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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Urgente Noden Rijswijk. Het bestuur
legt op deze wijze zowel verantwoording af over de werkwijze als over de besteding
van de ontvangen donaties en giften. Het is tevens niet alleen een terugblik maar ook
wordt er kort naar de toekomst gekeken.
Het voorwoord van het jaarverslag over het jaar 2020 sloot af met de verwachting dat
de coronapandemie ons ook het gehele jaar 2021 zou bezighouden. Dat is helaas
maar al te waar gebleken.
Verrassend was dan ook dat het aantal verzoeken om hulp in dit tweede coronajaar
wederom een teruggang vertoonde. De precieze aantallen vindt u in dit verslag op
pagina 4. Naar de oorzaken van deze verdere teruggang kunnen wij slechts gissen.
Mogelijk hebben de diverse steunmaatregelen van de overheid ervoor gezorgd dat
het verlies van inkomen tot een minimum beperkt is gebleven. Aan de andere kant
hebben organisaties hun werkwijze door corona moeten aanpassen.
In elk geval kan wel worden vastgesteld dat het aantal aanvragen van het Sociaal
Wijkteam de laatste jaren de grootste daling vertoonde: ontvingen wij daarvan in
2018 nog 26 aanvragen, daarna daalde dat aantal geleidelijk tot 7 in 2021.
Mogelijk is hierbij van invloed de preventieve rol van de 'vroeg-signalering': het attent
zijn, in samenwerking met zorgverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven, op
mogelijk ontstaan van schulden.
Opvallend was ook dat wij een viertal aanvragen ontvingen van het Financieel
Service Punt (FSP). Dit riep vragen op inzake de taakverdeling tussen het Sociaal
Wijkteam en het FSP, vooral waar het gaat om het aanvragen van hulpfondsen. Die
taakverdeling is, zo vernamen wij van de Gemeente Rijswijk, nog voorwerp van
overleg.
Voor wat betreft het inmiddels lopende jaar 2022: het is de vraag of de
steunmaatregelen tegen de gevolgen van corona gehandhaafd blijven. Maar
bovendien zullen de stijgende inflatie en de oplopende energieprijzen in vele
gezinnen problemen opleveren. Wij rekenen dan ook op een stijgend aantal
aanvragen.

Een korte geschiedenis
In Rijswijk bestond sinds 1991 een Sociaal Fonds, ingesteld door de Gemeente
Rijswijk en de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk. Vanaf 1 januari 2005 is er
tussen genoemde partijen een nieuwe overeenkomst tot samenwerking afgesloten.
Doelstelling van het fonds was het verlenen van financiële hulp aan Rijswijkse
burgers die door bijzondere omstandigheden in een financiële probleemsituatie zijn
geraakt. Financiële hulp werd alleen dan verleend indien niet of niet geheel door
wettelijke en/of voorliggende voorzieningen uitkomst kon worden geboden.
Dit is ook het uitgangspunt van de stichting waarvan de aanzet tot oprichting in
Rijswijk in 2016 is ingegeven door Fonds 1818 te Den Haag. De stichtingsvorm biedt
o.a. meer mogelijkheden om subsidies te ontvangen. De oprichting van de stichting
heeft plaatsgevonden op 17 maart 2017. De stichting beschikt over een ANBIverklaring. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de schenker, dat er
geen erfbelasting wordt geheven op erfenissen of legaten en dat SUN ook binnen
zijn doelstelling bedragen kan geven zonder fiscale effecten voor de ontvanger.
Informatie hierover is te vinden op de website www.sunrijswijk.nl .
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De hiervoor beschreven aanzet tot oprichting van de stichting is mede geïnitieerd
door de landelijk opererende stichting SUN Nederland. Deze heeft in nogal wat
gemeenten het initiatief ondersteund om een noodhulp bureau op te richten. De
bestaande individuele noodhulpbureaus hebben via het Landelijk Beraad contact met
elkaar. Voor informatie in welke gemeenten een noodhulpbureau is gevestigd zie
website www.sunnederland.nl. Met het oog op de toekomst is het zinnig op te merken
dat er al enige tijd overleg plaatsvindt over een mogelijk samengaan van het
Landelijk Beraad en SUN N om zo te komen tot een koepel van SUN-bureaus.
SUN Rijswijk geeft er vooralsnog de voorkeur aan zelfstandig te blijven opereren
maar acht met name het delen van expertise en in de brede zin een gezamenlijke
belangenbehartiging van belang.
Doelstelling
Ingevolge de statuten van de stichting heeft zij het doel het voorzien in materiële
noden van personen, woonachtig in de Gemeente Rijswijk, met name daar waar niet
of niet tijdig wordt voorzien door wettelijke regelingen.

Een gezin van 4, met 2 zeer jonge kinderen waarvan de man enige jaren geleden
overspannen en werkloos is geraakt en in de bijstand is beland. Zij ontvangen tevens
een pakket van de voedselbank. Het gezin woont in een koopwoning en kan met
grote moeite rondkomen. De Gemeentelijke belastingen van 2021 konden gezien de
financiële situatie niet betaald worden en werden ook niet kwijtgescholden.
SUN Rijswijk heeft de aanvraag gehonoreerd.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen. De bestuursleden hebben een
zittingstermijn van 4 jaar waarvan de eerste termijn op 1 april 2021 afliep.
Yvonne Zuidgeest, een inspirerende voorzitter vanaf de oprichting in 2017 heeft
echter besloten geen 2e termijn te beginnen. Het bestuur dankt haar vanaf deze
plaats hartelijk voor al haar inzet in de beginfase van oprichting en de eerste vier jaar
van de stichting en wenst haar veel succes in de toekomst.
Inmiddels is mevrouw Marja van der Kaaij, in de vergadering van 25 november j.l.
bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. De overige bestuursleden
zijn: Maarten Bloemen (secretaris), Lex Beneken Kolmer (penningmeester) en
Marianne Douma (algemeen lid). De leden komen uit de kring van de hulpverlening,
de lokale overheid en maatschappelijke organisaties. De voorzitter van de stichting
onderhoudt het contact met de gemeente en o.a. SUN Nederland. Het bestuur heeft
in 2021, 5 keer vergaderd. Zowel digitaal en toen het mogelijk was fysiek. De
bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Criteria voor hulpverlening
Steun wordt verleend aan hen die in de Gemeente Rijswijk zijn ingeschreven en
alleen verstrekt indien er geen voorliggende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand,
beschikbaar zijn. Aanvragen moeten bovendien passen bij de doelstellingen van de
stichting, hetgeen wil zeggen dat genoemde voorzieningen bekend dienen te zijn bij
de professionals, die namens een hulpvrager een aanvraag indienen. De stichting
richt zich op éénmalige financiële hulp, verstrekt geen leningen en geeft ook geen
ondersteuning met een meer structureel karakter.
Werkwijze van de Stichting Urgente Noden Rijswijk
Uitsluitend hulpverlenende instanties die werkzaam zijn voor burgers van Rijswijk
kunnen aanvragen indienen voor hen die in financiële problemen zijn geraakt en niet
geholpen kunnen worden middels een wettelijk voorliggende voorziening.
De gemeente Rijswijk stelt ter ondersteuning van het bestuur voor een aantal uren
per maand een medewerker ter beschikking met veel kennis en ervaring met
wettelijke regelingen en cliënten. Aanvragen worden middels een aanvraagformulier,
ingediend. De medewerker controleert ontvangen aanvragen op essentiële punten
en toetst of er geen voorliggende voorzieningen zijn. De belangrijkste taak voor de
bestuursleden is om bij toerbeurt in tweetallen de aanvragen te beoordelen en te
beslissen of een financiële bijdrage kan worden toegekend. Het formulier kan van de
website www.sunrijswijk.nl gehaald worden en aanvragen kunnen gestuurd worden
naar info@sunrijswijk.nl .Tevens kan voor vragen een contactformulier, dat ook op de
website te vinden is, ingevuld worden.
Financiering middels donaties en giften
Het werk van SUN Rijswijk wordt mogelijk gemaakt door onderstaande
donaties en giften.
In 2021 ging dat om
NN via SUN Nederland
NN na ontbinding van een Rijswijkse stichting
AK
Fonds 1818 (restant 2020)
Gemeente Rijswijk
Fonds 1818 (voorschot donatie 2021)
Diaconie der Protestantse Gemeente Rijswijk
Totaal

€ 3.588,00
€ 5.191,90
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 29.979,90

Toelichting
Naast de gebruikelijke bijdrage van de Gemeente Rijswijk, Fonds 1818 en één der
Rijswijkse kerken is een extra bijdrage via SUN Nederland ontvangen. Een niet met
name genoemd fonds heeft aangeboden om een extra giftenbudget beschikbaar te stellen
aan de lokale stichtingen. Dit aanbod komt van een vermogensfonds dat als werkwijze heeft
dat er geen aanvragen gedaan kunnen worden, maar dat zij uit eigen initiatief partijen
ondersteunt en deze zelf benadert. In de regel verstrekt het fonds geen bijdrage die hoger is
dan circa 30% van de jaaromzet van de te ondersteunen partij. Deze bijdrage is voor de jaren
2020 en 2021 verstrekt. Tevens heeft SUN Rijswijk een aanzienlijke gift ontvangen i.v.m.
de ontbinding van een Rijswijkse stichting.
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Aanvragen
In 2020 is er t.o.v. 2019 een dalende trend waarneembaar die spectaculair doorzet
in 2021.

Aantal aanvragen
Toegekend
Afgewezen

Reden afwijzing
- Bijzondere bijstand
-Te groot bedrag
- Verwezen naar FSP
- overig

2021

2020

2019

42
35
7

71
57
14

93
70
23

2021

2020

2019

4

7
2
2
3

8

3

15

Een alleenstaande vrouw van 50 in de bijstand. Zij heeft bij de tandarts medisch
noodzakelijke behandelingen laten verrichten echter zonder vooraf te vragen wat de
exacte kosten zouden worden. Deze bleken fors hoger dan wat zij aan jaarlijkse
vergoeding kan declareren. Een betalingsregeling zette echter nog meer druk op
haar financiële situatie. Mevrouw is geholpen met een bijdrage van SUN Rijswijk.

Verdeling van verstrekkingen naar bestemming
Bestemming

Aantal

Bedrag

Percentage

Woninginrichting
Huur
Medisch overig
Energie, water
Overheid
Tandarts
Premie ZKV
Diversen
Educatie, leermiddelen

11
4
5
3
4
4
2
1
1

€ 6.754,84
€ 3.352,87
€ 3.111,00
€ 2.729,63
€ 2.541,27
€ 1.897,08
€ 1.041,15
€ 1.000,00
€ 559,00

29,4%
14,6%
13,5%
11,9%
11,1%
8,3%
4,5%
4,4%
2,4%

Totaal

35

€ 22.986,84

100,0
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Een 52 jarige vrouw die lange tijd verlamd is geweest, door een hersenbloeding en
beroerte. Zij heeft nooit revalidatie ontvangen en heeft tevens door dit alles
hartklachten gekregen. Door haar medische beperking lukt het mevrouw niet om te
sporten. Om toch meer te kunnen bewegen is er voor haar een aanvraag voor de
aanschaf van een hometrainer ingediend die door Sun Rijswijk is gehonoreerd.

In het voorjaar 2021 wordt een aanvraag ontvangen t.b.v. een 48-jarige vrouw met
een zoon van 10 jaar. Zij is verhuisd en de kosten betreffen huur en
inrichtingskosten. Een aanvraag bijzondere bijstand is door de Gemeente Rijswijk
afgewezen omdat betrokkene een woning heeft geaccepteerd zonder
voorrangsverklaring. Nadat door SUN een aanvullende sociale rapportage was
gevraagd is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er wel sprake was van een
zekere urgentie - in twee vorige woningen was sprake van huiselijk geweld - en
werden de kosten van dubbele huur vergoed.

Verdeling van verstrekkingen naar aanvrager
Aantal

Bedrag

Percentage

Wijkteams
Diverse bewindvoerders
FSP Gemeente Rijswijk
Fonteynenburg
Westland Budget Coaching
Humanitas
Siriz
Jeugdteam
St Anton Constandse
Middin
Impegno
Limor
Welzijn Rijswijk
Diaconie PG Rijswijk
Coach 25
Parnassia
Reakt

7
8
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

€ 4.475,46
€ 4.004,59
€ 3.214,87
€ 1.470,15
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 950,00
€ 840,32
€ 779,00
€ 714,68
€ 590,00
€ 354,84
€ 301,93
€ 291,00

19,5%
17,4%
14,0%
6,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,1%
3,7%
3,4%
3,1%
2,6%
1,5%
1,3%
1,3%

Totaal

35

€ 22.986,84

100,0

Aanvrager
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Jaarstukken 2021

Balans per 31-12-2021
Activa

Bank
Bank, spaarrekening

2021

2020

€ 685,52
€ 8.000,00

€ 765,23
€ 10.000,00

€ 8.685,52

€ 10.765,23

2021

2020

€ 8.075,10
€ 610,42
€ 0,00

€ 1.374,91
€ 610,42
€ 8.779,90

Passiva

Vermogen
Schulden
Vooruitontvangen donatie

€ 8.685,52

€ 10.765,23

Resultatenrekening 2021
Lasten

Verstrekte noodhulp
Kosten
Voordelig saldo

2021

2020

€ 22.986,84
€ 292,87

€ 27.561,86
€ 216,57

€ 6.700,19

€ 1.292,55

€ 29.979,90

€ 29.070,98

2021

2020

€ 29.979,90
€ 0,00

€ 29.070,98
€ 0,00

€ 29.979,90

€ 29.070,98

Baten

Ontvangen donaties
Rente
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Toelichting op de cijfers
Balans:
De post 'schulden' betreft een drietal bedragen ontvangen van Nutsbedrijven.
Contact met Eneco heeft de herkomst van de bedragen niet kunnen verhelderen.
Evenmin hebben zich rechthebbenden bij ons gemeld. In 2022 zullen wij het bedrag
aan de reserve toevoegen.
Exploitatierekening:
De post 'verstrekte noodhulp' wordt op de bladzijden 5 en 6 uitgebreid
gespecificeerd. Het exploitatie-overschot laat zich verklaren door twee extra donaties
die wij eind 2020 mochten ontvangen. Wij vertrouwen aan dit bedrag in het lopende
jaar een goede bestemming te kunnen geven.
De post 'kosten' betreft bankkosten en kosten provider website

Begroting 2022
Lasten
2022
€ 25.000,00
€ 1.000,00

Te verstrekken noodhulp
Kosten

€ 26.000,00
Baten
2022
Te ontvangen donaties
Rente

26.000,00
0,00
26.000,00
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