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Inleiding
Algemeen
In dit - al weer derde - jaarverslag van Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken (Sun
Doesburg) brengen wij verslag uit over de activiteiten van de stichting in het jaar 2019.
Sun Doesburg komt in beeld als in financiële noodsituaties van personen of huishoudens in de
gemeente Doesburg, waarbij professionele hulpverlening betrokken is, er geen voorliggende
voorziening is. Sun Doesburg heeft de beschikking over middelen die charitatieve fondsen voor
inwoners van Doesburg beschikbaar stellen: het giftenbudget. De gemeente Doesburg vergoedt de
werkkosten. Zo is het giftenbudget volledig beschikbaar voor het verlenen van financiële noodhulp.
Omdat deze noodhulp wordt ingeroepen waar geen voorliggende voorziening is, heeft Sun ook een
signaleringsfunctie. Op uitvoeringsniveau is er daarom een goed contact tussen onze
bureaucoördinator en medewerkers van de gemeente Doesburg. Het Dagelijks Bestuur heeft een
korte lijn naar de wethouder.

Werkgebied
Het werkgebied van Sun Doesburg is in 2019 nog de gemeente Doesburg.
In het jaarverslag over 2018 hebben wij gemeld dat wij in contact waren met de gemeente Zevenaar
met het doel die gemeente aan ons werkgebied toe te voegen. Ook meldden wij dat wij in
samenwerking met Sun Rheden zouden bijspringen in enkele situaties in Zevenaar. Daartoe is bij
enkele landelijke fondsen en aan een regionaal fonds extra giftenbudget aangevraagd, dat uiteraard
afzonderlijk verantwoord is. De uitvoering van deze noodhulp is gedaan door Sun Doesburg, waarbij
Sun Rheden deelt in de aan deze aanvragen toe te rekenen werkkosten. In 2019 zijn in deze categorie
2 casussen behandeld en toegewezen aan het juiste fonds.
Het contact met de gemeente Zevenaar heeft nog niet geleid tot het inzetten van Sun Doesburg in
die gemeente. In de voormalige gemeente Rijnwaarden bestaat een Solidariteitsfonds, dat als
noodfonds functioneert. Het vroegere Rijnwaarden is bij gemeentelijke herindeling enkele jaren
geleden opgegaan in de huidige gemeente Zevenaar. Er loopt een onderzoek om te bezien of het
bestaande solidariteitsfonds voor de gehele gemeente kan gaan werken. De uitkomsten van dit
onderzoek worden voorjaar 2020 verwacht. Indien het solidariteitsfonds er niet in slaagt voor de
gehele gemeente te gaan werken, zo is ons meegedeeld, is Sun Doesburg in beeld om ook in
Zevenaar de taak van noodfonds te gaan vervullen.
De contacten met het Solidariteitsfonds Montferland, waaraan in het vorige jaarverslag een passage
was gewijd, hebben als resultaat dat met ingang van 1 januari 2020 Sun Doesburg als
noodhulpbureau voor inwoners van de gemeente Montferland werkt. Vooralsnog wordt dit door de
gemeente Montferland beschouwd als ‘pilot’. Na een evaluatie in het derde kwartaal van 2020 zal
besluitvorming over definitieve samenwerking plaatsvinden. Wij zijn ervan overtuigd dat die
evaluatie tot definitieve samenwerking zal leiden.
Voor deze pilot zijn middelen van de gemeente Montferland en het Solidariteitsfonds beschikbaar
gesteld voor de werkkosten en middelen van het Solidariteitsfonds Montferland voor het
giftenbudget. Het spreekt voor zich dat bij uitbreiding van ons werkgebied middelen van lokale
fondsen ook lokaal worden besteed. Een voorbeeld: er gaat geen geld van een diaconie in Zeddam
naar een noodsituatie in Doesburg, en omgekeerd evenmin.
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Uitbreiding van het werkgebied betekent dat er bestuursleden uit het nieuwe werkgebied worden
benoemd. Bij het invullen van die bestuurszetels wordt rekening gehouden met de profilering van
bestuursleden. De basis is immers dat de stichting tripartiet is: overheid(gerelateerd),
fondsen(gerelateerd) en hulpverlening(gerelateerd).

Aanvragen
In 2019 is voor 35 probleemsituaties contact opgenomen door hulpverleners. Dat heeft geleid tot 29
aanvragen, waarvan er 22 zijn gehonoreerd. Bij zes situaties kon worden doorverwezen naar een
voorliggende voorziening. In 2018: 36 contacten, 29 aanvragen, waarvan 26 gehonoreerd). De
gemiddelde bijdrage van SUN was ca. € 390,--. (2018: € 575,--). In ca 60 % van de gevallen is sprake
van schuldhulpverlening en/of bewindvoering. Meestal is er sprake van complexe problematiek. Sun
honoreert aanvragen alleen als er sprake is van professionele begeleiding die gericht is op het
verbeteren van de situatie in het betreffende huishouden en als de bijdrage van SUN daarin
daadwerkelijk iets kan betekenen. Aanvragen die zijn doorverwezen naar een voorliggende
voorziening leggen dan geen beslag op het giftenbudget. Er wordt echter wel tijd van de
bureaucoördinator aan deze aanvragen besteed, wat ten laste komt van het werkkostenbudget.
In enkele gevallen, waar sprake was van een tijdelijk acuut liquiditeitsprobleem, is een bedrag
beschikbaar gesteld als renteloze lening. De ontvanger lost af in een afgesproken aantal termijnen.
Grotere noodhulpbureaus in het land zijn al overgegaan tot het instellen van een sociaal leenfonds.
Sun Doesburg stelt zich vooralsnog terughoudend op in deze ontwikkeling.
Omdat onze hulp wordt ingeroepen bij situaties waarvoor geen enkele instantie kan inspringen,
signaleren wij ook lacunes in de officiële regelingen.

Naambekendheid en vindbaarheid
Van tijd tot tijd blijkt dat hulpverleners niet op de hoogte zijn van het bestaan van Sun Doesburg en
de mogelijkheid een beroep te doen op onze financiële noodhulp. Dit is deels te verklaren door
personeelswisselingen bij hulpverleningsinstellingen en daarmee het verdwijnen van kennis over ons.
Ook is niet voor iedere hulpverlener direct duidelijk dat achter veel hulpvragen (of hulpweigering)
een financiële problematiek schuil gaat. In 2019 hebben wij contact gehad met de interne
begeleiders van de basisscholen in Doesburg en met de eerstelijns zorgorganisatie Coöperatie
IJsselstromen om hen opnieuw met ons bestaan en onze mogelijkheden bekend te maken.

Bestuur
Eén bestuurslid heeft in 2019 zijn bestuursfunctie opgegeven, in verband met de overstap naar een
andere werkkring, ver buiten de regio. Deze vacature is open blijven staan, zodat er plaats is voor
een kandidaat uit Montferland, op het desbetreffende profiel. Voorts is in 2019 een rooster van
aftreden gemaakt voor de zittende bestuursleden, die alle sinds de oprichting van de stichting zitting
hebben in het bestuur en daardoor alle tegelijk na vier jaar aftredend en -al dan nietherbenoembaar zouden zijn. Daarvoor zijn ook de ambities voor herbenoeming voor een tweede
periode geïnventariseerd. Het rooster van aftreden waarborgt een stabiele samenstelling van het
bestuur. Daarmee wordt voorkomen dat schoksgewijs veel kennis en ervaring zou verdwijnen.
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Landelijke ontwikkelingen
Sun Doesburg neemt deel aan het Landelijk Beraad van Noodfondsen in Nederland (LB). Dit is een
informeel overleg waar bureaucoördinatoren en bestuursleden van noodfondsen elkaar tweemaal
per jaar ontmoeten en waarin kennis wordt uitgewisseld en knelpunten in de financiële noodhulp
worden gesignaleerd. De afzonderlijke bureaus kunnen met die informatie alleen terecht bij hun
eigen lokale overheden, ook al worden tendensen gesignaleerd die om een landelijke aanpak vragen.
Sun Nederland (SUNN), een zelfstandige stichting die als doelstelling heeft tot een landelijke dekking
te komen voor de dienstverlening van noodhulpbureaus, is meestal ook aanwezig met waarnemers
bij het LB. In 2019 zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een krachtenbundeling, waardoor SUNN
en de lokale fondsen gezamenlijk op landelijk niveau hun stem kunnen laten horen. Daartoe zal
allereerst een vereniging van noodfondsen worden opgericht, die een samenwerkingsverband kan
aangaan met SUNN. Besluitvorming over deze plannen vindt in 2020 plaats.
Net als bij vorige jaarverslagen willen wij graag niet al te lang na het verschijnen van dit jaarverslag
spreken met vertegenwoordigers van de donorfondsen en van hulpverleningsinstellingen met wie in
het verslagjaar contact is geweest. Als datum voor dit overleg hebben wij vrijdagmiddag 17 april 2020
gekozen. De vertegenwoordigers van fondsen worden uitgenodigd van 13:00 tot 14:30 uur; de
vertegenwoordigers van hulpverleningsinstellingen zien wij graag van 15:00 tot 16: 30 uur.
Een definitieve uitnodiging volgt uiteraard nog.

Uitdagingen voor 2020
De eerst uitdaging is het laten welslagen van de pilot in Montferland. Ook daar zullen we aan de
naambekendheid moeten werken.
Vervolgens sluit mogelijk in de loop van het jaar de gemeente Zevenaar aan bij ons werkgebied. De
ervaringen bij het ontsluiten van het werkgebied Montferland kunnen ons daarbij zeer van pas
komen.
Een permanente uitdaging is natuurlijk te zorgen dat hulpverleners ons kennen en weten waarvoor
zij bij ons terecht kunnen.

Tenslotte
Uiteraard is het bestuur de donorinstellingen dankbaar voor het beschikbaar stellen van middelen
voor het giftenbudget. Ook dankt het bestuur plaatselijke ondernemers die bereid waren om tegen
gereduceerde prijzen goederen te leveren bij toekenning van middelen door SUN. Dat waren in 2019
Slaapspecialist Ralp Klaassen, Staarink Warenhuis en kringloopwinkel 2Switch.

Lo Cohen, voorzitter SUN Doesburg e.o.
Doesburg, februari 2020
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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 Gemeente Doesburg zich ten
doel gesteld dat, waar nodig, interventies door SUN Doesburg mogelijk zijn, waardoor kan worden
voorkomen dat psychische en sociale problematiek toenemen.

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 en besteedt deze met inachtneming van de richtlijnen en weegcriteria van de betrokken
fondsen.
Subsidie
De gemeente Doesburg staat garant voor de werkkosten. De werkkosten bestaan uit: het
honorarium van de bureaucoördinator, de kantoor- en bestuurskosten.
Naamsbekendheid van SUN Voesburg
In 2019 hebben bestuur en bureaucoördinator hun activiteiten voortgezet om de naamsbekendheid
van SUN Doesburg bij relevante partijen verder te vergroten.
Zo heeft er in oktober een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met de Intern begeleiders van
de basisscholen in Doesburg. Een ontmoeting waarin niet alleen de IB-ers geïnformeerd werden over
SUN en haar werkwijze, maar zij ook een kijkje achter de schermen van de basisschool hebben
geboden. Vol passie vertelden zij over wat het werken op school zo mooi en waardevol maakt en
welke uitdagingen zij tegenkomen. Ze waren blij met SUN als ‘gereedschap’ wanneer zij een
(financiële) noodsituatie bij een gezin zouden signaleren.
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 2018
- Jaarrekening 2018
- beleidsplan 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.
De uitbreiding van het werkgebied was een terugkerend agendapunt.
Het Algemeen Bestuur vergaderde 2 keer.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur:
-

-

behandelde binnengekomen aanvragen
heeft contacten onderhouden met:
o donororganisaties
o de gemeente Doesburg
o hulpverleningsinstellingen
o leveranciers
o SUN Nederland
o collega noodfondsen
o en met het oog op uitbreiding van het werkgebied met verschillende partijen in onze
buurgemeenten
bereidde de Algemeen Bestuursvergaderingen voor
heeft bijeenkomsten gehouden met donororganisaties en hulpverlenende instellingen om
haar jaarverslag 2018 te bespreken

Het Dagelijks Bestuur vergaderde 8 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 dit 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, stuurt de
bureaucoördinator een aanvraagformulier: 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. Niet alle noodzakelijke gegevens zijn soms bij het eerste contact
bekend bij de hulpverlener, maar die kunnen 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 heen 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
leden van het Dagelijks Bestuur, voor nader overleg. De bureaucoördinator is door het Algemeen
Bestuur gemandateerd om aanvragen tot 100 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, met daarbij 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 de
cliënt.
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Aanvragen

In totaal is er in 2019 35 keer contact gezocht met het bureau van SUN Doesburg, waarin een
(potentiële) casus werd voorgelegd. In 6 gevallen kon worden doorverwezen naar voorliggende
voorzieningen.

Toegekend, afgewezen en ingetrokken
Voor alle 35 cliënten is er door een hulpverlener intensief contact geweest met de
bureaucoördinator, waarna 29 aanvraagformulieren zijn ingevuld.
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De casus die na behandeling werd afgewezen, betrof het voorkomen van een huisuitzetting. De
aanvraag kwam binnen via de betrokken bewindvoerder, maar werd niet door de betrokken
hulpverlener ondersteund.
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Organisaties die een beroep deden op SUN Doesburg
Voor het Ribw-AVV geldt dat deze instelling multidisciplinaire hulp verleent en daardoor is de kans
groter dat zij op vindplaatsen voor SUN-cliënten terecht komt.
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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
vallen, houden we onder andere de gezinssamenstelling in de gaten. Tegelijkertijd is om dezelfde
reden ook het type inkomen van belang.
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Type inkomen:
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Een punt van aandacht: van de 22 toegekende aanvragen is in 13 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, vertaling
echtscheidingspapieren, aansluitkosten water etc.
Hier zijn meerdere gegevens per casus ingevuld.
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Bovenstaande aantallen, omgezet in euro’s:
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NB: Bedragen zijn bij benadering. De definitieve (exacte) kosten per casus staan
in het overzicht Toegekende bijdragen op pagina 16.
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Toegekende bedragen (22 casussen = 100%)
SUN Doesburg heeft in 2019 22 aanvragen gehonoreerd. Het gemiddelde bedrag was € 391,=. De
laagste bijdrage was € 82,= en de hoogste € 1.385,=.
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2
tot 100 euro

101 - 500 euro

2

0

501 - 1.000 euro 1.001 - 2.000 euro vanaf 2.001 euro

Doorslaggevende argumenten voor toekenning (22 casussen = 100%)
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.
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Langdurige
verwaarlozing
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Giftenbudget
Voor het giftenbudget 2019 heeft SUN Doesburg bij verschillende fondsen een aanvraag gedaan.
Charitatieve instellingen
Gestichten Doesburg
RDO Balije van Utrecht
Stichting Nalatenschap de Drevon ‘s Gravenhage
FondsDBL
Stichting Armoedefonds, maximale garantstelling
Brantsenstichting
Stichting Kruiswerk Doesburg
Diaconie Prot. Gem. Angerlo-Doesburg
Diaconie Prot. Gem. Angerlo-Doesburg
PCI Willibrordus Zevenaar
Diaconie Ooipoortkerk Doesburg
Totaal

SUN Doesburg Jaarverslag 2019

collecte

Toezeggingen 2019
7.500
7.750
3.000
2.250
1.500
1.250
1.000
1.000
355
750
470
26.825

15

Tandarts/orthodontie
Afval afvoeren
Leefgeld
Woninginrichting, leefgeld en
eerste huur
Eerste huur
Witgoed / huisraad
Witgoed
Leefgeld
Woninginrichting
Tandarts/orthodontie
Betalingsachterstand wegens
wanbeheer door bewindvoerder
Bed met matras
Bril
Aansluitkosten Vitens
Leefgeld
Vertaling echtscheidingspapieren
Leefgeld
Woninginrichting
Leefgeld en schoonmaakartikelen
Witgoed, leefgeld en huisraad
Leefgeld
Witgoed, woninginrichting en
huisraad
Totaal per fonds
Restbedragen per fonds

Brantsenstichting

St. Kruiswerk
Doesburg

Diaconie PGAD

7.750

3.000

2.250

1.250

1.000

1.355

Diaconie
Ooipoortkerk

FondsDBL

7.500

PCI Willibrordus
Zevenaar

Nalatenschap
De Drevon

Toezeggingen

RDO Balije van
Utrecht

Gehonoreerde aanvragen

Gestichten
Doesburg

Toegekende bijdragen

750

470

150
500
320
436
800
386
299
100
490
135
701
363
82
101
120
200
100
312
250
1.029
350
1.000
2.420
5.080

385
2.262
5.488

1.234
1.766

1.101
1.149

490
760

135
865

568
787

299
451

100
370

Totaal bedrag i.o.m. fondsen nog beschikbaar voor 2020: € 15.567,=
Eén fonds heeft aangegeven de voorkeur te geven aan het terugbetalen van het restbedrag en
opnieuw aanvragen voor 2020.
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Financiële verantwoording 31 december 2019

SUN Doesburg Giften 2019
Ontvangen donaties
Gestichten Doesburg
Stichting Nalatenschap de Drevon
Diaconie PG Angerlo Doesburg
Diaconie PG Angerlo Doesburg
RDO Balije van Utrecht
RDO Balije van Utrecht
Diaconie Ooipoortkerk
Stichting Kruiswerk
Stichting Armoedefonds
Brantsenstichting
PCI Zevenaar
FondsDBL

2019

collecte
namens mr. R H Graaf
van Limburg Stirum

toezegging
2019

Nog te ontvangen/vooruitontvangen
Totaal
Uitgaven
Nog beschikbaar 2019
Overschot 2017
Overschot 2018
Terugbetaald 2019

-1.500

-1.500

2018
7.500
3.000
1.000
355
7.750
-

7.500
3.000
1.000
65
6.750
1.500

470
1.000
1.500
1.250
750
2.250
26.825
1.500
25.325
8.608

310
1.000
999
1.250
750
2.500
26.624
-770
25.854

480
1.250

-770
14.872
16.717
2.597

10.982
2.597

7.004
26.318

13.579

10.982
3.978

Totaal overschot

SUN Doesburg Werkkosten 2019

Ontvangsten
Gemeente Doesburg 2019
Uitgaven
Bureau uren
Bureaukosten
Telefoon
Website
Bankkosten
Bestuurskosten
Totaal
Beschikbaar
Overschot / tekort
Overschot ex 2017
Nog beschikbaar

SUN Doesburg Jaarverslag 2019

2019

2018
7.000

6.000

6.064
509
127
82
99

6.900
399
234
245
69
6.881
304
7.185

7.847
417
8.264

7.000

6.000
-185
460
275

-2.264
2.724
460
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SUN Doesburg financiële positie per 31 december 2019
2019
Overschot 2016/2017
Overschot 2018
Overschot 2019 (voorlopig)
Totaal overschot giften
Overschot werkkosten
In Bank
In kas
Nog te betalen toezeggingen
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen donaties
Nog te ontvangen toegezegde donaties
Verstrekte lening SD18034
Verstrekte lening SD19019
Verstrekte lening SD19027
Te verrekenen met SUN Rheden iz Zevenaar
Saldo

SUN Doesburg Jaarverslag 2019

29.128
75
-1.885
-659
-1.500
174
960
300
26.593

2019
2.597
7.004
16.717
26.318
275

26.593

2018

2018
2.597
10.982
13.579
460

14.695
77
-937
-1.250
480
374
600
14.039

14.039
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Organisatie
Sun Doesburg is een stichting, opgericht op 27 september 2016. De stichting is operationeel vanaf
1 november 2016. De activiteiten in de periode oktober 2016 t/m december 2018 zijn verantwoord
in respectievelijk het jaarverslag 2016-2017 en 2018.
In het verslagjaar 2019 heeft de heer F. Flierman (MEE-Oost) zijn functie als algemeen bestuurslid
neergelegd.

Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat op 31 december 2019 uit :
Dhr. L.S. Cohen, voorzitter
Mw. M.C.L. Grandia-Feddema, secretaris
Dhr. P. de Vos, penningmeester
Mw. F.I.E. Jansen-Wiegers, PCI Willibrordus
Dhr. R.H. van Limburg Stirum, RDO Balije van Utrecht
Mw. C.G. Mintjes-Heufkens, Adviesraad Sociaal Beleid Doesburg
Mw. F. Westra, Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
Mw. H.W. van Wijk-Reinders
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.

Bureaucoördinator
Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door de bureaucoördinator mw. A.B.E. Beckmans-Prinsen.
Zij werkte in 2019 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.

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.

SUN Doesburg Jaarverslag 2019
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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).
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