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Vooraf 

 

Hiermee presenteert het bestuur van de Stichting Hulpfonds 

Gorssel en omstreken een verslag over haar activiteiten in het 

kalenderjaar 2018. 

De uitgangspunten aangegeven in de statuten en ook nader 

omschreven in de website zijn daarbij gehandhaafd.  

Er is verder gewerkt aan een verduidelijking van de 

handelwijze van het bestuur bij de contacten met de aanvragers 

en de beoordelingen van de aanvragen. Deze te volgen stappen 

in deze procedure zijn nader omschreven in een korte 

beleidsnota.  

  

Hierbij wordt eveneens het Financieel Overzicht over de 

periode 1 januari tot en met 31 december 2018 gepresenteerd. 

In deze periode was het huidige bestuur van de stichting 

formeel verantwoordelijk voor het financieel beleid. 
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1. Van het bestuur. 

 

Het bestuur is dit jaar een zevental keren bijeen geweest. Op 

de geplande vergaderingen zijn met regelmaat aan de orde 

geweest;  

- de aanvragen, nieuwe of lopende, de contacten met de 

hulpverleners,  

- de financiën, de actuele stand als ook de acquisitie, 

- de contacten met de hulpverleners/aanvragers, 

- nieuwe beleidsnota’s, 

- relatie met andere fondsen, t.w. de Interkerkelijke 

Stichting Bijzondere Noden (ISBN) en de Boks Scholten 

Stichting (BSS), 

- evaluatie. 

 

De voorzitter , de heer P. Waters, heeft gemotiveerd kenbaar 

gemaakt het voorzitterschap niet meer te willen continueren.  

Daar hij mogelijkheden heeft weer actief te gaan opereren in 

de hulpverleningssector, wil hij zeker een dubbelfunctie 

voorkomen. Als eventuele aanvrager van een financiële 

ondersteuning voor een eigen cliënt wil hij niet op de stoel 

van bestuurder van het Hulpfonds mee beoordelen of deze zal 

worden toegekend. Deze motivatie wordt door de andere 

bestuurders uiteraard gerespecteerd en hem is kenbaar gemaakt 

dat we zijn inbreng en enthousiasme node missen. 

Het is prettig te kunnen melden dat al snel een nieuwe 

voorzitter bereid is gevonden hem op te volgen zijnde, mevrouw 

T. de Wit. 

Het gegeven dat er altijd mensen in nood komen door 

onvoorziene omstandigheden; dat de directe omgeving de derden, 

hulpverleningsinstellingen en overheden niet altijd voldoende 

hulp bieden; er individualisering in de maatschappij is; de 

kloof tussen rijk en arm groter wordt en er steeds hogere 

aantallen genoemd worden van mensen die onder de armoedegrens 

leven, blijven de redenen om deze Stichting Hulpfonds te 

continueren. 
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2. Uitgangspunten. 

 

De Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken handelt op grond 

van de eigen doelstellingen die kort weergegeven zijn: 

 

 Doelstelling 

Het fonds streeft er naar hulp te bieden als er financiële 

en/of materiële nood is op grond van maatschappelijke of 

psychosociale problemen. Dit kan pas als er beroep is gedaan 

op alle daartoe geëigende overheden of andere instellingen en 

deze geen uitkomst meer bieden. 

 Werkwijze 

Het fonds ziet zichzelf dan ook als een “achterliggende” 

voorziening die naar aanleiding van een aanvraag, die wordt 

ingediend via een hulpverlener van de cliënt, moet overwegen 

wat nog mogelijk is. Zeker wordt daarbij rekening gehouden of 

de te investeren gelden een bijdrage kunnen leveren om de 

maatschappelijke positie van de cliënt, liefst ook blijvend, 

te verbeteren. 

 

3. De Aanvragen. 

In dit kalenderjaar heeft het bestuur minder verzoeken 

ontvangen voor ondersteuning. Er werd om financiële 

ondersteuning gevraagd voor personen die ten gevolge van noden 

problemen hadden met het voldoen van: 

- Verhuiskosten. 

- Aanschaf van  materiële voorzieningen: laptop, 

- Vervoer: elektrische fiets, 

- Sinterklaas cadeau voor kinderen, 

- Bijdrage aan de ISBN voor de Kerstactie. 

 

 

 

 

                         -3- 

 



Enkele malen heeft het bestuur de hulpverlener nog kunnen 

adviseren een andere stap te zetten c.q. bij een ander fonds 

aan te kloppen (bv. Het schoolfonds). 

Ook bereikte ons, vanuit een particulier initiatief, het 

verzoek te participeren in een Sint Nicolaas actie voor 

kindercadeautjes en de inning van de daarvoor nodige gelden 

via de bankrekening van het Hulpfonds te laten lopen. Op dit 

verzoek is niet ingegaan en geadviseerd is daarvoor ook een 

eigen separate rekening te openen. 

Het ISBN (Interkerkelijke St. Bijzondere Noden) kent een 

traditie om alleenstaanden en gezinnen met beperkte 

financiële middelen een Kerstgift van respectievelijk €.50 

en €.100 aan te bieden. De namen van degenen die hiervoor in 

aanmerking komen kunnen door derden, zoals ook ondersteuners 

en hulpverleners, worden ingediend. Het ISBN had in 2018 

zoveel verzoeken binnengekregen dat het financieel niet in 

staat was hieraan te voldoen en dus niet voldoende 

Kerstgiften zou kunnen verstrekken. Het Hulpfonds kreeg het 

verzoek de ISBN voor deze actie een gift van €. 1500.- te 

verstrekken. Hier is gehoor aan gegeven. Het bestuur was van 

mening dat op deze wijze aan meerdere, correct geselecteerde 

personen, een kleine maar aandachtvolle ondersteuning werd 

geboden. 
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4. De Toekomst. 

In dit jaar is er o.i. te weinig beroep gedaan voor 

ondersteuning. Juist nu de schuldenproblematiek in de media, 

bij de overheid en de belastingdienst veel in de aandacht 

staat en er door velen aangegeven wordt dat deze almaar  

groter wordt. Het bekende verschil tussen rijk en arm neemt 

toe. De schatting is dat 1.5 miljoen huishoudens in een 

problematische financiële situatie verkeert en vaak zelf geen 

kracht heeft deze te verbeteren. Schaamte, angst, het niet in 

staat zijn te voldoen aan administratieve voorwaarden 

weerhoudt velen hulp te vragen. 

Er ontstaan samenwerkingsverbanden zoals: ”Schouders Eronder” 

waarin Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk 

Nederland en de VNG partners zijn en die met de 

Belastingdienst ook samenwerken. De professionele 

hulpverleners en de schuldsaneringsdiensten zoeken tevens 

samenwerking. Het Hulpfonds is het afgelopen jaar echter in 

beperkte mate benaderd ondanks de genoemde hoge nood. 

Vooralsnog verwacht het bestuur dat zeker ook ten gevolge van 

alle maatschappelijke wijzigingen een dergelijk hulpfonds 

levensvatbaar is en ook in de toekomst  nut kan hebben. Dit 

zijn redenen om vooralsnog door te gaan totdat het tegendeel 

aangetoond wordt. 

 

5. Beleid. 

De in het “Vooraf” van dit jaarverslag al genoemde beleidsnota 

heeft de naam: “Bij de beoordeling van aanvragen worden de 

volgende uitgangspunten in acht genomen”. 

In deze nota worden expliciet de stappen omschreven die gezet 

moeten worden om te bezien of een nieuwe aanvraag;                            

- in aanmerking komt voor ondersteuning,                                  

- in welke vorm t.w. lening, gift of materiële voorziening,                             

- onder welke voorwaarden,                                            

- en of er specifieke afspraken met de hulpverlener gewenst                     

zijn.  
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Omdat een nieuwe Europese privacywet van kracht is geworden en 

vanaf 25 mei 2018 in Nederland de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (de A.V.G.)geldt, is een Privacyverklaring 

van de Stichting Hulpfonds Gorssel e.o. opgesteld. Daar de 

stichting verantwoordelijk is voor de verwerking van 

persoonsgegevens en er aan de bescherming van de privacy groot 

belang wordt gehecht wordt hierin aangegeven dat dit ook met 

zorg zal worden gedaan. Deze privacyverklaring wordt naar 

verwachting de eerste vergadering 2019 goedgekeurd. 

De beide beleidsnota’s worden ook aan de website gekoppeld en 

zijn dus door ieder in te zien.  

 

6. Financiën. 

Het financieel overzicht van het Hulpfond van 2018 is hierbij 

opgenomen.  

De ontvangen giften zijn van particulieren, waarvoor de 

Stichting ook hierbij haar erkentelijkheid uitspreekt. 

Onder het puntje resultaat is de verhoging aangegeven van het 

kapitaal dat op 31 december 2018 nog ter beschikking staat. 

Met de Boks Scholten Stichting (B.S.S.) bestaat al jaren 

contact. Door deze stichting is het Hulpfonds in het verleden 

ook financieel gesteund. Dit jaar beschikte het Hulpfonds over 

voldoende middelen en was het niet nodig. Mede n.a.v. een 

brief onzerzijds heeft de B.S.S. laten weten open te blijven 

staan voor een beroep van onze kant. Dit kan als er onverwacht 

veel aanvragen zijn of wanneer er financiële ondersteuningen 

bij onvoorzien hoge kosten van cliënten geïndiceerd zijn.   

Gelden welke ter beschikking zijn gesteld aan mensen in 

financiële nood waren o.m. voor het voldoen van bestaande 

schulden, verhuizing, vervoer, leerkosten. De achterliggende 

problematiek van de aanvraag is zeer verschillend. Ook werd 

een bedrag aan de I.S.B.N. overgemaakt ter realisering van het 

verstrekken van kerstgiften, zoals reeds genoemd. 

De uitgaven aan cliënten zijn gedaan in de vorm van een 

éénmalige uitkering en/of een lening. 
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Balans en Jaarrekening Hulpfonds Gorssel en Omstreken 2018

Balans 31-12-2018

Debet 31-12-2017 31-12-2018 Credit 31-12-2017 31-12-2018

Saldo betaalrekening 1.199,54€       452,73€           Vermogen 18.283,65€     17.536,96€     

Saldo spaarrekening 17.084,11€     17.084,23€     

--------------- --------------- --------------- ---------------

18.283,65€     17.536,96€     18.283,65€     17.536,96€     

Jaarrekening 2018

Ontvangsten Uitgaven

Ontvangen niet-periodieke giften 1.490,00€       Verstrekte giften 2.870,61€       

Ontvangen periodieke giften 800,00€           Verstrekte leningen -€                 

Rente 0,12€               Bankkosten 139,50€           

  Administratie kosten 26,70€             

Resultaat 746,69€             

-------------- --------------

3.036,81€       3.036,81€       
 


