
Jaarverslag van de Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken over het 
jaar 2019. 
 
 
 
Samenstelling van het bestuur. 
 
In 2019 is er een wijziging gekomen in de samenstelling van het bestuur. De heer Bep van 
der Veer is afgetreden als secretaris. Zijn plaats is ingenomen door Jan de Zeeuw uit 
Gorssel. De andere bestuursleden zijn mevr. Tjarda de Wit uit Epse en de heer Hans 
Langendoen uit Gorssel.  
 
 
 
Activiteiten in 2019 

 

De drie bestuursleden van de Stichting zijn regelmatig bijeen geweest ook al zijn er geen 
nieuwe aanvragen binnengekomen. Het wordt als waardevol onderkend om onderling 
contact te onderhouden. 
De reserves van het steunfonds zijn niet erg groot dus dat beperkt de armslag om grote 
bedragen toe te kennen, in welke vorm dan ook. 
Wanneer nieuwe aanvragen binnenkomen wordt steeds beoordeeld of er instanties zijn die 
in die situatie een gift, lening of andere ondersteuning kunnen bieden. Het steunfonds is in 
die zin dan ook echt een laatste redmiddel. Met name bijzondere bijstand is zo'n 
alternatief. 
Bij de behandeling van aanvragen kijken de bestuursleden tevens naar de algemene 
bestedingen van aanvragers. In sommige gevallen wordt dan bij de (gedeeltelijke) 
toekenning van een  ondersteuning de voorwaarde gesteld dat er een deskundige 
begeleiding komt om de financiële huishouding van de aanvrager weer op orde te 
brengen. Vaak is dat in de sfeer van een schuldhulpverlener. 
 
In 2019 heeft het Steunfonds  in 5 gevallen een gift verstrekt  o.m. voor verhuiskosten, 
therapeutisch verblijf in het buitenland, aanschaf van een nieuwe wasmachine, een 
computer en ijskast en voor de aanschaf van een pruik. Verder is eenmalig een lening 
verstrekt voor een verhuizing en deze lening is inmiddels weer terugbetaald. 
In totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 6.809,37. 
Voor een totaal overzicht van de gevoerde financiële huishouding wordt verwezen naar 
bijgaand jaaroverzicht. 
 

 

Gorssel, 15 april 2020 

 

 

Jan de Zeeuw 
secretaris. 
 



 

 

 


