 5 

mei 3 0 0 1 4 

juni 6 1 1 1 9 

juli 8 0 0 1 9 

augustus 5 1 0 1 7 

september 4 0 0 0 4 

oktober 6 0 1 1 8 

november 5 0 0 1 6 

december 7 0 0 0 7 

Totaal 64 4 4 6 78 

 

In voorgaande jaren kwamen er in vakantie periodes, met name de zomer gemiddeld minder 

aanvragen binnen dan in de rest van het jaar. In 2021 was dat precies andersom. De oorzaak hiervan 

is niet duidelijk. 

 

Voor wie zijn die aanvragen ingediend?  Leefsituatie, leeftijd en inkomen 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. 

 

 

Burgerlijke staat cliënt Alleenstaand Gehuwd/samenwonend Totaal 

Aantal kinderen cliënt 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4   

Leeftijdscategorie cliënt                       

18-23 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 

23-65 33 11 1 1 1 9 4 4 1 2 67 

65+ 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 

Totaal 37 14 1 1 1 11 6 4 1 2 78 
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  2021 

Grootste inkomstenbron cliënt   

Arbeid 14 

Uitkering(en) 51 

DUO 2 

Geen 10 

Overig 1 

Totaal 78 

 
 

Net als in 2020 was in ongeveer 50 % van de toegekende aanvragen sprake van schuldhulpverlening 

en/of bewindvoering.  

 

Wat werd er aan goederen en diensten aangevraagd en toegekend? 

Onderstaand overzicht geeft een indruk wat er zoal dringend nodig kan zijn. Bij de post ‘Overig’ valt 

te denken aan kosten voor het afvoeren van afval bij grote opruiming, dierenartskosten, eerste 

huur/borg, taxikosten coronatesten etc. 

 

 
  (deels) 

toegekend 
volledig 

afgewezen 
volledig 

doorverwezen 
volledig 

ingetrokken 
Totaal 

Kleding 1 1 0 0 2 

Levensonderhoud 16 0 0 0 16 

Wasmachine 4 0 0 1 5 

Koelkast 2 0 0 1 3 

Fornuis / kookplaat 3 0 0 1 4 

Witgoed overig 4 0 0 0 4 

Bril 4 0 1 0 5 

Tandarts 4 0 1 0 5 

Fysiotherapeut 2 0 0 0 2 

Medisch overig 2 0 0 0 2 

Schuld energie/water 1 0 0 0 1 

Schuld huur 1 0 2 0 3 

Schuld ziektekosten 1 0 0 0 1 

Schuld overig 1 1 0 0 2 

Vervoer algemeen 3 0 0 0 3 

Fiets 6 0 0 1 7 

Woninginrichting 12 2 1 2 17 

Juridische kosten/leges 0 0 0 1 1 

ID-kaart/paspoort 1 0 0 0 1 

Computer/laptop 2 0 0 0 2 

Overig 15 2 1 2 20 

Totaal 85 6 6 9 106 
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De hulpvragen in toegekende bedragen  

 

SUN Liemers-Achterhoek heeft in 2021  64 aanvragen (deels) gehonoreerd. Het gemiddelde bedrag 

was € 722,36.  De laagste bijdrage was € 35,= en de hoogste € 2.524,35.  

 

 

Toegekende hulpvragen  Afgewezen Doorverwezen Ingetrokken Toegekend Aangevraagd 

Fiets     265,00 2.399,00 2.664,00 

Gezinshereniging       3.984,00 3.984,00 

Huishoudelijke apparatuur 21,00     6.863,84 6.884,84 

Huur   1.998,00   3.273,53 5.271,53 

Identiteitspapieren     56,00 79,00 135,00 

Juridische kosten     895,70 0,00 895,70 

Kleding 190,70     359,30 550,00 

Levensonderhoud 450,00   35,15 5.831,00 6.316,15 

Medische kosten overig   112,00 1.214,00 3.780,67 5.106,67 

Overige kosten 7.009,00 730,00 986,36 2.690,99 11.416,35 

Schuld 579,00     1.200,00 1.779,00 

Tandarts 775,57 497,94 562,74 5.595,78 7.432,03 

Vervoer 364,00     1.524,02 1.888,02 

Woninginrichting 1.100,00 300,00 855,15 8.124,88 10.380,03 

            

Totaal 10.489,27 3.637,94 4.870,10 45.706,01 64.703,32 

      

Verstrekt als lening       1.660,00 1.660,00 

      

Totaal 10.489,27 3.637,94 4.870,10 47.366,01 66.363,32 

 

 

 

Doorslaggevende argumenten voor toekenning  

 

Voor toekenning van een aanvraag moet een casus voldoen aan 5 basisvoorwaarden: 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  

- welk effect een bijdrage door SUN Liemers-Achterhoek zou kunnen hebben en 

- in welke mate en hoelang de hulpverlening nog betrokken blijft bij de cliënt. 

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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Organisaties die een beroep deden op SUN Liemers-Achterhoek  

 

 

 

Naam organisatie Type organisatie Aanvragen 
per 

organisatie 

Aanvragen 
per type 

organisatie 

Alwara Vermogensbeheer en Bewindvoering Bewindvoerder 1  
Ameling-Verhulsdonck Bewind Bewindvoerder 6  

AtlasZorg Bewindvoering Bewindvoerder 1  
Bewindvoerderskantoor Kroezen Bewindvoerder 1  

Blits Bewind Bewindvoerder 8  
Certus Bewindvoering Bewindvoerder 1  

Faith Budgetbeheer & Bewindvoering Bewindvoerder 1  
JJBewindvoering Bewindvoerder 1  

Melse&Wassink bewind Bewindvoerder 4  
OBIN BV Bewindvoerder 1  

Pactus Bewind Bewindvoerder 2  
Zeker Financiële Zorgverlening i.s.m. Zozijn Bewindvoerder 1 28 

Kredietbank Doesburg Schuldhulpverlening 1  
Stadsbank Oost Nederland Schuldhulpverlening 1 2 

SUN Liemers Achterhoek Taxikosten corona test 3 3 

Gemeente Doesburg Werk & Inkomen 1 1 

Azora Zorg en Welzijn 1  
DoeZorg Zorg en Welzijn 1  

Gemeente Montferland Zorg en Welzijn 6  
Iriszorg Zorg en Welzijn 1  
Kairos Zorg en Welzijn 1  

Leger des Heils Zorg en Welzijn 2  
Nina Begeleiding Zorg en Welzijn 2  

RibwAVV Zorg en Welzijn 1  
Riwis Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn 2  

Santé Partners Zorg en Welzijn 3  
Siza Zorg en Welzijn 2  

Slachtofferhulp Nederland Zorg en Welzijn 1  
Stichting Lichtenvoorde Zorg en Welzijn 1  

Stichting Welcom Zorg en Welzijn 10  
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland Zorg en Welzijn 1  

WMO Zorg en Welzijn 5  
Zorgplus Zorg en Welzijn 1  

Zozijn Zorg en Welzijn 3 44 

Totaal   78 78 
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SUN Liemers-Achterhoek: het werkgebied in cijfers 

 

 

 

    Aanvragen Aangevraagd (Deels) toegekend 

    Aantal Totaal Aantal Totaal 

Jaar   2021 2021 2021 2021 

Postcodecijfers cliënt           

6901 Zevenaar 1 € 730,00 0 € 0,00 

6941 Didam 3 € 2.200,00 2 € 1.825,99 

6942 Didam 11 € 8.348,70 10 € 7.486,01 

6981 Doesburg 15 € 15.548,87 12 € 7.871,06 

6982 Doesburg 6 € 1.974,58 4 € 3.811,41 

6983 Doesburg 9 € 6.210,57 9 € 5.828,19 

6988 Lathum 2 € 2.198,00 1 € 200,00 

7009 Doetinchem 1 € 497,94 0 € 0,00 

7035 Kilder 1 € 195,00 1 € 195,00 

7037 Beek 1 € 2.524,35 1 € 2.524,35 

7038 Zeddam 3 € 2.063,65 3 € 2.000,00 

7039 Stokkum 1 € 632,00 1 € 182,00 

7041 ‘s Heerenberg 21 € 13.095,56 18 € 11.383,00 

7045 Azewijn 1 € 2.000,00 1 € 2.000,00 

7047 Braamt 2 € 1.963,00 1 € 399,00 
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JAARREKENING 2021 
 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Balans     

  31 december 2021 31 december 2020 

       

       

       

Materiële vaste activa 0   0  

Financiële vaste activa 2.825   2.850  

        

   2.825  2.850 

Vorderingen en overlopende activa 0   0  

Liquide middelen 37.372   35.210  

        

   37.372  35.210 

       

Totaal activa   40.197  38.060 

       

PASSIVA       

       

Reserves       

Bestemmingreserve doelstelling Doesburg 12.250   15.790  

Bestemmingreserve doelstelling Montferland 1.247   8.013  

Bestemmingsreserve werkkosten 7.949   5.783  

        

Totaal bestemmingsreserves   21.446  29.586 

       

Kortlopende schulden   18.752  8.474 

        

Totaal passiva   40.197  38.060 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

 

 
  

BATEN

Baten van andere organisaties zonder winststreven 35.230 30.000 32.343

Baten van subsidies en overheden 14.650 16.000 17.500

Baten van bedrijven 0 0 0

Baten van particulieren 170 0 0

Som van de geworven baten 50.050 46.000 49.843

Overige baten 0 0 0

Som van de baten 50.050 46.000 49.843

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 45.706 30.000 18.141

Wervingskosten 0 0 0

Kosten beheer en administratie 12.360 16.000 11.992

Som van de lasten 58.066 46.000 30.133

Saldo voor financiële baten en lasten -8.016 0 19.710

Saldo financiële baten en lasten -124 0

Saldo baten en lasten -8.140 0 19.710

Bestemming van saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve doelstelling Doesburg -3.540 0 6.189

Bestemmingsreserve doelstelling Montferland -6.766 0 8.013

Bestemmingsreserve  werkkosten 2.166 0 5.508

Totaal -8.140 0 19.710

31 december 2021 Begroot 2021 31 december 2020

31 december 2021 Begroot 2021 31 december 2020
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING  

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

RJk C2 kleine fondsenwervende instellingen. 

 

Materiële vaste activa die als noodhulp in bruikleen zijn gegeven worden op nihil gewaardeerd. De 

kosten hiervan worden verantwoord onder “besteed aan doelstelling”. 

Financiële vaste activa als verstrekte leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij 

een lagere waarde van toepassing is. 

 

Alle kortlopende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een lagere 

waarde van toepassing is.  

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle 

bestedingen aan doelstellingen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Toezeggingen van derden worden pas dan verantwoord als aan alle voorwaarden die daarbij zijn 

gesteld is voldaan. 

 

 

Toelichting op balans en staat van baten en lasten 

ACTIVA     

 
31-dec-21 31-dec-20 

 

 € €  
Materiële vaste activa    

 
Noodhulp verstrekt aan cliënten in de vorm van materiële 
vaste activa (witgoed, fietsen enz.) met een waarde van 
meer dan € 200 wordt ter beschikking gesteld aan cliënten 
in de vorm van bruikleenovereenkomsten. Dit ter 
voorkoming dat beslag wordt gelegd door schuldeisers van 
cliënten op de bij cliënten aanwezige goederen die 
eigendom zijn van de stichting. In 2021 is voor een bedrag 
van €7.807 in bruikleen ter beschikking gesteld. Deze 
activa worden direct afgewaardeerd en als kosten van 
noodhulp in de lasten opgenomen. 
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 31-dec-21 31-dec-20  

    
 

Financiële vaste activa     
Leningen     
SDD2025 550 1.200  
SDD2021 0 400  
SDD2023 375 750  
SDD2020 300 500  
M21009 0 0  
M21037 800 0  
M21063 800 0  

     

 2.825 2.850  

     
Leningen aanvang verslagjaar 2.850 1.434  
Verstrekte leningen 1.660 2.850  
Aflossingen -1.685 -1.434  

     
Leningen einde verslagjaar 2.825 2.850  

     
In 2021 zijn 3 leningen verstrekt. Er zijn geen 
betalingsachterstanden.     

     
Vorderingen en overlopende activa     
Nog te ontvangen bijdragen Doesburg 0 0  
Nog te ontvangen bijdragen Montferland 0 0  
Kruisposten 0 0  

     

 0 0  

     
Liquide middelen     
Regiobank 37.242 35.020  
Kas 130 190  

     

 37.372 35.210  
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 31-dec-21 31-dec-20  

     
PASSIVA     

     
Reserves     
Bestemmingsreserves     
Bestemmingsreserve doelstelling Doesburg 12.250 15.790  
Bestemmingsreserve doelstelling Montferland 1.247 8.013  
Bestemmingsreserve werkkosten 7.949 5.783  

     

 21.446 29.586  

     
Bestemmingsreserve doelstelling Doesburg     
Saldo aanvang verslagjaar 15.790 9.601  
Bestemming van baten en lasten  -3.540 6.189  

     
Saldo eind van het verslagjaar 12.250 15.790  

     

     
Bestemmingsreserve doelstelling Montferland     
Saldo aanvang verslagjaar 8.013   
Bestemming van baten en lasten  -6.766 8.013  

     
Saldo eind van het verslagjaar 1.247 8.013  

     
De bestemmingsreserves doelstelling voor Doesburg en 
Montferland worden aangehouden ter dekking van 
uitgaven voor casussen van noodhulp die zich aandienen in 
de desbetreffende gemeenten in geval de jaarlijkse 
bijdrage uit fondsen niet toereikend is.     

     
Bestemmingsreserve werkkosten     
Saldo aanvang verslagjaar 5.783 275  
Bestemming van baten en lasten  2.166 5.508  

     
Saldo eind van het verslagjaar 7.949 5.783  

     
De bestemmingsreserves werkkosten wordt aangehouden 
ter dekking van tekorten ingeval de werkkosten de 
bijdragen van gemeenten overstijgt.      
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 31-dec-21 31-dec-20  
 
Kortlopende schulden     
Nog te betalen kosten 0 6.050  
Nog te betalen toezeggingen Doesburg 4.278 1.275  
Nog te betalen toezeggingen Montferland 834 0  
Vooruit ontvangen donaties Doesburg 2.140 0  
Vooruit ontvangen donaties Montferland 11.500 0  
Terug te betalen Donaties Doesburg 0 1.149  
Terug te betalen Donaties Montferland 0 0  

     

 18.752 8.474  
De nog te betalingen toezeggingen betreffen hoofdzakelijk 
tandartskosten     
De vooruit ontvangen donatie van €2.140 betreft een 
eenmalige uitkering ten behoeve van de doelgroep 
ouderen (65 jaar en ouder).  
De vooruit ontvangen donatie €11.500 betreft de 
afwikkeling van Stichting solidariteitsfonds. Het bedrag 
mag worden ingezet in 2022 en 2023.     

     
TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN     

BATEN 31-dec-21 
Begroting 

2021 31-dec-20 

Baten van andere organisaties zonder winststreven     
Gestichten Doesburg 4.500 4.500 5.080 

Fonds Dutry - De Drevon 3.500 3.500 1.766 

Diaconie PG Angerlo-Doesburg 1.081 750 787 

RDO de Balije van Utrecht 9.000 9.000 5.488 

Diaconie Ooipoortkerk te Doesburg 250 500 645 

Stichting Kruiswerk Doesburg 750 750 866 

Stichting Armoedefonds 1.500 0 1.500 

Brantsenstichting 0 1.500 760 

PCI Willibrordus 500 500 451 

Fonds DBL 2.149 2.000 0 

Stichting Solidariteitsfonds Montferland 7.000 7.000 15.000 

Stichting Gasthuis Bergh 5.000 0 0 

PG 's-Heerenberg-Zeddam 0 0 0 

PG Didam 0 0 0 

PCI Gabriël 0 0 0 

Overige 0 0 0 

     

 35.230 30.000 32.343 

NB: Bijdragen van PG Didam, PG ’s Heerenberg-Zeddam en  

PCI Gabriël voor 2021 zijn opgenomen In de bijdrage van het  

Solidariteitsfonds, zoals afgesproken.  
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 31-dec-21 
Begroting 

2021 31-dec-20 

    
Baten van subsidies en Overheden     
Gemeente Doesburg vergoeding werkkosten 7.000 7.000 7.000 

Gemeente Montferland vergoeding werkkosten 7.650 9.000 8.000 

Stichting Solidariteitsfonds Montferland 0 0 2.500 

     

 14.650 16.000 17.500 

Baten van Particulieren     
Giften van particulieren 170 0 0 

In 2021 zijn twee giften ontvangen.     
 
Besteed aan doelstelling     
Noodhulp in de gemeente Doesburg 17.711 10.000 11.154 

Noodhulp in de gemeente Montferland 27.995 20.000 6.987 

     

 45.706 30.000 18.141 

Kosten van beheer en administratie     
Kosten bureaucoördinator voor Doesburg 1.701 1.785 4.945 

Kosten bureaucoördinator voor Montferland 2.084 2.183 0 

Kosten bureaucoördinator Algemeen 5.294 4.000 0 

Kantoorkosten 508 508 516 

Telefoonkosten 109 120 134 

Reiskosten 0 0 0 

Kosten Pivio administratie 1.089 6.050 6.050 

Kosten website 7 84 88 

Kosten van Bestuur 1.630 360 145 

Overige kosten -62 802 0 

     

 12.360 15.892 11.878 

Financiële baten en lasten     
Bankkosten 124 108 114 

Rentebaten en lasten 0 0 0 

     

 124 108 114 

In de vastgestelde begroting 2021 was de aanschaf van het 
Pivio systeem voorzien. Deze is echter al eind 2020 
aangeschaft.     
De kosten van bestuur zijn hoger als gevolg van de kosten 
voor de naamswijziging en aanpassing statuten in totaal € 
1.228     
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Toerekening van donaties en noodhulp aan gemeente Doesburg en Montferland 

   

Fondsen 

Ontvangen 
donaties 
2021 

Toerekening 
aan 
Doesburg 

Toerekening 
aan 
Montferland 

Aandeel 
Doesburg 

Aandeel 
Montferland 

Gestichten Doesburg 4.500,00 4.500,00 0,00 100% 0% 
Fonds Dutry - De Drevon 3.500,00 1.295,00 2.205,00 37% 63% 
Diaconie PG Angerlo-Doesburg 1.080,65 1.080,65 0,00 100% 0% 
RDO de Balije van Utrecht 9.000,00 3.330,00 5.670,00 37% 63% 
Diaconie Ooipoortkerk te 
Doesburg 250,00 250,00 0,00 100% 0% 
Stichting Kruiswerk Doesburg 750,00 750,00 0,00 100% 0% 
Stichting Armoedefonds 1.500,00 1.500,00 0,00 100% 0% 
Brantsenstichting 0,00 0,00 0,00 37% 63% 
PCI Willibrordus 500,00 500,00 0,00 100% 0% 
Fonds DBL 2.149,00 795,13 1.353,87 37% 63% 
Stichting Solidariteitsfonds 
Montferland 7.000,00 0,00 7.000,00 0% 100% 
Stichting Gasthuis Bergh 5.000,00 0,00 5.000,00 0% 100% 
PG 's-Heerenberg-Zeddam 0,00 0,00 0,00 0% 100% 
PG Didam 0,00 0,00 0,00 0% 100% 
PCI Gabriël 0,00 0,00 0,00 0% 100% 
Overige 170,00 170,00 0,00 100% 0% 

      
Totaal 35.399,65 14.170,78 21.228,87   
      
Toegekende noodhulp      
Fiets 2.399,00 1.774,00 625,00   
Gezinshereniging 3.984,00  3.984,00   
Huishoudelijke apparatuur 6.863,84 4.255,84 2.608,00   
Huur 3.273,53 564,85 2.708,68   
Identiteitspapieren 79,00  79,00   
Kleding 359,30 359,30    
Levensonderhoud 5.831,00 2.290,00 3.541,00   
Medische kosten overig 3.780,67 1.150,00 2.630,67   
Overige kosten 2.690,99 815,00 1.875,99   
Schuld 1.200,00  1.200,00   
Tandarts 5.595,78 3.640,87 1.954,91   
Vervoer 1.524,02 545,92 978,10   
Woninginrichting 8.124,88 2.314,88 5.810,00   
      
      

 45.706,01 17.710,66 27.995,35   
      
Resterend saldo -10.306,36 -3.539,88 -6.766,48   
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Besteding van de werkkosten 

      
      

Kosten 
Totaal 
2021 

Bijdrage 
gemeente 
Doesburg 

Bijdrage 
gemeente 

Montferland   
Ontvangen bijdrage Doesburg 7.000,00 7.000,00    
Ontvangen bijdrage Montferland 7.650,00  7.650,00   

 14.650,00 7.000,00 7.650,00   
Werkkosten 3.784,87 1.700,59 2.084,28   
      
Saldo voor overige kosten 10.865,13 5.299,41 5.565,72   
Kosten bureaucoördinator 
Algemeen 5.294,16 2.647,08 2.647,08   
Kantoorkosten 508,20 254,10 254,10   
Telefoonkosten 108,60 54,30 54,30   
Reiskosten 0,00 0,00 0,00   
Kosten Pivio administratie 1.089,00 544,50 544,50   
Kosten website 7,25 3,63 3,63   
Kosten van Bestuur 1.630,28 815,14 815,14   
Overige kosten -62,37 -31,19 -31,19   
Bankkosten 123,95 61,98 61,98   
Rentebaten en lasten 0,00 0,00 0,00   
      
      
Totaal overige kosten 8.699,07 4.349,54 4.349,54   
      
Saldo werkkosten 2.166,06 949,87 1.216,19   
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VASTSTELLING JAARREKENING 

De jaarrekening is vastgesteld in de Algemeen bestuursvergadering van 25 februari 2022. 

 

Ondertekening door het bestuur: 

 

Dhr. L.S, Cohen, voorzitter 

 

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

 

Dhr. P. van de Weerd, penningmeester 

 

Mw. M. Koelman, lid Dagelijks bestuur 

 

Dhr. R.H. van Limburg-Stirum 

 

Mw. C.G. Mintjes-Heufkens 

 

Mw. F. Westra 

 

Mw. H.W. van Wijk-Reinders 

 

Mw. I. Wolsing 

 

 

De ondertekende versie is ter inzage opgeslagen in het archief van SUN Liemers-Achterhoek.  
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ORGANISATIE 

 
SUN Liemers-Achterhoek is een stichting, oorspronkelijke opgericht op 27 september 2016 als  
SUN Doesburg en omstreken. In 2021 is na een pilot van 16 maanden het werkgebied van het 
Solidariteitsfonds Montferland  overgenomen en is de naam van de stichting aangepast. 
 
Bestuurssamenstelling 
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. De geografische achtergrond van de leden speelt hierbij 
een grote rol: zowel Doesburg als Montferland moeten goed vertegenwoordigd zijn. 
 
Bestuur 
SUN Liemers-Achterhoek kent 10 leden in het Algemeen Bestuur.  
 
Dhr. L.S. Cohen, voorzitter (overheid, Doesburg) 
Mw. M.C.L. Grandia-Feddema, secretaris (maatschappelijk, Doesburg) 
Dhr. P. de Vos, penningmeester (financieel, Doesburg), tot 26 februari 2022 
Dhr. P. van de Weerd, penningmeester (financieel, Montferland) 
Mw. M. Koelman (maatschappelijk, Montferland) 
Dhr. R.H. van Limburg Stirum (fondsen) 
Mw. C.G. Mintjes-Heufkens (maatschappelijk, Doesburg) 
Mw. F. Westra (fondsen / maatschappelijk, Doesburg) 
Mw. H.W. van Wijk-Reinders (maatschappelijk, regio) 
Mw. I. Wolsing (overheid, Montferland) 
 
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 Liemers-Achterhoek. 
 
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 biedt o.a. hulp bij de uitrol 
van nieuwe SUN-bureaus en bij het uitbreiden van werkgebieden van bestaande bureaus. 
 
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 Liemers-
Achterhoek neemt actief deel aan deze vergaderingen. 
Vanuit het Landelijk Beraad zijn initiatieven genomen tot het ontwikkelen en oprichten van een 
landelijk Datadashboard Urgente Noden (DUN) en een vereniging voor noodhulpbureaus (VUNN). 
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BEREIKBAARHEID 

 
Stichting Urgente Noden Liemers - Achterhoek 
 
Telefoon:    06 4073 6598 
 
Postadres:    Heiligegeeststeeg 11 
     6981 AW  Doesburg 
Bezoekadres (alleen op afspraak): Ooipoortstraat 48 
     6981 DW  Doesburg 
E-mail:     info@sunliemersachterhoek.nl 
 
Website:    www.sunliemersachterhoek.nl 
 
Bankrekening:    NL98 RBRB 0943 4644 04 
     t.n.v. Stichting Urgente Noden Liemers-Achterhoek 
Kamer van Koophandel:  66948053 
 
SUN Liemers-Achterhoek is een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). 
 
 
 
 


