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Inleiding 
 
Stichting Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon wil door nood leniging een bijdrage leveren aan het 
welzijn in Hollands Kroon. De Stichting werkt samen met het Diaconaal Platform Hollands Kroon, de 
diaconieën, Parochiële Caritas Instellingen en kerken binnen de gemeente Hollands Kroon. Wij maken 
in ons dienstbetoon geen onderscheid tussen leden en niet-leden van kerkgenootschappen. 
 
Onze motivatie om anderen in nood bij te staan ligt verankerd in de liefde van God voor de wereld en 
in het evangelie van Jezus Christus. ‘Heb God lief bovenal en je naast als jezelf’, is uitgangspunt voor 
ons leven. Matheus 25 wijst ons op onze taak: het voeden van hongerigen, het laven van dorstigen, 
het huisvesten van vreemdelingen, het kleden van naakten, het bezoeken van zieken en gevangenen, 
en daaraan toegevoegd: het begraven van doden. In de praktijk reageert diaconaat in elke tijd en 
samenleving op de dan aanwezige behoeften of groeiende noden. 

Landelijke en lokale cijfers geven aan dat de armoede in de noordkop van Noord-Holland sinds 2013 
niet of nauwelijks is afgenomen.  
 
Dit meerjarenbeleidsplan geeft kaders en richting voor de diakenen, leden van PCI’s en kerken in de 
gemeente Hollands Kroon, het Diaconaal Platform Hollands Kroon en voor de bestuursleden en 
medewerkers van de stichting Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon. 
 
Hoofdstuk 4 biedt een meerjarenbegroting.  
 
We danken u voor uw aandacht en vragen u ons werk te steunen. 
 
 
Klaas Muurling, Ruud van Vondel en Burret Olde 

 

Middenmeer/Slootdorp april 2017 
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Hoofdstuk 1 Start, nood, visie, werkwijze en bestuur 
 

1.1 Start 
 

De Diaconale Droom:  

‘Samenwerken met zoveel mogelijk instellingen om de medemens in de gemeente Hollands 
Kroon te helpen. Samen sta je sterker, je hebt meer kennis zodat je beter kunt helpen. Als je 
samen hetzelfde doel hebt mag en kun je elkaar niet voorbij lopen. Vanuit deze droom is het 
Diaconaal Platform Hollands Kroon en de Stichting Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon 
ontstaan. Wij geloven dat een goede samenwerking van alle diaconieën en andere 
levensbeschouwelijke instellingen in onze gemeente de zorg voor de kwetsbare mens in onze 
samenleving kan versterken.’ 

Diaconaal Platform 
Vanwege gemeentelijke herindeling en de ‘nieuwe’ gemeente Hollands Kroon vroeg een aantal 
mensen zich af of zij zich binnen Hollands Kroon niet moesten verenigen in een overkoepelende 
organisatie. Begin 2016 gingen Jonathan Zondag, Siep Rienstra en Burret Olde het gesprek aan. Al 
snel werd de brainstormgroep uitgebreid met Klaas Muurling, Johan Paul Groot, Jaap Laan en Ruud 
van Vondel. De genoemde personen besloten alle kerken, PCI’s en diaconieën in de gemeente 
Hollands Kroon uit te nodigen voor een bijenkomst op 17 maart 2016. Op 25 april 2016 volgde een 
tweede bijeenkomst, waar het Diaconaal Platform werd opgericht en waarbij wethouder Mary van 
Gent aanwezig was. 
 
Stichting Diaconaal Noodfonds 
Daarnaast had de landelijke organisatie Kerk in Actie op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken 
de opdracht gekregen kerken te stimuleren kerkelijke noodfondsen op te richten. In oktober 2016 en 
maart 2017 vonden bijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers van WonenPusWelzijn en Incluzio. 
Op 28 maart 2017 werd Stichting Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon opgericht m.m.v. notaris 
Alsema Van Duin te Hoorn. 
 

1.2 Cijfers over de nood in de samenleving  
 
Landelijke en regionale cijfers geven aan dat in 2016 ongeveer 10% van Nederland met armoede te 
maken hebben en veelal niet weten waar ze een luisterend oor kunnen vinden. Ze lopen met hun ziel 
onder de arm. We wijzen op de volgende cijfers: 

- In de gemeente Hollands Kroon ligt dit percentage tussen de 6% en 8% (cf ‘Armoede in kaart 
2016’ van het Sociaal Cultureel Planbureau 
http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_wonen_de_armen_in_nederland/ . Het aantal 
kinderen, dat leeft op of onder de armoede grens, bedraagt in Hollands Koorn 8,7% (CBS-
cijfers dec.2016).  

- In de gegevens van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland wordt vermeld dat 30% van 
de inwoners van Hollands Kroon groot risico lopen in de schuldsanering terecht te komen of 
zich al in de schuldsanering bevinden.  

- In het ouderenonderzoek 'Witte vlekken in Noord-Holland-Noord' van de Pius-stichting, van de 
hand van dr. M. Dautzenberg, januari 2014, staat dat 8% van de 65-plussers een netto 
inkomen van minder dan 1000,- euro per maand heeft. In dit onderzoek worden eenzaamheid, 
beperkte mobiliteit en gezondheidsproblemen en verslavingsproblematiek genoemd. Twee 
citaten uit dit onderzoek (pag.15 en 16):  

‘Landelijk onderzoek laat zien dat ouderen met een lage sociaaleconomische status, dat wil zeggen een laag inkomen 
en/of laag opleidingsniveau, veelal niet alleen minder te besteden hebben, maar ook vaker fysiek en mentaal 
kwetsbaar zijn. Dat betekent dat zij meer gezondheidsproblemen hebben, minder gezond leven en geestelijk minder 
goed functioneren. Bovendien gaan lager opgeleiden naarmate ze ouder worden zowel fysiek als cognitief sneller 
achteruit dan hoger opgeleiden. In Noord-Holland Noord leeft ruim 8% van de 65-plussers - dus 1 op de 12 ouderen - 
van een netto inkomen dat lager is dan € 1.000 per maand. Het Noord-Hollandse gemiddelde is 6%, dus in Noord-
Holland-Noord leven relatief veel ouderen rond het bestaansminimum. Vooral oudere vrouwen zijn financieel 
kwetsbaar: van hen moet 13%, dus 1 op de 8, van heel weinig geld rondkomen. Dat is percentueel gezien twee keer 
zo vaak is als de gemiddelde bevolking.  

http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_wonen_de_armen_in_nederland/
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- Kerk in Actie, diaconieën en PCI’s in Nederland signaleren al jaren dat de volgende 10 
groepen de grootste financiële problemen hebben.  
 

1. Mensen zonder betaald werk  
2. Alleenstaande ouders met kinderen    
3. Mensen met psychische problemen  
4. Asielzoekers  
5. Ouderen (65-plussers, alleen of beperkt AOW)   
6. Mensen met een chronische ziekte of beperkingen 
7. Mensen die te maken hebben met een restschuld hypotheek 
8. Gezinnen waarin slechts één persoon betaald werk heeft 
9. Zelfstandigen zonder persoon (zzp-ers) / kleine ondernemers / faillissementen 
10. Mensen met een parttime baan 

- Uit www.uitdeschulden.nu, waar in 2014 1280 aanvragen digitaal binnen kwamen, blijkt dat de 
mensen met schulden ook met ziekte, baanloosheid, scheiding en faillissement te maken 
hebben (gehad).  

   

- Uit het laatste armoedeonderzoek van Kerk in Actie, d.d. oktober 2016, blijkt dat het aantal 
hulp-aanvragen is gegroeid en dat de hulp vanuit de kerken ook groeit. Zie 
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/armoede-in-nederland Ook blijkt dat de overheid 
meer kan doen aan het voorkomen van armoede, door zeer kwetsbare groepen meer en 
gerichter te ondersteunen en minder bureaucratisch te werken.  
 

Wij menen dat onze Stichting Diaconaal Noodfonds, het diaconaal Platform, diaconieën, PCI’s en 
kerken van betekenis kunnen zijn voor het welzijn mensen. Ondersteuning, aandacht en hulpverlening 
vanuit kerken noemen wij ‘Diaconale presentie’. O.i. heeft diaconale presentie een meerwaarde naast 
en in afstemming met de voorzieningen van de gemeente en van hulpverleningsinstanties. 
Bijvoorbeeld Stem in de Stad te Haarlem signaleert de volgende verschillen in benadering.  

 

Hulpverleningsinstanties Diaconale presentie 

  

Interventies Vooral ‘nabij zijn’ 

Resultaat georiënteerd De ontmoeting central 

Cliënten Gasten 

Output Wederzijds respect 

Individuen Gemeenschap 

Oplossen Uithouden 

Afhankelijk van overheidssubsidies Zeer beperkte subsidies 

Vooral professionals Vooral bekwamevrijwilligers 

Derden bepalen doelen (de politiek) Spiritueel gedreven 

Hoofd Hart 

Wij hopen dat verschil, in alle bescheidenheid, ook in Hollands Kroon te maken: 

http://www.uitdeschulden.nu/
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/armoede-in-nederland
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1.3 Visie en missie  
 
De stichting Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon wil in de gemeente Hollands Kroon, samenwerken 
om mensen met armoedeproblematiek te helpen en tot hun recht te laten komen zodat de gemeente 
voor ieder leefbaar is en blijft. De stichting Noodfonds Hollands Kroon wil dit bereiken door: 

○ Mensen bijstaan die in financiële nood zitten  
○ Onderzoeken welke voorliggende voorzieningen in Hollands Kroon aanwezig zijn en 

waar mogelijk mensen hiernaar doorverwijzen 
○ Mensen doorverwijzen naar hulpverlening indien nodig en noodzakelijk 
○ Samenwerken en afstemmen met professionele hulpverlening en burgerlijke 

gemeente 
○ Een kenniscentrum rondom armoede opbouwen en diakenen( van de kerken) 

daarmee ondersteunen 

 

1.4 Werkwijze van het Noodfonds 
  
De website met de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen is de belangrijkste manier om mensen 
bij te staan. Mensen kunnen particulier zich melden, maar ook hulpverleners uit Hollands Kroon 
kunnen een aanvraag indienen. Daarnaast zal de Stichting Diaconaal Noodfonds leden van kerken, 
diakenen, PCI-leden en anderen aanmoedigen nood te signaleren, nood te melden en met 
toestemming van degene die een hulpvraag heeft een aanvraag indienen. De Stichting Diaconaal 
Noodfonds zal nood lenigen wanneer de voorliggende voorzieningen van de gemeente Hollands 
Kroon, de begeleiding en ondersteuning van Incluzio, het wijkteam Schuldhulpverlening en andere 
organisaties niet toereikend blijkt te zijn.  
 
Voorbeeld van het Noodhulpfonds Schagen:  
Het Schager Noodfonds verstrekt leningen tussen globaal 700,- en 4000,- euro. In de afgelopen  
dertien jaar deden 318 mensen een beroep op het fonds. De meeste aanvragen kwamen binnen  
in2011 toen 44 mensen een beroep op het fonds deden, terwijl in 2008 (37 keer) en 2009 (36  
verzoeken) ook relatief veel verzoeken binnen kwamen. Eind 2016 stond er een totaalbedrag van 
271.125,- euro aan leningen uit. In 2016 kwamen er 19 aanvragen binnen via maatschappelijk 
werkers van De Wering en het Sociaal Wijkteam, dat de coördinatie in handen heeft en advies 
uitbrengt aan het Noodhulpfonds Schagen.  
Dit fonds wordt beheerd door een ’commissie van vijf’ die wordt gevormd door twee 
vertegenwoordigers van Parochiële Caritas Instelling van de Christoforuskerken, twee van de diaconie 
van de Protestantse Kerk en één vanuit het gemeentelijk wijkteam. ‘Het moet bij de toewijzing gaan 
om echt schrijnende gevallen’, staat in de statuten van het Noodhulpfonds  Schagen, dat van geld 
wordt voorzien door de beide kerken. Ook de gemeente stopt jaarlijks 
circa 25.000,- euro in het fonds. Van de 19 aanvragen die in 2016 werden ingediend werden er  
acht toegekend en een gedeeltelijk. Tien aanvragen werden afgewezen, onder meer doordat  
sprake was van andere voorzieningen. (bron: Schager Courant 29-03-2017) 
 

1.5 Beoogde doelgroepen  
 
De stichting Diaconaal Noodfonds richt zich op mensen 
 

● Die plotseling tijdelijk, geen of te weinig inkomen/uitkering ontvangen 
● Die plotseling te maken hebben met éénmalige onverwachte kosten 
● Zonder identiteitsbewijs 
● Die tijdelijk geen onderdak hebben 
● Mensen die een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook; zoals het niet overweg  
● Kunnen met ingewikkelde formulieren of het vastlopen bij meerdere loketten 
● Diaconale vrijwilligers die informatie, raad of advies nodig hebben 
● Soms zijn meerdere situaties van toepassing, soms maar één situatie 

 
De hulp zal in principe eenmalig zijn, uitzonderingen daargelaten.  
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1.6 Bestuur en verantwoordelijkheden 
 
Op 28 maart 2017 is de stichting opgericht met als bestuur: 
Voorzitter   de heer Klaas Muurling 
Ssecretaris   vacant 
Penningmeester   de heer Ruud van Vondel 
Lid    de heer Burret Olde (secretaris ad interim) 
Lid en paatsvervangend vz. mevrouw Erica Oost-Schiere  

 
Het bestuur spant zich in om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. Het bestuur stelt 
jaarlijks een begroting, jaarrekening en jaarverslag op. Er vindt kascontrole plaats. Zie onze statuten 
en huishoudelijk reglement in de bijlagen.  
 
De verslaglegging zal naar het voorbeeld van Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft tot stand komen 
(http://www.isfdelft.nl/organisatie/jaarverslagen/) 

Alle medewerkers van het Noodfonds zullen verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Zonder 
toestemming zal geen informatie aan derden worden verstrekt. 

Indien er klachten zijn over één van de medewerkers van het Noodfonds kan men een brief te sturen 
naar het bestuur van het Noodfonds. Binnen 1 maand zal een klacht worden behandeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isfdelft.nl/organisatie/jaarverslagen/
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Hoofdstuk 2. Samenwerking  
De Stichting Diaconaal Noodfonds is binnen het kader van het Diaconaal Platform Hollands Kroon 
opgericht. 
 

2.1 Diaconaal Platform Hollands Kroon als koepelorganisatie  
De 15 kerkgenootschappen binnen Hollands Kroon zijn lid of bekend met het Diaconaal Platform. Het 
gaat om  

● Geref.Kerk Vrijgemaakt Breezand  
● Hervormde gemeente Wieringerwaard  
● Ned Geref.Kerk Wieringermeer  
● PCI Wieringermeer 
● PCI Anna-Paulowna 
● PCI Breezand 
● PCI ‘t Veld - Niedorp 
● Protestantse gemeente Anna-Paulowna  
● Protestantse gemeente Middenmeer  
● Protestantse gemeente Niedorp 
● Protestantse gemeente Slootdorp  
● Protestantse gemeente Wieringen 
● Protestantse gemeente Wieringerwerf  
● Protestantse gemeente Winkel e.o. 
● VEG de Ark Middenmeer  

De doelstelling van het Diaconaal Platform: In het Diaconaal Platform willen kerken en andere 
levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hollands Kroon, ieder vanuit haar eigen identiteit, 
samenwerken om mensen te helpen en tot hun recht te laten komen zodat de gemeente voor ieder 
leefbaar is en blijft. Het Diaconaal Platform wil dit bereiken door: 

● Een platform van ontmoeting, kennis- en informatie uitwisselen voor de actieve leden van de 
kerkgenootschapen, leden van de PCI’s en diaconieën te zijn. 

● Initiatieven bij elkaar brengen en samenwerking bevorderen. 
● Volwaardige gesprekspartner van de burgerlijke gemeente Hollands Kroon te zijn en samen te 

werken met maatschappelijke instellingen. 
 

Het Platform organiseert twee bijeenkomsten per jaar, waar meestal een partnerorganisatie zich 
presenteert en in gesprek gaat met het Platform. Het Platform stelt haar sociale kaart op 
www.diaconaalplatformhollandskroon.nl ter beschikking aan de leden van het Platform.  
 

2.2 Activiteiten 
 
Op www.diaconaalplatformhollandskroon.nl geven we bekendheid aan de activiteiten van kerken en 
aanverwante organisaties, zoals 

● Ontmoetingsmiddagen voor oude en nieuwe Nederlanders 
● Spelletjesmiddagen 
● Huisinrichting of andere hulp aan particulieren via stichting Present 
● Inloopspreekuur voor Arabisch sprekende bewoners 
● Inzamelingsacties voor de Voedselbank 
● Mee helpen uitdelen van voedselpakketten van de Voedselbank 
● Budgetcoaching van het Arker Boetje 
● Ontmoetingsdiners 
● Inloopspreekuur digitale hulp 
● Lego sorteer-middagen 
● Taalcafees in diverse dorpen 

 
 
 

 

http://www.diaconaalplatformhollandskroon.nl/
http://www.diaconaalplatformhollandskroon.nl/
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2.3 Samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties 
 
De Stichting Diaconaal Noodfonds zal altijd eerst onderzoeken of er doorverwezen kan worden 
voordat zij zelf in een aantal noodgevallen de nood lenigt d.m.v. renteloze kredietverschaffing of een 
gift. Voorwaarde voor doorverwijzing is elkaar kennen en vertrouwen. Vandaar dat wij graag 
samenwerken met  
 

● Gemeente Hollands Kroon met de voorliggende voorzieningen als bijzondere bijstand en 
wijkteam Schuldhulpverlening 

● De Omring  
● het Arker Boetje van Stichting Diaconie de Ark te Middenmeer 
● Incluzio, met o.a. de teamleden die het keukengesprek thuis voeren 
● MEE en het maatschappelijk werk van ‘de Wering’ 
● Incluzio 
● Ouderenbonden 
● Stichting Present Hollands Kroon 
● Vluchtelingenwerk 
● Voedselbank 
● WonenPlusWelzijn 
● WMO-raad van de gemeente Hollands Kroon 

 
De stichting Diaconaal Noodfonds en het Diaconaal Platform bewegen zich in het maatschappelijk 
gebied. In de afgelopen tijd is kennis gemaakt met wethouder Mary van Gent, Marika de Jager van 
WonenPlusWelzijn, de leden van het wijkteam Schuldhulpverlening van de gemeente en 
medewerkers van Incluzio. Onze dienstverlening is aanvullend. De gemeente Hollands Kroon is 
verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers.  
 
In een kennismakingsgesprek met het wijkteam Schuldhulpverlening, d.d. maart 2017, spraken de 

wijkteamleden hun positieve verwachting uit over samenwerking. Als kerkelijke vrijwilligers mensen in 

(aanstaande) nood kennen en op weg helpen wordt het contact met het wijkteam alleen maar 

laagdrempeliger. Ze benadrukken het belang van vroegtijdig signaleren en verwachten dat kerkelijke 

vrijwilligers en diaconieën/PCI’s hierin een rol blijven spelen. De wijkteamleden betrekken de kerkelijke 

vrijwilligers graag bij de trainingen budgetteren en bij het voorkomen van noodsituaties.  

 

2.4 Vrienden en donateurs  
 
De Stichting Diaconaal Noodfonds zal zich inspannen een vriendenkring en groep donateurs om zich 
heen te verzamelen.  
 

2.5 Maatschappelijk Betrokken Ondernemers  
 
De Stichting Diaconaal Noodfonds zal zich inspannen om bedrijven en ondernemers partner te laten 
zijn. De bestuursleden en vertegenwoordigers van de Stichting Diaconaal Noodfonds zullen gebruik 
maken van hun netwerk. De verschillende service-clubs zullen aangesproken worden. Op 
bijeenkomsten van de gemeente Hollands Kroon zal het bestuur aanvragen indienen voor 
(im)materiele steun door bedrijven.  
 

2.6. Fondsen en externe financiering 
 
 De Stichting Diaconaal Noodfonds gaat verder in gesprek met de 17 kerken. Ze gaat nu ook in 
gesprek met energiebedrijven, banken, woningbouwverenigingen en met regionale en landelijke 
fondsen. Ook zal zij een beroep doen op de steun van particulieren. Zie in hoofdstuk 4 de 
meerjarenbegroting. 
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Hoofdstuk 3. Activiteiten en communicatie 
       

3.1 Activiteiten  
 
Het bestuur of de beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag volgens het stappenplan. In 
bijlage 6 staat onze procedure beschreven. Diakenen, leden van PCI’s,kerken, wijkteams, 
vluchtelingenwerk en anderen kunnen op verzoek van een inwoner van Hollands Kroon een aanvraag 
indienen bij het Diaconaal Platform. Particulieren kunnen zelfstandig ook een aanvraag indienen. 
 

3.2 Communicatie 
 
Op www.diaconaalplatformhollandskroon.nl staat al onze informatie. De Stichting Diaconaal 
Noodfonds brengt elk jaar verslag uit op de twee bijeenkomsten van het Diaconaal Platform en 
informeert het Platform over het lenigen van lokale nood.  
 
Het Noodfonds houdt haar partnerorganisaties en de kerken ook op de hoogte van haar activiteiten.  
 
Het Diaconaal Platform maakt gebruik van de expertise van de leden van de PCI’s, diaconieën en 
kerken en ook van de expertise van leden van Incluzio en wijkteam Schuldhulpverlening van de 
gemeente Hollands Kroon.  
De Stichting Diaconaal Noodfonds treedt jaarlijks in overleg met de gemeente Hollands Kroon, het 
wijkteam Schuldhulpverlening, Incluzio, WonenPlusWelzijn, Stichting Present en stichting Diaconie De 
Ark (het Arker Boetje).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.diaconaalplatformhollandskroon.nl/
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Hoofdstuk 4. Meerjarenbegroting  
 

  inkomsten beschrijving   uitgaven beschrijving 

juni –

dec 

2017 

11.600,- Bijdragen van lokale kerken, 

PCI’s en diaconieën en 

éénmalige bijdrage van 

regionale kerkverbanden 

  10.000,- 10-20 aanvragen, gemidd. 80% = 

8000,- leningen en 20% = 2000,- giften 

incl begroot 2000,- kwijtschelding 

restschuld cf beleid 

  10.000,- bijdrage van de gemeente 

Hollands Kroon 

  500,- Kosten bijeenkomsten, website, 

trainingen reisk vrijwilligers 

  5000,- bijdrage regionale/landelijke 

fondsen 

      

  2000,- terugbetaling van leningen uit 

2017 

      

Totaal 28.600,-     10.500,-   

2018 18.100,- beoogd saldo eind 2017       

  2000,- jaarlijkse bijdrage van kerken   20.000,- 30-40 aanvragen, gemidd. 80%  = 

16.000,- leningen en 20% = 4000,- 

giften 

incl begroot 4000,- kwijtschelding 

restschuld cf beleid 

  5000,- bijdrage van de gemeente 

Hollands Kroon 

  1000,- Kosten bijeenkomsten, website, 

trainingen reisk vrijwilligers 

  3000,- Bijdrage van woningbouwver, 

banken en bedrijven 

      

  10.000,- 4000,- terugbetaling leningen 

uit 2017 en 6000,- 

terugbetaling leningen uit 

2018 

      

Totaal 38.100,-     21.000,-   

2019 17.100,- beoogd saldo eind 2018       
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  2000,- jaarlijkse bijdrage van kerken   25.000,- 40-50 aanvragen, gemidd. 80% = 

20.000,- leningen en 20% = 5000,- 

giften 

incl begroot 5000,- kwijtschelding 

restschuld cf beleid 

  5000,- bijdrage van de gemeente 

Hollands Kroon 

  1000,- Kosten bijeenkomsten, website, 

trainingen reisk vrijwilligers 

  3000,- Bijdrage van woningbouwver, 

banken en bedrijven 

      

  13.500,- 6000,- terugbetaling leningen 

uit 2018 en 7500,- 

terugbetaling leningen uit 

2019 

      

Totaal 40.600,-     26.000,-   

2020 14.600,- beoogd saldo eind 2019       

        25.000,- 40-50 aanvragen, gemidd. 80% = 

20.000,- leningen en 20% = 5000,- 

giften, incl begroot 5000,- 

kwijtschelding restschuld cf beleid 

  2000,- jaarlijkse bijdrage van kerken   1000,- Kosten bijeenkomsten, website, 

trainingen en reisk vrijwilligers 

  5000,- bijdrage van de gemeente 

Hollands Kroon 

      

  3000,- Bijdrage van woningbouwver, 

banken en bedrijven 

      

  15.000,- 7500,- terugbetaling van 

leningen uit 2019 en 7500,- 

terugbetaling leningen uit 

2020 

      

Totaal 39.600,-     26.000,-   

2021 13.600,- Beoogd saldo eind 2020       
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Wat is armoede, oorzaken en gevolgen (uit SER-rapport maart 2017)  
 
In 2014 groeiden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 329 duizend 
kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Volgens het SCP, groeiden in 
datzelfde jaar 378 duizend kinderen op in armoede. Het SCP en het CBS zijn de voornaamste partijen 
die onderzoek doen naar vraagstukken omtrent armoede.  
 
Armoede wordt door hen gedefinieerd als het hebben van onvoldoende geld (inkomen) om een 
bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht.  
 
Het SCP ziet armoede als een absoluut tekort, dat objectief kan worden bepaald op basis 
van de beschikbare middelen. Het SCP baseert zijn armoedegrens op een lijst met 
minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen met daaraan gekoppelde 
referentiebedragen. Deze lijst is gebaseerd op informatie van het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting (hierna Nibud) op grond van wetenschappelijk onderzoek en 
meningen van deskundigen8. Het SCP onderscheidt het basisbehoeftenbudget en het 
niet-veel-maar-toereikend budget. Het basisbehoeftenbudget houdt rekening met de 
veelal onvermijdelijke uitgaven aan voedsel, kleding, wonen, verzekeringen, niet vergoede 
ziektekosten en persoonlijke verzorging. Het niet-veel-maar-toereikende budget omvat daarnaast 
minimale kosten voor ontspanning en sociale participatie zoals een korte vakantie en het lidmaatschap 
van een sport- of hobbyclub. Een auto wordt niet noodzakelijk geacht. Het SCP presenteert haar 
armoedecijfers veelal aan de hand van dit niet-veel-maar-toereikend criterium.  
 
Tabel - Armoedegrenzen voor Nederland in 2014, netto maandbedrag in euro 
 
Basisbehoeften budget Niet-veel-maar toereikend lage inkomensgrens  

 
Alleenstaande    971    1063     1020 
Paar 1 kind    1620    1780     1710 
Paar 2 kinderen   1830    2000     1920 
Paar 3 kinderen   2000    2190     2100 
Eenoudergezin 1 kind   1300    1410     1360 
Eenoudergezin 2 kind   1470    1610     1540 
Eenoudergezin 3 kind   1710    1870     1800 
Bron: SCP (2016) en CBS (2015) 
 
 

Oorzaken van armoede 
Er zijn vele factoren die oorzakelijk kunnen zijn aan armoede. Is het puur een 
inkomenskwestie van de ouders en ligt het aan de ontoereikendheid van lonen, 
uitkeringen en overige inkomensvoorzieningen? Of zijn er ook andere factoren die een 
rol spelen bij armoede? Een onderscheid is te maken naar micro-, meso -en 
macroniveau. Verder zijn interne en externe oorzaken te onderscheiden18. 
 
Op microniveau zijn individuele factoren bij ouders van belang. Interne oorzaken op dit 
niveau zijn bijvoorbeeld persoonlijk gedrag, waaronder tekort aan begrip en andere 
onvermogens die van invloed kunnen zijn op gebrekkig financieel beheer en kunnen 
resulteren in betalingsachterstanden. Dit kan komen door het ontbreken van 
vaardigheden, tekort aan motivatie, schaamte of zelfvertrouwen. Ook 
persoonskenmerken vallen hieronder, zoals de persoonlijkheid, waarden en normen 
(zoals taboes), en intelligentie. Deze kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de 
kortetermijnvisie en spaarbehoefte van mensen. Schaarste is van invloed op het 
probleemoplossend vermogen van arme mensen. Externe individuele oorzaken zijn 
gebeurtenissen of omstandigheden waar vaak geen rekening mee is gehouden, zoals 
een inkomensterugval door baanverlies, een echtscheiding, ziekte, ongeval of overlijden 
van de werkende partner. Maar ook een gezinsuitbreiding of verhuizing kan het risico op 
armoede vergroten. 
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Op mesoniveau gaat het om de wetten en regels van de overheid en daaraan gelinkte 
uitvoeringsorganisaties die zich direct en indirect bezighouden met beleid rondom armoede. Dit 
vindt op nationaal, maar ook op lokaal niveau plaats. Oorzaken van 
armoede op dit niveau kunnen te maken hebben met het niet goed functioneren van 
deze instanties en groepen, zoals ontoegankelijke regelingen of de bureaucratie waar 
arme ouders mee te maken hebben. Hierdoor kunnen ze aanvullende 
inkomensvoorzieningen mislopen waar ze wel recht ophebben. Daarnaast hebben ouders 
in armoede te maken met vooroordelen van derden, bijvoorbeeld dat het ‘hun eigen 
schuld’ is of dat zij ‘lui’ zouden zijn; dit is mede oorzaak dat zij niet of te laat de juiste 
hulp vragen of krijgen. 
 
Op macroniveau speelt natuurlijk de conjunctuur een rol. Een opgang of neergang van 
de economie manifesteert zich in de armoedecijfers via werkloosheidsfluctuaties en de 
welvaartsontwikkeling. Tijdens recessies worden de lonen en uitkeringen gematigd en 
krijgen zelfstandigen minder, en minder goed betaalde, opdrachten. In economisch 
betere tijden gebeurt het omgekeerde. Daarnaast zijn er nog maatschappelijke, 
culturele en demografische verklaringen waarom armoede onder kinderen kan toenemen 
of afnemen. Maatschappelijke veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen (ICT, 
robotisering) en globalisering beïnvloeden de werkgelegenheid en de loonongelijkheid. 
Ook sociale ongelijkheid als gevolg van modernisering, individualisering en polarisatie op 
de arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. Culturele benaderingen van armoede zoeken de 
oorzaak in de ideeën en sociale normen die onder bepaalde bevolkingsgroepen leven, 
zoals de klassieke Amerikaanse ‘culture of poverty’-visie, die stelt dat groepsverschillen 
in gezinsorganisatie, geslachtsrollen en werkattitudes van generatie op generatie 
worden overgedragen. Dat komt tot uiting in tienerzwangerschappen, vroegtijdig 
schoolverlaten, beperkte ‘parenting skills’ en alleenstaand ouderschap. In Nederland 
komt deze ‘culture of poverty’ zoals in de Verenigde Staten niet in die mate voor. Een 
voorbeeld van een demografische verklaring is als het bevolkingsaandeel van groepen 
met een hoog of laag risico op armoede verandert. Meer eenoudergezinnen, 
laagopgeleiden of migratie zijn van invloed op de bevolkingssamenstelling en dus ook op 
de armoedecijfers. 
 
Gevolgen van (langdurige) armoede voor kinderen: kansenongelijkheid 
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft recentelijk een brede opsomming gemaakt van de 
wetenschappelijke kennis over de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van 
kinderen. De volgende gevolgen werden geduid: 
 
❏ Mogelijk effect op psychosociale ontwikkeling 
❏ Minder goede hersenontwikkeling en cognitieve vaardigheden (laaggeletterdheid) 
❏ In arme gezinnen blijken heel weinig kinderen veilig gehecht zijn 
❏ Armoede in het gezin blijkt een belangrijke risicofactor voor kindermishandeling te zijn 
❏ Schoolprestaties zijn lager, vooral als gevolg v 
❏ an het lagere opleidingsniveau van de ouders 
❏ Grotere kans op voortijdig schoolverlaten, zelfs wanneer de betreffende jongere goed mee 

kan komen op school. 
❏ Armoede is een risicofactor voor jeugdcriminaliteit 
❏ Risicogroepen voor armoede hebben een slechtere gezondheid:  

❏ Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleide mannen en vrouwen 
is respectievelijk 6,9 en 5,7 jaar.  

❏ Personen met een lage sociaaleconomische status roken en drinken meer, eten 
minder groenten en fruit en bewegen minder. 

❏ Risico op armoede op volwassen leeftijd.  
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Bijlage 2 Rol van de kerken (uit SER-rapport maart 2017) 
 

Kerken zijn een belangrijke partij in de praktijk van het bestrijden van armoede. Vrijwel 
alle kerken hebben aandacht voor armoede. Er worden armoedeprojecten gesteund en 
men lobbyt bij de landelijke en lokale politiek. In de lokale praktijk werkt men samen 
met Stichting Leergeld, voedselbanken en gemeenten. “Kerk in Actie” doet driejaarlijks 
onderzoek naar armoede bij de diaconale organisaties. Uit een recent onderzoek onder 
3.633 kerkgenootschappen, zowel Protestants als Katholiek, blijkt dat ongeveer 80 
procent van de diaconale organisaties betrokken is bij de ondersteuning van personen 
en of huishoudens die niet goed kunnen rondkomen42. Zij geven vooral financiële giften, 
materiële hulp in natura en financiële hulp door middel van leningen. Interessant is dat 
financiële hulp vaak gericht is op het voorkomen dat personen/huishoudens worden 
afgesloten van nutsvoorzieningen, huisuitzetting en in mindere mate hulp bij het 
voorzien in eerste levensbehoeften. Bij het bieden van ondersteuning is niet van belang 
of betrokkene lid is van de betreffende geloofsgemeenschap. In totaal kregen de 
diaconale organisaties 49 duizend aanvragen. Bij elkaar hebben deze organisaties 36 
miljoen euro besteed aan individuele, collectieve en andere hulpverlening (in 2012 was 
dat 29 miljoen euro). Als daarbij het aantal vrijwilligersuren wordt gekapitaliseerd komt 
daar volgens het onderzoeksrapport naar schatting nog 38 miljoen euro bij. In het 
rapport wordt geconcludeerd dat de overheid meer kan doen aan het voorkomen van 
armoede, door zeer kwetsbare groepen meer, en gerichter te ondersteunen en minder 
bureaucratisch te werken. De Kerken geven aan, hulp te bieden omdat de overheid niet 
voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. 
Ook andere geloofsgemeenschappen hebben mogelijk voorzieningen om hun leden te 
ondersteunen in armoedesituaties. Daarover is geen actuele informatie voorhanden. 
 
Tot besluit van deze paragraaf wordt erop gewezen dat er naast de beschreven 
organisaties ook nog andere initiatieven en organisaties actief zijn op het gebied van 
bestrijden armoede kinderen zoals Stichting Jarige Job (verjaardagspakketten voor 
kinderen), Nationaal Fonds Kinderhulp (bijdragen aan kinderen voor participatie), 
Kansfonds (bijdragen voor de meest kwetsbare mensen), Kledingbanken. Het voert op 
deze plaats te ver om alle initiatieven in detail te beschrijven. 
Naast st Leergeld, JSF en JCF, Voedselbanken en sociaal werk van burgerlijke gemeenten 
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Bijlage 3 Niet-gebruik regelingen voor maatschappelijke participatie van 
kinderen 

(uit SER-rapport maart 2017) 
 
Het niet-gebruik van (gemeentelijke) regelingen voor de maatschappelijke participatie 
van rechthebbende schoolgaande kinderen werd in 2011 (dus voordat de Kindpakketten 
werden ingevoerd) geschat op 47 procent. Het betrof regelingen in het kader van de 
categoriale bijstand, maar ook regelingen zoals toeslagen via de individuele bijzondere 
bijstand. 
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Bijlage 4: Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over Hollands Kroon 

De gemeente Hollands Kroon bestrijkt een gebied van 66.220 hectare, waarvan 30.459 hectare aan 
meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 133 personen. In totaal 
wonen er in Hollands Kroon 47.546 mensen waarvan 50,59% man is en 49,41% vrouw. Hollands 
Kroon ligt in de provincie Noord-Holland. 

Oppervlakte: 66.220 hectare waarvan land: 35.761 hectare 
Bevolkingsdichtheid per km2: 133 personen 
Inwoners Hollands Kroon: Hollands Kroon heeft 47.546 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 
133 inwoners per vierkante kilometer. Deze 47.546 inwoners bestaan uit 24.052 mannen en 23.494 
vrouwen. De leeftijdscategorie 45 t/m 64 jaar is met 30.4% het sterkst vertegenwoordigd.  

Verdeling op basis van leeftijd 

00 - 14 jaar 
16.9% 

15 - 24 jaar 
11.5% 

25 - 45 jaar 
22.0% 

46 - 65 jaar 
30.4% 

65 en ouder 
19.3% 

 

Verdeling op basis van afkomst 

Westerse allochtonen 
6.5% 

Niet westerse allochtonen 
2.8% 

Uit Turkije 
0.1% 

Uit Marokko 
0.1% 

Uit Suriname 
0.3% 

Uit Antillen & Aruba 
0.3% 

Overig niet westers 
2.0% 

 

Verdeling huishoudens en huwelijkse staat Hollands Kroon 

Hollands Kroon telt 20.107 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2.3 gezinsleden. Van deze 20.107 huishoudens 
hebben er 7.484 kinderen en hebben 6.847 huishoudens geen kinderen. De resterende 5.776 huishoudens betreft 1-
persoonshuishoudens. Met 45.5% zijn de meeste personen gehuwd. Daarnaast is 6.5% procent van de inwoners gescheiden 
en 4.9% verweduwd. 

Gem. huishoudengrootte 
2.3 personen 
Aantal huishoudens 
20.107 
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Waarvan met kinderen 
37.2% 

Waarvan zonder kinderen 
34.1% 

Eenpersoonshuishoudens 
28.7% 

Gehuwd 
45.5% 

Ongehuwd 
43.0% 

Gescheiden 
6.5% 

Weduwe/weduwnaar 
4.9% 
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Bijlage 5 Statuten:  
zie  http://www.diaconaalplatformhollandskroon.nl/statuten-huishoudelijk-reglement-etc/  
 
  

Bijlage 6 Huishoudelijk reglement   
1. Inleiding 
In de vergadering van 28 maart 2017 van Diaconaal Platform Hollands Kroon is voorgenomen om 

een stichting Noodfonds op te richten. Dit besluit werd door de deelnemende kerken (zie volgende 

alinea) goedgekeurd. De stichting is op 28 maart 2017 opgericht door Notaris, Pieter Remco 

Alsema, notaris te Hoorn en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op RSIN 857427891.  

De deelnemende kerken zijn:  

● Geref.Kerk Vrijgemaakt Breezand  
● Hervormde gemeente Wieringerwaard  
● Ned Geref.Kerk Wieringermeer  
● PCI Wieringermeer 
● PCI Anna-Paulowna 
● PCI Breezand 
● PCI ‘t Veld - Niedorp 
● Protestantse gemeente Anna-Paulowna  
● Protestantse gemeente Middenmeer  
● Protestantse gemeente Niedorp 
● Protestantse gemeente Slootdorp  
● Protestantse gemeente Wieringen 
● Protestantse gemeente Wieringerwerf  
● Protestantse gemeente Winkel e.o. 
● VEG de Ark Middenmeer  

Dit reglement bevat praktische uitvoeringsbesluiten binnen het in de stichtingsakte geschetste 

oogmerk. Het reglement is vastgesteld door het Bestuur van het Noodfonds op 3 april 2017 en 

ter kennisneming voorgelegd aan de deelnemende kerken.  

  

2. Doelstelling 

2.1 Het bieden van financiële hulp aan natuurlijke personen, inwoners van de Gemeente 

Hollands Kroon, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of 

dreigen te geraken. 

2.2 Het voorkomen van willekeur in de hulpverlening en het verdelen van lasten over de 

deelnemende kerken. 

2.3 Het verzorgen van scholing, onder andere in schuldhulpverlening  óf signaleren, aan diakenen 

van de deelnemende kerken. 

2.4 Het voorkomen van het zogenaamd "shoppen" door hulpvragers. 

2.5 Het verkrijgen van financiële middelen, in de vorm van giften, legaten en erfstellingen. 

  

3. Voorwaarden 

3.1 De hulp zal worden verleend zonder onderscheid naar sekse, ras of afkomst, 

geaardheid of godsdienst. 

3.2 De hulp is incidenteel. Structurele ondersteuning is een taak van de overheid en een structurele 

verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden of anderen met een minimum inkomen valt 

onder haar verantwoordelijkheid. De kerken behouden hun vrijheid ten aanzien van incidentele of 

structurele financiële hulpverlening uit eigen middelen. Om het overzicht te houden worden 

vertegenwoordigers van de deelnemende kerken gevraagd hun financiële hulpverlening te melden bij 

Stichting Noodfonds om het ‘shoppen' te voorkomen. 

http://www.diaconaalplatformhollandskroon.nl/statuten-huishoudelijk-reglement-etc/
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3.3 Belangenbehartiging in de vorm van een signaal naar politiek en samenleving ziet de stichting 

als haar taak. 

3.4  De privacy van de hulpvrager dient ten allen tijde gewaarborgd te zijn. Gegevens van de 

hulpvrager zullen uitsluitend in de administratie van de stichting worden geregistreerd en mogen niet 

voor andere doeleinden gebruikt worden. 

3.5 De hulpverlening mag de waardigheid van de hulpvrager en het Noodfonds niet schaden. 

3.6 Hulp uit het Noodfonds is pas mogelijk als de wettelijke voorzieningen geen uitkomst 

bieden of wanneer deze een onoverkomelijke drempel opwerpen. 

3.7 Bij een afwijzing door de overheid zal de hulpvrager zoveel mogelijk gestimuleerd worden een 

bezwaar bij deze overheidsinstelling in te dienen. Leidt dit tot het terugkrijgen van een gift, dan dient 

deze gift direct te worden terugbetaald. De verstrekte lening wordt geheel of gedeeltelijk direct 

opeisbaar. 

  

4. Uitvoering 

4.1 De aanvraag moet in principe worden ingediend via het standaard aanvraagformulier of 

door een mail te sturen naar noodfonds@diaconaalplatformhollandskroon.nl,. 

4.2 De hulp wordt in beginsel als lening verstrekt. De hulpvrager dient daartoe weI een 

aflossingscapaciteit te hebben. lndien deze capaciteit niet of niet voldoende aanwezig is, kan 

besloten worden tot een gift of eventueel een gift in natura. 

4.3 De financiële hulp wordt te allen tijde overgemaakt naar de crediteuren, in principe nooit 

aan de hulpvrager. 

4.4 Per hulpvrager mag maximaal € 2.000,00 verstrekt worden. Van dit bedrag zal de gift nooit 

hoger zijn dan 30% van het verstrekte bedrag. Een gift kan per aanvraag een bedrag zijn tussen 

de  € 100,00 en € 600,00. 

Bedragen per aanvraag lager dan € 250,00 worden door de individuele diaconie afgehandeld 

zonder tussenkomst van het noodfonds. 

4.5 Aan een gift dienen altijd twee bestuurders hun goedkeuring te geven. 

4.6 Aan de hand van het aanvraagformulier (bijlage) en een stappenplan hulpverlening 

(andere bijlage) wordt door het bestuur de aanvraag beoordeeld en op de juiste manier 

uitgevoerd. 

  

5. Bestuur en beheer 

5.1  Het Noodfonds wordt beheerd door minimaal twee bestuursleden, die bekend zijn bij de 

deelnemende  kerken en het Diaconaal Platform Hollands Kroon. 

5.2 Het Noodfonds ontvangt haar middelen door bijdragen van de deelnemende kerken en andere  

organisaties of fondsen. 

5.3  Bij een dreigend tekort kan aan de deelnemende kerken worden gevraagd om een extra 

storting te doen in het Noodfonds. 

5.4 Het bestuur van het Noodfonds brengt jaarlijks in de voorjaarsvergadering verslag aan Diaconaal 

Platform Hollands Kroon over het gevoerde beleid uit. 

5.5 Jaarlijks zal het Noodfonds het Diaconaal Platform Hollands Kroon inlichten over de 

financiën 

5.6  In gevallen waarin niet is voorzien beslist het voltallige bestuur van het Noodfonds. 

5.7  Uit de leden van het Diaconaal Platform Hollands Kroon worden twee leden benoemd als 

kascontrole-commissie voor een periode van twee jaar. Deze leden mogen eenmaal herbenoemd 

worden. Zij controleren eenmaal per jaar de boeken en bescheiden van het Noodfonds. 
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Bijlage 7 Stappenplan  
(procedure voor beoordeling van aanvragen) 

 
1.     Uitgangspunt: 

Mens staat centraal, respect hebben voor de keuzes van de aanvrager, hulp vanuit diaconie is aanvullend, 
diaconie helpt uitzoeken of er andere regelingen/voorzieningen zijn die de aanvrager kan aanschrijven, hulp 
vanuit de diaconie is van tijdelijke aard, diaconie is geen professionele organisatie en is gericht op het zoeken 
naar de juiste oplossing, de namen van de aanvrager(s) blijven binnen de ‘muren’ van het noodfonds. 
  

2.     Aanvraag indienen: 

De aanvraag komt normaliter digitaal binnen op noodfonds@diaconaalplatformhollandskroon.nl. Het bestuur zal 
deze aanvraag beoordelen.  Daarna zal het eerste contact met aanvrager plaatsvinden. 
  

3.     Informatie verzamelen: 

Welke informatie hebben we nodig voor een zorgvuldige afweging. Probeer je in te leven in de situatie waarin de 
aanvrager zich verkeert en stel de mogelijke richtvragen: 

-          Wat is de aanleiding voor het vragen van hulp? 
-          Wat is de aard van het probleem en de eigenlijke hulpvraag? 
-          Spelen er nog andere zaken, die ook de nodige aandacht behoeven? 
-          Wat ziet de hulpvrager als de oorzaak van het probleem? Heeft hij al nagedacht over mogelijke 

oplossingen? 
-          Zijn er al instanties ingelicht? 
-          Zijn er al andere diaconieën ingelicht? 
-          Wat verwacht de aanvrager van de hulp van de diaconie? 
-          Zijn er schulden aan anderen? 

  
4.     Omgaan met hulpvraag: 

Contactpersoon moet duidelijk aangeven wat de aanvrager wel of niet wil. Het is belangrijk om te weten welke 
acties de aanvrager zelf al heeft ondernomen. 
  

5.     Maak een plan: 

Bedenk een plan in samenwerking met de aanvrager. Uitgangspunt moet zijn dat de aanvrager zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen situatie. 
Je kunt misschien beginnen met alle financiële zaken op een rijtje te zetten indien aanvrager dit op prijs stelt. Bij 
het door verwijzen naar andere instanties is het goed dat de aanvrager dit zoveel mogelijk zelf doet. Ga met de 
aanvrager mee naar de instanties indien dit nodig is. 
Doe geen toezeggingen over mogelijke hulp van een instelling. 
  

6.     Richtlijnen: 

Probeer een beeld te krijgen wat er financieel nodig is. Beleid binnen het Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon is 
dat ze tot maximaal 2.000 euro hulp kunnen bieden. Van dit bedrag zal maximaal 30% van dit bedrag als gift 
worden geschonken. Het overige deel zal via een aflossingsplan worden terug betaald. Indien er wordt 
afgeweken van het beleid zal dit in het bestuur worden besproken en na goedkeuring kan het plan worden 
uitgevoerd. 
  

7.     Nazorg en afronding: 

Hoe worden de contacten onderhouden tussen aanvrager en contactpersoon noodfonds? 
Contactpersoon zoekt periodiek contact met de aanvrager. Indien aanvrager dit niet meer wenst zal de 
contactpersoon dit melden en de zaak als opgelost beschouwen. Contactpersoon wel in de gaten houden of het 
ook daadwerkelijk is opgelost. Misschien goed om aanvrager in een later stadium nog eens te contacten. 
  

8.     Registratie: 

De gegevens van de aanvrager worden digitaal bewaard binnen het noodfonds. 
  

9.  Belangenbehartiging: 

Ga in gesprek met de overheid over de hulpvragen die binnen komen en probeer mee te denken hoe we het 
armoedebeleid kunnen verbeteren. 
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Bijlage 8 Aanvraagformulieren 
  

Aanvraagformulier voor derden, die het samen met een particulier invullen: 

  

Gegevens cliënt: 

  

Naam en voorletters: 

Adres, postcode, woonplaats: 

Geboortedatum: 

Geboortedatum partner: 

Aantal inwonende  kinderen: 

Leeftijd kinderen: 

Huwelijkse staat: alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwd/samenwonend 

                                (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Inkomsten cliënt: 

  

Aanvragende instantie: 

  

Naam hulpverlener: 

E-mail: 

Telefoon: 

  

Reden van aanvraag (korte omschrijving probleemsituatie): 

  

  

  

_________________________________________________________________________________ 

Op welke voorliggende voorzieningen is een beroep gedaan? Beroep op bijzonder bijstand? 

Ander fonds? Wat was het resultaat? 

  

  

  

________________________________________________________________________________ 

De aanvraag voor financiële ondersteuning wordt gevraagd ter voorziening in de volgende 

kosten: 

  

Welke maatregelen zijn/worden genomen om herhaling te voorkomen? 

  

Plaats                                              Datum aanvraag:       

Handtekening cliënt:                        Handtekening hulpverlener: 
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Aanvraagformulier voor particulieren: 

  

1. Persoonlijke gegevens belanghebbende: 

 

 Naam en voorletters 

 

 Adres:                    

 

 Postcode en Woonplaats:  

 

 Geboortedatum      

 

 Telefoonnummer:               

 

 Bank-/Gironummer:             

 

 Geslacht:              M  /   V 
  

 (Id-kaart soort en nummer) 

  

 Burgerlijke staat:    0 alleenstaand  0 alleenstaande ouder  0 gehuwd/samenwonend  

           

  

2. Inwonende kinderen tot en met 18 jaar: 

 

Naam en voorletters 

 

 

Geboortedatum 

 

 

Netto inkomen 

 

€ 
  

Bijzonderheden 

 

 

  
  

  

Ondersteuning wordt verzocht wegens de volgende situatie: 

  

3. (Gezins)inkomsten en uitgaven per maand van aanvrager
[1]

: 
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Inkomsten per maand 

Inkomsten uit arbeid/uitkering                      € 

 

Woonkostentoeslag                                    € 

 

Overige inkomsten zorgtoeslag                        € 

 

Alimentatie                                                  € 

 

Kinderbijslag/kostgeld inwonende kinderen     € 
                      

Voorlopige teruggave hypotheek/huurtoeslag  €                                                         

 

Zorgtoeslag                                                      € 
  

Heffingskortingen                                                € 

  

Heeft de afdeling Sociale Zaken en Werk (SZW) een 

aanvraag bijzondere bijstand afgewezen? (Zo ja, 

afwijzing bijvoegen) 

Uitgaven per maand 

Woonlasten               € 

 

Gas, water en licht     € 

 

Verzekeringen            € 

 

Eigen bijdr. ziektekst € 

 

Medische kosten       € 

 

telefoon, tv, e.d.         € 
  

 Auto/vervoerskosten € 

  

                                      €                   

  

  

  

  

  

  

 

                     0 ja 0 nee 

  

4. Zijn er schulden? 

 

0 nee 

                                          

0 ja, voor het bedrag van € 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

wegens:         

 

                      

 

                      

 

                      

      

  



 

 
25 

  

5. Zijn er bezittingen: spaargelden/ ander vermogen? 

 

0 nee 

                                          

0 ja, voor het bedrag van € 

 

€ 

 

€ 

 

 

          

 

                      

 

                      

 

 

  
6. Zijn er contacten met de hulpverlening?    0  ja 0 nee 

Zo ja, met wie? 

Naam organisatie: 

Naam hulpverlener: 

Mailadres/ telefoonnr. 

  

7. Zijn er contacten met schuldhulpverlening/ SchuldHulpMaatje?  0 ja      0 nee 

    Zijn er contacten met de voedselbank?                                         0 ja   0 nee 

Datum en plaats: 
Handtekening cliënt:                                                 Handtekening intaker: 
 

 
[1] Bewijsstukken laten zien/meesturen zoals inkomensgegevens, schulden, bank en/of giroafschriften, kopie legitimatiebewijs 

 


