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Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Urgente Noden Rijswijk. Op deze         
wijze wordt verantwoording afgelegd over de ontvangen donaties en giften. SUN is in 
2019 meer bekend geraakt in de gemeente en er is een lichte toename in aanvragen. 
Huur en woninginrichting zijn tot op heden de meest voorkomende vraagstukken.    

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.  
 
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 de stichting geen periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van 
levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc. Tevens worden er geen leningen verstrekt. 
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Werkwijze van de Stichting Urgente Noden Rijswijk 
 
Uitsluitend hulpverlenende instellingen die werkzaam zijn voor burgers 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.   
 
 
Hieronder  staan enige voorbeelden waarin SUN Rijswijk hulp kon bieden. 

Voor een 18-jarige vrouw die op basis van een procedure gezinshereniging bij haar moeder in 

Rijswijk is komen wonen wordt vergoeding voor een (gebruikte) fiets  en ondersteuning fiets- en 

verkeerslessen aangevraagd, een vorm van inburgering. Een en ander in afwachting van toelating 

in een schakelklas en toekenning toelage en Ov-kaart door DUWO. Aanvraag gehonoreerd. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Mevrouw - 34 jaar -  was in 2018 genoodzaakt met haar 2 minderjarige kinderen naar Rijswijk te 

verhuizen. Er was op dat moment onvoldoende begeleiding zodat e.e.a. in een financiële wanorde 

ontaardde mede door de gezondheidstoestand van mevrouw. Inmiddels heeft mevrouw de juiste 

begeleiding en is er een zorgplan. Er bleek een betalingsachterstand in de kosten van schoolgeld, 

overblijfkosten en een excursiebijdrage. De stichting KEI heeft een deel betaald, het restant is 

door SUN betaald. 

 

Er zijn verschillende regelingen voor de aanschaf van een laptop voor minderjarigen, o.a. door de 

stichting KEI. Een 15-jarige jongen die als pleegkind bij zijn opa en oma woont valt buiten alle 

regelingen. Opa en oma hebben zelf een minimum inkomen en krijgen weliswaar een 

pleegkindvergoeding maar daar zijn schoolkosten niet bij inbegrepen. SUN vergoedt de kosten 

voor de aanschaf van een laptop voor schoolgebruik. 

 

Een 45-jarige alleenstaande man heeft na een beenbreuk  diverse operaties (langdurig) 

fysiotherapie nodig. Het is hem onlangs gelukt de wettelijke schuldsanering af te ronden. Door 

deze omstandigheden heeft hij geen aanvullende verzekering kunnen afsluiten. Dat betekent dat 

de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening komen. De daaraan verbonden kosten zijn door 

SUN betaald. 

Een 94-jarige alleenstaande vrouw is voor de maaltijden 

afhankelijk van diepvriesmaaltijden. Haar koel/vrieskast heeft 

het begeven. Door het ontbreken van financiële middelen 

moet zij noodgedwongen de maaltijden onderbrengen bij 

diverse buren. SUN heeft er voor gezorgd dat zij de 

maaltijden in het vervolg weer in een eigen nieuwe 

koel/vrieskast kan bewaren. 
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Een 26 jarige alleenstaande vrouw met twee jonge kinderen heeft uit loyaliteit haar moeder en 

een 13-jarige broertje in huis genomen. Dat betekent korting op haar uitkering. Ze staat onder 

bewind en heeft dus onvoldoende mogelijkheden voor de aanschaf van spullen voor de inrichting 

van haar huis. SUN stelt een bedrag beschikbaar zodat de meest noodzakelijke dingen kunnen 

worden gekocht. 

 

Financiering 
 
Het werk van de stichting wordt 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. 
 
In 2019 zijn de volgende donaties ontvangen: 

 
 
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.  
 
Nadat het nieuwe College van B&W was aangetreden hebben twee bestuursleden een 
kennismakingsbezoek gebracht aan de wethouder Sociaal Domein en uitleg gegeven 
over het functioneren van SUN. 
 
Bestuursleden waren verder aanwezig bij de opening van het Financieel Service Punt in 
wijkcentrum Stervoorde op 5 september 2019. Genoemd servicepunt is opgezet door de 
gemeente Rijswijk, waar inwoners van Rijswijk gratis en onafhankelijk advies kunnen 
krijgen inzake allerlei financiële aangelegenheden. Het voornaamste doel van dit 
initiatief is het voorkomen van schulden. Het FSP werkt samen met allerlei 
maatschappelijke, financiële en hulpverlenende organisaties in en om Rijswijk. 
 
Tevens hadden bestuursleden in 2019 in het kader van een goede samenwerking 
contact met de stichting KEI. 

Donaties zijn ontvangen van :

Gemeente Rijswijk 5.000,00

Fonds 1818 (restant 2018) 2.000,00

Fonds 1818 (voorschot 2019) 8.000,00

RK Parochie H.Bonifatius 2.500,00

Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk 5.000,00

Diversen 200,00

Totaal € 22.700,00
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De aanvragen en uitkeringen 

In 2019 keerde SUN Rijswijk een bedrag van € 25.697,21 uit voor hulpverlening. Het 
betrof hier 70 aanvragen. In 23 gevallen werd een aanvraag afgewezen, meestal omdat 
er sprake was van een zgn. “voorliggende voorziening”, met name bijzondere bijstand. 

In de samenstelling van de aanvragende instanties trad een significante wijziging op: 
namen de wijkteams in de voorgaande jaren de voornaamste plaats in, in 2019 
halveerde het totaalbedrag van de aanvragen van de wijkteams. Diverse 
zorgaanbieders traden hiervoor in de plaats. 

Hiertegenover stond bovendien een toename van het aantal aanvragende instanties. 
Daarom is de regel 'diversen' gespecificeerd. Uit deze toename kan de conclusie 
worden getrokken dat SUN Rijswijk meer en meer bekend raakt bij professionele 
instanties. 

Huur en woninginrichting vormden weer het leeuwendeel van de aanvragen, zowel qua 
aantal als qua bedrag. Daarnaast was de hulpverlening voor leermiddelen, nutsbedrijven 
en vervoer van belang. Bij de leermiddelen ging het in het bijzonder om de aanschaf van 
een laptop (7x), onder de post 'vervoer' bekostigde SUN Rijswijk in 6 gevallen de 
aanschaf van een fiets. 

Het aantal aanvragen tot vergoeding van tandartskosten daalde, maar de aangevraagde 
bedragen blijven onverminderd hoog. 

 

        

                                                                                                                                                                              ©Maarten Bloemen 
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Op deze en de volgende pagina vindt u de exacte aantallen en bedragen voor 2019, en 
de twee voorafgaande jaren, gevolgd door een grafische weergave.  

 

 
 

 

 

2017 2018 2019

Aantal Bedrag % Aantal Bedrag % Aantal Bedrag %

Woninginrichting 13 5.612,06 23,9 10 4.599,97 17,9

Huur 11 6.421,00 33,6 9 4.999,82 21,3 13 5.779,61 22,6

Tandarts 7 3.851,00 20,1 3 2.473,54 10,5 4 2.400,00 9,4

Educatie, leermiddelen 6 1.577,00 8,3 7 2.250,00 9,6 10 3.108,50 12,1

Gas, elektra, water 1 125,00 0,7 5 1.578,16 6,7 8 3.305,84 12,9

AZC (gezinshereniging) 3 1.500,00 6,4

Premie ZKV 2 1.258,36 5,4 4 1.826,98 7,1

Sport 2 429,00 2,2 3 778,97 3,3

Overheid 8 1.630,00 8,5 5 644,86 2,7 3 216,95 0,8

Medisch overig 9 2.543,00 13,3 3 663,00 2,8 4 1.584,08 6,2

Vervoer 3 649,00 3,4 4 420,00 1,8 10 2.258,48 8,8

Noodgeld 3 540,00 2,8 3 450,00 1,9 3 310,00 1,2

Dieren 4 1.176,00 6,2 1 294,77 1,3

Diversen 2 173,00 0,9 2 573,00 2,4 1 237,50 0,9

56 € 19.114,00 100 63 € 23.496,54 100 70 € 25.627,91 100

Verdeling uitkeringen naar bestemming 
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2017 2018 2019

Aantal Bedrag % Aantal Bedrag % Aantal Bedrag %

Wijkteams 23 8.189,00 42,8 26 10.022,55 42,7 20 4.940,52 19,3

Jeugdteam 2 798,00 4,2 1 715,04 11,6 3 459,00 1,8

Fonteynenburg 5 2.058,00 10,8 5 2.064,19 10,2 9 4.462,05 17,4

Limor 3 602,00 3,1 3 550,00 8,8 2 324,00 1,3

Leger des Heils 4 1.834,00 9,6 1 79,00 7,0 1 120,00 0,5

Gemeente Rijswijk 4 930,00 4,9 6 2.729,88 3,0 4 1.966,22 7,7

Impegno 3 1.110,00 5,8 2 1.643,50 3,0 2 560,00 2,2

Jeugdformaat 2 500,00 2,6 2 699,47 2,5 1 400,00 1,6

Diverse bewindvoerders 4 1.666,00 8,7 4 434,00 2,3 7 3.981,84 15,5

Vluchtelingenwerk Rijswijk 6 2.385,00 1,8 2 748,58 2,9

Humanitas 2 597,06 0,3 1 750,00 2,9

Overig 6 1.427,00 7,5 5 1.576,85 6,7 18 6.915,70 27,0

56 € 19.114,00 100 63 € 23.496,54 100 70 € 25.627,91 100

Verdeling uitkeringen naar aanvrager

Specificatie 'overig' 2019:

Diaconie 1 400,00

Directzorg Delft 3 331,53

Ergotherapie Thuis 1 695,00

Fivoor 3 1.767,13

HWW Zorg 1 170,25

Middin 2 585,48

Reakt/Parnassia 3 800,00

St.A3 Fin&Jur Advies 1 506,31

Stadzorg Haaglanden 2 965,00

Welzijn Rijswijk 1 195,00

Willem Schikker 1 500,00

€ 6.915,70
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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 Rijswijk en o.a. 
SUN Nederland. Er is een Landelijk Beraad waarin wordt gediscussieerd over een 
vergaande samenwerking tussen 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 2019, 5 keer vergaderd. De bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Vooruitzichten 2020 

Tijdens het maken van dit jaarverslag is Nederland en de ons omringende landen 
overvallen door het coronavirus. 

Hoewel het de laatste jaren  economisch weer beter ging in Nederland zullen door alle 
maatregelen die vanaf februari 2020 van kracht zijn bedrijven en hun werknemers in de 
knel komen.                                                                                                                    
Ook zonder deze crisis zijn er inwoners van  Rijswijk die om welke reden dan ook tussen 
de wal en het schip dreigen te vallen. 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. 

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.    
Zo nodig 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.         

                                     
                                                                                                                                              ©Maarten Bloemen 
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 Jaarstukken 2019

A. Balans per 31-12-2019

Activa 2019 2018

Bank 123,69 212,96

Bank, spaarrekening 800,00 3.500,00

Vorderingen 0,00

€ 923,69 € 3.712,96

Passiva 2019 2018

Vermogen 82,36 3.246,15
Schulden 610,42 100,00
Regelvrij budget 230,91 366,81

€ 923,69 € 3.712,96

B. Resultatenrekening 2019

Lasten 2019 2018 Begroting 2019

Verstrekte noodhulp 25.627,91 23.496,54 24.500,00

Kosten 241,17 220,84 500,00

Voordelig saldo 3.699,07

€ 25.869,08 € 27.416,45 € 25.000,00

Baten 2019 2018 Begroting 2019

Ontvangen donaties 22.700,00 27.400,00 25.000,00

Rente 5,29 16,45

Nadelig saldo 3.163,79

€ 25.869,08 € 27.416,45 € 25.000,00

Begroting 2020

Lasten 2020

Te verstrekken noodhulp 26.500,00

Kosten 500,00

€ 27.000,00

Baten 2020

Te ontvangen donaties 27.000,00

Rente 0,00

€ 27.000,00
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Toelichting op de jaarcijfers. 

In 2019 verleende SUN Rijswijk financiële hulp voor een bedrag van € 25.627,91. 
Daardoor werd de begroting van € 24.500,- overschreden. Omdat in 2018 kort voor het 
jaareinde een aantal donaties binnenkwamen, waardoor op de jaar-ultimo een overschot 
ontstond, konden tot in de laatste maand van het jaar 2019 verzoeken om financiële 
hulp gehonoreerd worden. 

Het streven van SUN is om geen vermogen te vormen, maar de ontvangen donaties 
direct te besteden aan hulpverlening. Aantal en bedrag van de donaties waren in 2019 
hoger dan in 2018. Hierdoor eindigde 2019 met een negatief saldo. Ook in 2020 is het 
streven, hulpverlening en donaties met elkaar in de pas te laten lopen. 

Toelichting individuele posten: 

Balans: 

De post 'schulden' betreft een drietal bedragen ontvangen van Nutsbedrijven. Deze 
bedragen corresponderen niet met bedragen die door SUN Rijswijk naar die 
nutsbedrijven zijn overgemaakt. Contact met Eneco heeft de herkomst van de bedragen 
niet kunnen verhelderen. 

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.  
Inmiddels heeft de gemeente Rijswijk erin toegestemd dit restbedrag toe te voegen aan 
de 'Donatie 2020' van de gemeente. 
 
Exploitatierekening: 

De post 'verstrekte noodhulp' wordt op de bladzijden 6 en 7 uitgebreid gespecificeerd. 

De post 'kosten' betreft bankkosten en kosten provider website. 

Door het overschot over het jaar 2018 kon het kleinere bedrag aan donaties over 2019 
volstaan.                                                                                                                                                                              

             
                                                                                                                                            ©Maarten Bloemen                


