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Vooraf  

  

In deze verslaglegging presenteert het bestuur van de  

Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken de totale balans over 

het kalenderjaar 2017.  

Het betreft het verslag van eerste volle kalenderjaar nadat 

halverwege 2016 het fonds is gecontinueerd en de werkwijzen en 

de uitgangspunten werden aangepast.   

De presentatie, de verduidelijking van de werkwijze en de 

expliciete aanduiding van het werkgebied van de stichting 

zijn, zoals in het laatste jaarverslag en in deze 

verslaglegging wordt aangegeven, verbeterd.                    

In dit jaar werd weer vaker een beroep op het fonds gedaan, 

alhoewel, wanneer de vele publicatie over armoede en 

financiële nood in de maatschappij daarbij in ogenschouw 

genomen worden, nog een vermeerdering van aanvragen was te 

verwachten.    

Tevens is hierbij het Financieel Overzicht over de periode                

1 januari t/m 31 december 2017 gepresenteerd. Het zittende 

bestuur van de stichting was voor deze periode formeel 

verantwoordelijk.    
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  1. In actie.  

  

De Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken wil expliciet op 

grond van de eigen doelstellingen handelen.  

Kort omschreven zijn deze: aan medeburgers zo nodig financiële 

ondersteuning bieden als zij aanwijsbaar in financiële nood 

verkeren of dreigen te geraken.  

Op het Hulpfonds kan pas een beroep worden gedaan als dit niet 

meer mogelijk is op grond van geldende voorzieningen van de 

overheid, zoals op de sociale wetten, uitkeringen en geldende 

regelingen. Ook andere mogelijkheden, zoals ondersteunende 

instellingen, bv. kerken, fondsen, dienen in de aandacht te 

zijn geweest. Tevens dient bij schulden nagegaan te zijn of er 

regelingen of schikkingen getroffen kunnen worden.  

De aanvraag voor financiële ondersteuning dient mede derhalve 

door een hulpverlener van de klant te worden ingediend. Op de 

aanvraag wil het fonds vlot reageren. Zo nodig na nader 

overleg met de hulpverlener wordt besloten of en in welke mate 

ondersteuning wordt verstrekt.   

Op grond van deze uitgangspunten en werkwijze pretendeert het 

fonds slechts te opereren als een “achterliggende” voorziening 

die pas in werking komt als alle bestaande geldende andere 

mogelijkheden geen uitkomst bieden.   
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2. Presentatie  

  

Het verstrekken van informatie over de stichting, zoals de 

hulpverleners in de regio, potentiële klanten, verstrekkers 

van giften en andere derden is dit jaar uiteraard 

gecontinueerd middels:  

• Persoonlijke contacten  

• De website  

De tekst en opmaak is beperkt aangepast. Formulieren en 

stukken als jaarverslag kunnen ook via deze website opgeroepen 

worden. Te bereiken via www.shgeo.nl   

• Logo  

Het meer bekend wordende logo kom je tegen op brieven en 

naamkaartjes en in stukken.  

• De website van Gorssel.  

In de website van Gorssel, www.Gorssel.nl, staat een 

verwijzing naar dit hulpfonds onder het hoofdstuk  

“Voorzieningen”, deel “Samenleving”. Als doelstelling staat 

omschreven: ”Verlenen van financiële hulp op sociaal / 

maatschappelijk terrein aan natuurlijke personen met minimaal 

inkomen en bijzondere noden”. Daarvandaan kan, voor nadere 

informatie, de website van het Hulpfonds worden opgeroepen.  

• Flyer.  

Er is een mooie flyer gepresenteerd. Deze wordt verspreid aan 

hulpverleners, via de wachtruimten bij o.a. artsen, 

gezondheidscentra, advocaten, notarissen en derden.  

• De Gids.  

In dit lokale blad is een publicatie opgenomen voor de 

”vrager” en de “gever” van het Fonds.   
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Hierin staat aangegeven van welke zijde het Fonds benaderbaar 

is.              
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4. De Aanvragen.  

  

Dit jaar zijn er ruim twintig aanvragen ingediend. De 

stichting heeft een zeventiental verzoeken behandeld en kunnen 

honoreren. Deze hebben een dossier en hiervan bestaat 

verslaglegging. Bij enkele andere aanvragen heeft het bestuur 

de aanvrager nog op andere bestaande of nog te na te 

raadplegen mogelijkheden voor ondersteuning gewezen.   

  

De achterliggende problematieken van de casussen die in 

behandeling zijn geweest en waarbij om financiële middelen was 

verzocht waren:  

- De noodzaak een materieel goed te vervangen.                

(vb. wasmachine, c.v. ketel)  

- Verhuiskosten bij verplicht moeten verhuizen.  

- Niet declareerbare medische kosten.  

- Volgen van een beroepscursus.  

- Tijdelijk onvoldoende geld voor dagelijkse leefkosten.  

Voor alle bovengenoemde aanvragen zijn gelden beschikbaar 

gesteld.  

- Het volgen van een beroepscursus. Reeds in 2016 gelden 

beschikbaar gesteld.  

- Te hoog opgelopen schulden. Geen aanvragen hoeven te 

honoreren.  
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De ondersteuning kan worden verleend middels een schenking, 

het verstrekken van een lening of via het aangaan van een 

financiële regeling met de cliënt.  

Deze financiële regeling is gebaseerd op de in de wet 

vastgelegde vorm van schuldovername zijnde “subrogatie”.                 

Van de cliënt neemt het Hulpfonds nader vast te leggen 

schulden over. Deze schulden worden dan op naam van de cliënt 

door het Fonds voldaan.  

Het totaal van deze betaalde schulden vormt een nieuwe schuld 

die de cliënt nu aan het Hulpfonds heeft. In de regeling wordt 

een minder zware afbetalingsregeling voor de cliënt aan het 

Fonds opgenomen. Dit alles om meer “financiële ruimte” voor de 

cliënt in de toekomst te creëren.  

  

Het bestuur streeft er naar de aanvragen vlot en adequaat af 

te handelen. Mede hiervoor zijn er maandelijks vergaderingen 

georganiseerd.  
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5. Financiën.  

  

Het financieel overzicht van de stichting over het 

kalenderjaar 2017 is: 

 

Balans en Jaarrekening Hulpfonds Gorssel en Omstreken 2017  
      

Balans 31-12-2017     

      

Debet 31-12-2016 31-12-2017 Credit 31-12-2016 31-12-2017 

Saldo betaalrekening  €   8.084,22   €   1.199,54  Vermogen  € 18.159,14   € 18.283,65  

Saldo spaarrekening  € 10.074,92   € 17.084,11     

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

  € 18.159,14   € 18.283,65    € 18.159,14   € 18.283,65  

      

      

Jaarrekening 2017     

      

Ontvangsten   Uitgaven   

Ontvangen niet-periodieke giften   €  2.450,00  Verstrekte giften  € 3.754,36  

Ontvangen periodieke giften  €     800,00  Verstrekte leningen  €               -    

Rente   €          9,19  Bankkosten   €    124,80  

ISBN   €  1.000,00  Administratie kosten  €    255,52  

   Resultaat   €    124,51  

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

   € 4.259,19     € 4.259,19  
  

 

 

 

 

De ontvangen giften zijn verstrekt door particulieren middels 

giften en vastgelegde schenkingen  

Onder resultaat is de verhoging aangegeven van het kapitaal 

dat nu nog ter beschikking staat.  

 



Het beschikbare kapitaal is nagenoeg gelijk gebleven. De 

binnengekomen gelden hebben de uitgaven voor de ingediende en 

gehonoreerde aanvragen kunnen dekken.  

                     

 

Met de Boks Scholten Stichting is het contact gebleven. Deze 

stichting blijft de bereidheid tonen het Hulpfonds zo nodig  

financieel te steunen. Nu het hulpfonds over een redelijk 

eigen kapitaal beschikt niet direct. Maar indien het Fonds erg 

inteert c.q. er bijzondere doelgerichte of erg hoge bedragen 

nodig zijn is nader overleg mogelijk.   

Het bestuur wil er naar blijven streven de van derden 

verkregen gelden weloverwogen op grond van de met motieven 

omklede aanvragen te besteden voor financiële hulp. Daarbij 

zal ook kritisch naar de aanvraag worden gekeken. Zo mogelijk 

worden in het overleg met de aanvrager ook suggesties gedaan. 

Dit heeft er ook toe kunnen leiden dat het totaalbedrag van 

een aanvraag gehalveerd is, zeker ook naar tevredenheid van de 

cliënt.  

Een “buffer” van liquide middelen blijft het Hulpfonds nodig 

hebben om toch adequaat op aanvragen te kunnen reageren. 

Tevens is deze buffer geïndiceerd wanneer er onvoorzien 

meerdere of zwaardere aanvragen gedaan zouden worden.  

  

Het bestuur is alle geldgevers zeer erkentelijk. Alleen op 

basis van de beschikbaar gestelde gelden middels giften en 

periodieke schenkingen kan het Hulpfonds het gestelde doel 

realiseren. Continuering van het contact met de bovengenoemde  

Boks Scholten Stichting wordt eveneens erg op prijs gesteld.    
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