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Voorwoord 

Bij deze presenteert de Stichting Urgente Noden Rijswijk u het jaarverslag 2018.             
Het betreft het eerste volledige jaar dat de stichting actief is. De stichting legt hiermee 
o.a. verantwoording af voor de besteding van de ontvangen donaties. Tevens blikt 
SUN Rijswijk niet alleen kort terug op het afgelopen jaar maar kijkt ook vooruit naar 
de toekomst. In 2018 hebben bestuursleden op uiterst plezierige wijze kennis 
gemaakt met de verantwoordelijk wethouder van Sociale Zaken van Rijswijk alsmede 
met diverse organisaties opererend binnen de gemeente. Het geven van een korte 
presentatie maakte onderdeel uit van het bezoek. Op administratief gebied kreeg de 
stichting net als zovelen te maken met de AVG en heeft deze zo goed mogelijk 
trachten te implementeren in de verwerking en afhandeling van aanvragen. 

Doelstelling 

De statuten van de Stichting vermelden dit als volgt: 
De stichting heeft tot doel: het voorzien in materiële noden van personen, woonachtig 
in de gemeente Rijswijk, met name daar waar niet of niet tijdig in wordt voorzien door 
wettelijke regelingen.  
 
Voorgeschiedenis 
 
De stichting is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Gemeente 
Rijswijk, de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk. De aanzet tot oprichting van de 
stichting is gegeven door het, in de regio, zeer actieve Fonds 1818 te Den Haag. 
Tevens is in navolging van diverse gemeenten in Nederland en met instemming van 
SUN Nederland gekozen voor de huidige naam. De stichting is opgericht op                 
10 februari 2017 en operationeel geworden in maart 2017.  
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Situatie in Rijswijk 
 
De armoede in Rijswijk is na vier jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de 
gemeente heeft laten verrichten en waarvan de uitkomsten begin 2018 werden 
gepubliceerd. Ondanks een toename van het aantal uitkeringen en huishoudens met 
een laag inkomen, is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft afgenomen. 
Uit de armoedemonitor 2017 blijkt verder dat er goed gebruik wordt gemaakt van de 
aanwezige minimaregelingen. Nieuwe regelingen zouden minder bekend zijn. 
In 2018 konden huishoudens met een minimuminkomen financieel geholpen worden 
door de wijkteams die een regelvrij budget ter beschikking hadden. Tevens was er in 
2018 de oprichting van de Stichting KEI. Zij helpt Rijswijkse kinderen van 0 t/m 17 
jaar uit gezinnen met een minimuminkomen. Zij doet dit door een financiële bijdrage 
te leveren zodat de kinderen deel kunnen nemen aan educatieve, sociale, sport- en 
cultuuractiviteiten.  
Dat alles neemt niet weg dat zich altijd situaties voordoen waarbij geen van de 
bestaande voorzieningen uitkomst kan bieden. Hierin kan SUN Rijswijk voorzien. 
 
Financiering 
 
Het werk van de Stichting wordt tot nu toe mogelijk gemaakt door bijdragen van 
Fonds 1818, de Gemeente Rijswijk, de RK Parochie H. Bonifatius en de Diaconie van 
de Protestantse Gemeente Rijswijk. Tevens zijn er diverse giften van particulieren 
ontvangen. Aan de Stichting is door de Belastingdienst de ANBI-status verleend. 
  
Werkwijze van de Stichting Urgente Noden Rijswijk 
 
Uitsluitend hulpverlenende instellingen in Rijswijk dienen aanvragen in ten behoeve 
van individuen, die in de problemen zijn geraakt en niet (meer) geholpen kunnen 
worden via wettelijke regelingen, terwijl hulp toch zéér wenselijk wordt geacht. 
De gemeente Rijswijk stelt ter ondersteuning van het bestuur voor een aantal uren 
per maand een medewerker ter beschikking met veel kennis van en ervaring met 
wettelijke voorzieningen en cliënten: het 'Secretariaat'. 
Aanvragen worden middels een aanvraagformulier ingediend bij het secretariaat van 
de Stichting.   
Het Secretariaat controleert of er 'voorliggende voorzieningen' zijn en legt, bij 
ontbreken daarvan, de aanvragen ter fiattering voor aan de leden van het bestuur. De 
behandeltijd is normaal een werkweek, in spoedeisende gevallen 24 uur. 

 
Samenwerking met andere instanties 
 
De stichting behandelt aanvragen van hulpverlenende instellingen in Rijswijk, zoals 
de Sociale Wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin, alsmede 
zorginstellingen, instellingen voor Budgetbeheer en van 
Beschermingsbewindvoerders. 
De bestaande samenwerking met de Rooms-Katholieke Parochiële Caritas Instelling 
en de  Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk blijft onverminderd van grote 
waarde. Voorts zal gestreefd worden naar een samenwerking met andere sociale 
fondsen.  
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Criteria voor hulpverlening 
 
De steun wordt verleend aan diegenen die in de gemeente Rijswijk zijn ingeschreven 
en wordt slechts gegeven indien er geen voorliggende voorzieningen beschikbaar 
zijn, zoals bijzondere bijstand.  
Verder is het van belang dat de aanvragen passen bij de doelstellingen van de 
stichting en dat betekent dat de voorliggende voorzieningen bekend dienen te zijn bij 
de professionals, die namens de hulpvrager een aanvraag indienen.  
De stichting richt zich op éénmalige financiële hulp en niet op ondersteuning van 
meer structurele aard of andersoortige hulp.  
Er worden door SUN Rijswijk geen periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten 
van levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc. Tevens worden er geen leningen 
verstrekt. 

Voorbeelden van situaties waarbij SUN Rijswijk hulp kon bieden 

Huurachterstand, tandartskosten,  bijdrage aanschaf schoolboeken, de rekening van 
een dierenkliniek, de bijdrage aan een gehoorapparaat, de bijdrage aanschaf laptop, 
bijdrage aanschaf bril, fysiotherapie zijn zaken waarvoor een beroep op de stichting 
wordt gedaan. 

Man, met slecht gebit en veel pijn, heeft de afgelopen jaren geen 
tandartsbehandelingen kunnen doen in verband met een te krappe financiële situatie. 
Hij is in beschermingsbewindvoering en tevens in afwachting van toekenning van 
schuldhulpverlening. Door de heftige pijn is een tandartsbehandeling op korte termijn 
noodzakelijk. SUN Rijswijk vergoedt een deel van de kosten. 

 

Een voormalige ondernemer die failliet is gegaan en bij wie de direct aangevraagde 
W.W. wordt afgewezen. De aanvraag inzake de Participatiewet loopt maar al 
maanden heeft hij geen inkomsten. Ter voorkoming van oplopende schulden neemt 
SUN Rijswijk een deel van de huurschuld over. 

 

Een alleenstaande moeder wordt na haar scheiding geconfronteerd met een enorme 
schuld, veroorzaakt door haar ex-echtgenoot. Deze is volledig uit beeld en het 
opvoeden van de kinderen doet ze alleen. Schuldhulpverlening is opgestart. Toch 
kwam er nog een schuld boven van het energiebedrijf. SUN Rijswijk heeft dit bedrag 
vergoed zodat mevrouw zich geen zorgen hoefde te maken over de 
energievoorziening. 

 

Een jonge man met autisme en ADHD. Kan zelfstandig wonen. Hij doet er alles aan 
om zijn woon- en leefomgeving prettig te houden. Toch ervaart hij heel veel 
geluidsoverlast van zijn buren en wordt daar onrustig van. Dit is door een arts 
bevestigd. Voor een aanpassing aan de woning heeft hij geen eigen middelen. Sun 
Rijswijk is bereid om een tegemoetkoming in de kosten te geven en te zorgen dat zijn 
leven zodoende rustiger wordt. 
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Aantal en aard van de aanvragen 
 
Stichting Urgente Noden Rijswijk ontving in 2018 95 aanvragen, waarvan er 32 
werden afgewezen. In het merendeel van de gevallen vormde de aanwezigheid van 
voorliggende voorzieningen de reden tot afwijzing. 
 
In vergelijking met 2017 blijven de posten als huur en tandarts onverminderd groot. 
 
De grootste post van het afgelopen jaar, woninginrichting, kwam in 2017 in het geheel 
niet voor. 
 
Sun Rijswijk honoreerde een drietal aanvragen van Vluchtelingenwerk Rijswijk, 
waarbij het ging om vervoerskosten, samenhangend met gezinshereniging. De reden 
was dat het budget van Vluchtelingenwerk Nederland tekortschoot. Vooralsnog ziet 
het er niet naar uit dat het hier om structurele hulpverlening gaat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Op de volgende pagina een tweetal overzichten met aantallen aanvragen en 
bedragen, gesorteerd naar aanvragende instantie en bestemming alsmede een 
verdeling van uitkeringen naar bestemming.   
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Bedrag Aantal %

Woninginrichting € 5.612,06 13 23,9

Huur € 4.999,82 9 21,3

Tandarts € 2.473,54 3 10,5

Educatie, leermiddelen € 2.250,00 7 9,6

Gas, elektra, water € 1.578,16 5 6,7

AZC (gezinshereniging) € 1.500,00 3 6,4

Premie ZKV € 1.258,36 2 5,4

Sport € 778,97 3 3,3

Medisch overig € 663,00 3 2,8

Overheid € 644,86 5 2,7

Jur. bijstand € 573,00 2 2,4

Noodgeld € 450,00 3 1,9

Vervoer € 420,00 4 1,8

Dieren € 294,77 1 1,3

€ 23.496,54 63 100

   Gehonoreerde aanvragen naar bestemming

Bedrag Aantal %

Wijkteams € 10.022,55 26 42,7

Gemeente Rijswijk € 2.729,88 6 11,6

Vluchtelingenwerk Rijswijk € 2.385,00 6 10,2

Fonteynenburg € 2.064,19 5 8,8

Impegno € 1.643,50 2 7,0

Jeugdteam € 715,04 1 3,0

Jeugdformaat € 699,47 2 3,0

Humanitas € 597,06 2 2,5

Limor € 550,00 3 2,3

Diverse bewindvoerders € 434,00 4 1,8

Leger des Heils € 79,00 1 0,3

Overig € 1.576,85 5 6,7

€ 23.496,54 63 100

Gehonoreerde aanvragen naar aanvrager
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Bestuur  
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen.                                                        
Yvonne Zuidgeest (voorzitter), Maarten Bloemen (secretaris), Lex Beneken Kolmer, 
(penningmeester) en Marianne Douma (lid).                                                                                                                  
De voorzitter van de stichting onderhoudt het contact met de gemeente en                 
o.a. SUN Nederland. Er is een Landelijk Beraad waarin wordt gediscussieerd over 
een vergaande samenwerking met SUN Nederland en de plaatselijke SUN 
stichtingen. De ontwikkeling wordt met belangstelling gevolgd. Vooralsnog geeft 
Rijswijk er de voorkeur aan als zelfstandige stichting te blijven functioneren.                                        

Het bestuur heeft in het eerste volledige jaar, 2018, 6 keer vergaderd. De 
bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 
 
Vooruitzichten 2019 
 
Het gaat economisch weer beter in Nederland. Toch zijn er genoeg inwoners in 
Rijswijk die om welke reden ook hier niet of onvoldoende van profiteren. Te denken               
valt aan mensen met een bijstandsuitkering, die niet aan het werk komen wegens 
psychische en/of fysieke problemen en van een oudere leeftijd zijn. De voedselbank 
en Weggeefwinkel zijn helaas ook in Rijswijk instellingen waar veel gebruik van wordt 
gemaakt en waar veel waardering voor is. Er zijn nog steeds teveel mensen die 
tussen de wal en het schip dreigen te vallen.  

Nu het werk van de Stichting Urgente Noden Rijswijk steeds meer bekend raakt bij 
hulpverlenende instanties ligt een toename voor de hand van aantallen en bedragen. 
Er zal contact worden gelegd met andere fondsen waarmee in de toekomst kan 
worden samengewerkt en die bereid zijn eenmalig of periodiek financiële steun te 
verlenen. 
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Jaarstukken 2018

A. Balans per 31-12-2018

Activa

2018 2017

Bank € 212,96 € 8,25

Bank, spaarrekening € 3.500,00 € 24.500,00

Vorderingen € 0,00

€ 3.712,96 € 24.508,25

Passiva

2018 2017

Vermogen € 3.246,15 -€ 452,92

Schulden € 100,00 € 300,00

Vooruitontvangen donatie € 0,00 € 2.500,00

Regelvrij budget € 366,81 € 22.161,17

€ 3.712,96 € 24.508,25

B. Resultatenrekening 2018

Lasten

2018 2017 Begr. 2018

Verstrekte noodhulp € 23.496,54 € 19.214,71 € 24.000,00

Kosten € 220,84 € 238,46 € 1.000,00

Voordelig saldo € 3.699,07

€ 27.416,45 € 19.453,17 € 25.000,00

Baten

2018 2017 Begr. 2018

Ontvangen donaties € 27.400,00 € 19.000,25 € 25.000,00

Rente € 16,45

Nadelig saldo € 452,92

€ 27.416,45 € 19.453,17 € 25.000,00

Begroting 2019

Lasten 2019 Baten 2019

Te verstrekken noodhulp € 24.500,00 Te ontvangen

Kosten € 500,00 Donaties € 25.000,00

€ 25.000,00 € 25.000,00
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Toelichting op de jaarcijfers.  
 
 
Algemeen  
 
De Stichting Urgente Noden Rijswijk is opgericht op 10 februari 2017 en zo was 2018 
het eerste volledige boekjaar.  

Het boekjaar 2018 eindigt met een voordelig saldo.                                                             
Ter verklaring het volgende over onze werkwijze op financieel gebied. 

Het streven van SUN is om geen vermogen te vormen, maar de ontvangen donaties 
direct te besteden aan hulpverlening. Maar ontvangst van donaties en ontvangst van 
aanvragen om steun lopen natuurlijk niet altijd parallel. SUNR kan pas steun verlenen 
zodra een donatie is ontvangen, alleen in die volgorde. Zo bezien zal er te allen tijde 
een 'voordelig saldo' zijn, op elke denkbare datum, zo ook op de jaar ultimo. Zou er 
op de jaar ultimo geen 'voordelig saldo' zijn, dan zou onze hulpverlening in het begin 
van het daarop volgende jaar direct stagneren omdat donaties pas in de loop van het 
jaar worden ontvangen. Zo werd in het laatste kwartaal van 2018 een tweetal extra 
donaties ontvangen die zorgden voor een 'voordelig saldo' op de jaar ultimo, maar die 
het dus ook mogelijk maakten dat de hulpverlening in het begin van 2019 ongestoord 
kon worden voortgezet. 

 
 
Balans  
 
Bankrekeningen worden aangehouden bij de ING Bank.  
De schuld ad € 100,-- betreft een toegezegde maar nog niet uitbetaalde 
hulpverlening.  
 
De post “Regelvrij budget” betreft een restant van een bedrag van € 50.000,- dat de 
gemeente Rijswijk in 2017 ter beschikking stelde aan de beide Sociale Wijkteams en 
het Jeugdteam.  Deze teams konden vrijelijk over het geld beschikken voor 
onvermijdelijke zorgkosten waarvoor (nog) geen andere vergoeding beschikbaar is of 
ter voorkoming van bijvoorbeeld huisuitzetting en afsluiting van gas, elektra of water. 
Aan de Stichting Urgente Noden Rijswijk werd destijds verzocht het hieraan 
verbonden betalingsverkeer op zich te nemen.  
 
Ten tijde van de opstelling van dit jaarverslag was het nog onduidelijk of dit regelvrij 
budget in 2019 een vervolg zal krijgen. 
 
 
Resultatenrekening  
 
De verstrekte noodhulp wordt elders in dit jaarverslag gespecificeerd. 
De kosten betreffen bankkosten en kosten internetprovider.  
Er zijn geen huisvestings- of personeelskosten, de Gemeente Rijswijk faciliteert voor 
enkele uren per maand een secretariaat.  
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Donaties zijn ontvangen van :

Fonds 1818 € 10.000,00

Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk € 7.500,00

Gemeente Rijswijk € 5.000,00

RK Parochie H.Bonifatius € 2.500,00

Paulina van Wigcherenfonds € 2.000,00

Diversen € 400,00

Totaal € 27.400,00


