Jaarverslag 2009 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden
Voorwoord
SUN Leiden – Stichting Urgente Noden Leiden – doet verslag van haar eerste jaar als
noodfonds.
In Leiden bestond hiervoor het fonds SSFL – Stichting Samenwerkende Fondsen Leiden.
SSFL voorzag in een structurele behoefte voor bepaalde groepen in de Leidse samenleving
bij incidentele financiële noden. Om SSFL verder te professionaliseren en te voorzien van
een breder financieel fundament, heeft het bestuur contact gezocht met de voorzitter van de
Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA), in zijn rol van voorzitter
van SUN Nederland, Andries de Jong. Het bestuur van SSFL en de Jong hebben contacten
gelegd met de gemeente Leiden en gezocht naar mogelijkheden om de gemeente te laten
participeren in de noodhulp voor deze groepen. Het overleg heeft er na enige tijd toe geleid
dat de gemeente Leiden de financiële middelen beschikbaar zal stellen voor salaris en
bureaukosten van het fonds. Naast plaatselijke fondsen stellen ook landelijk werkende
fondsen een jaarlijkse bijdrage voor financiële noden beschikbaar.
Vanaf september 2008 is in de statuten van het fonds SSFL de naam gewijzigd in SUN
Leiden. Per 1 januari 2009 is een bureaumedewerkster in dienst getreden bij SUN Leiden
voor 18u. per week: mw. mr. H. J. Korthof-Matze.
SUN Leiden kan mensen met urgente problemen een financiële tegemoetkoming geven die
een steun in de rug kan zijn. De aanvraag kan alleen worden gedaan door maatschappelijk
hulpverlenende organisaties. En dient veelal als opstap naar verdere verbetering van de
financiële situatie van betrokkene.
Inleiding
Niemand hoeft beneden het sociaal minimum te komen in Nederland. Toch zijn er situaties
waarin mensen in grote nood kunnen raken. Dan kan een financiële bijdrage een opstapje uit
grote problemen betekenen.
SUN Leiden kan een eenmalige bijdrage toekennen als voorliggende voorzieningen niet
toereikend zijn en mensen niet meer in aanmerking komen voor welke overheidssteun dan
ook, tot een maximum van €750,- .
Samen met de hulpverlenende organisatie is overleg over de aanvraag en de achterliggende
problemen waarvoor de aanvraag bedoeld is.

Werkwijze van SUN Leiden
De werkwijze van SUN Leiden is beschreven in een folder. Op de website www.sunleiden.nl
is deze informatie ook aangegeven. Medewerkers van hulpverlenende organisaties kunnen
aanvragen indienen. SUN Leiden gebruikt hiervoor een aanvraagformulier dat te vinden is op
de website van SUN Leiden of per post kan worden toegezonden. Een begeleidende
motivering, waarin een korte schets gegeven wordt van de achterliggende omstandigheden
en het plan van aanpak, dient de aanvraag te onderbouwen. Ter voorbereiding van de
aanvraag kan zo nodig eerst overlegd worden met de bureaumedewerkster.
De bureaumedewerkster vraagt zo nodig aanvullende informatie op en toetst vervolgens of
voorliggende voorzieningen benut zijn. Voor deze toetsing kan eventueel gebruik gemaakt
worden van aanvullende informatie van leden van de Toetsingscommissie (zie hierna).
De aanvragen worden vervolgens wekelijks besproken met het bestuurslid mw. A. v. Mil.
De organisatie die de aanvraag heeft ingediend krijgt bericht over de beslissing en de
toekenningen kunnen nog diezelfde dag worden overgemaakt op een fondsenrekening van
de organisatie die de aanvraag heeft ingediend of de instantie waar de te betalen rekening
bij open staat. Indien noodzakelijk kan de aanvraagprocedure worden bekort en kan binnen
24uur tot een uitbetaling van een toegekende gift worden overgegaan.
Een extra bijdrage hebben gezinnen met kinderen kunnen ontvangen in december – zie
Kerstactie.
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Aanvragen
Verschillende organisaties zijn aanvrager voor hun cliënten bij SUN Leiden: maatschappelijk
werk en sociaal raadslieden van Kwadraad, Raad & Daadwinkels, Onderwijswinkel,
Thuiszorgorganisaties, GGZ-organisaties, organisaties voor vrouwenopvang, –
gehandicapten, – vluchtelingen, – dak- en thuislozen, – ouderen, bureau's Jeugdzorg,
ziekenhuizen, huisartsen, Stadsbank en schuldhulpverleners, bewindvoerders.
Aanvragen – analyse
Aantal
aanvragen toegekend

ingetrokken afgewezen doorverwezen in behandeling

Leiden
223
Leiderdorp
15
Oegstgeest
3
Voorschoten
3
Alphen a/d R. 4
Den Haag
2
Lisse
1
Ter Aar
1

169
14
1
2
3
-

18
2
1
-

33
1
1
1
1
1

1
-

4
-

Totaal

188

21

38

1

4

252

intrekking = andere oplossing nodig / - gevonden
afwijzing = past niet bij doelstelling SUN Leiden

Toegekende bijdragen / gemiddeld
Totaal is in 2009 €92.853,30 toegekend aan aanvragen. Dit is gemiddeld €510,Instellingen die de aanvragen doen
Kwadraad
71
(maatschappelijk werk - 53, sociaal raadslieden - 18)
(61 toegekend, 5 afgewezen, 5 ingetrokken)
De Binnenvest
23
(18 toegekend, 4 ingetrokken, 1 nog af te ronden)
GGZ
19
(9 toegekend, 6 ingetrokken, 4 afgewezen)
Thuiszorg – ActiVite 16
(13 toegekend, 1 ingetrokken, 2 afgewezen)
Leiden -Stadsbank 15
(12 toegekend, 3 ingetrokken)
Radius
12
(9 toegekend, 2 ingetrokken, 1 afgewezen)
Vrouwenopvang
13
(12 toegekend, 1 ingetrokken)
Jeugdzorg
11
(7 toegekend, 1 ingetrokken, 1 afgewezen, 2 nog af te ronden)
Hulp aan illegalen
10
(7 toegekend, 1 ingetrokken, 2 afgewezen)
Raad & Daadwinkels 8
(7 toegekend, 1 ingetrokken)
Onderwijswinkel
7
(6 toegekend, 1 ingetrokken)
Maatsch.werk-overig 10
(6 toegekend, 3 afgewezen, 1 nog af te ronden)
MEE
5
(2 toegekend, 1 ingetrokken, 2 afgewezen)
Kerkgenootschap
5
(1 toegekend, 1 ingetrokken, 3 afgewezen)
Vluchtelingenwerk
5
(4 toegekend, 1 ingetrokken)
Bewindvoering
4
(3 toegekend, 1 ingetrokken)
Verslavingszorg-Brijder4
(4 toegekend)
DZB
3
(2 toegekend, 1 ingetrokken)
Fondsen
3
(1 ingetrokken, 1 afgewezen, 1 doorverwezen)
Visio
1
(1 toegekend)
Inburgering
1
(1 ingetrokken)
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Redenen voor aanvragen, o.a.:
Overbrugging schulden: algemeen, huur, ziektekosten, energie en water (69x)
Verhuis – en inrichtingskosten (49x)
Huishoudelijke apparatuur: wasmachine, tv, bed (15x)
Studie / les- / boekengeld (15x)
Medische kosten en tandarts, bril (21x)
Babypakket (5x)
Reiskosten (22x)
Officiële documenten: verblijfsvergunning, identiteitskaart, leges (3x)
Levensonderhoud (9x)
Leiden en regio
SUN Leiden is een fonds voor Leidse inwoners. In incidentele gevallen honoreert SUN
Leiden de aanvragen voor inwoners uit aangrenzende gemeenten (Leiderdorp,
Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest).

Signaleringen
De meeste bijdragen zijn toegekend voor het oplossen van schulden: huur, energie, water,
ziektekosten en andere schulden. Dreiging van huisuitzetting, afsluiting van energie of water
en hoge kosten door achterstallige betalingen aan ziektekostenpremie komen steeds vaker
voor. In samenwerking met andere fondsen wordt een aanbod gedaan en een
afbetalingsregeling voor de rest van de schuld overeengekomen.
Een deel van de aanvragen betreft het wegwerken van een nieuwe schuld tijdens het
schuldhulpverleningstraject. De hulpverlening stopt bij nieuwe schulden, maar een
moeizaam opgebouwde aanpak van problemen dreigt dan geheel teniet te gaan met kans op
nog grotere problemen.
Doordat de aanvraag voor verhuis- en/of inrichtingskosten enige weken tijd vraagt, komen
verzoeken bij SUN Leiden binnen als op korte termijn een huis is toegewezen en dubbele
huur niet opgebracht kan worden.

Financiën
Fondsen
•
St. Heilige Geest of arme wees en kinderhuis € 14.000,en
€ 6.000,- voor de kerstactie*
(* zie info. over de kerstactie verderop in dit verslag).
•
De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid € 14.000,en
€ 6.000,- voor de kerstactie.
•
Fonds DBL / Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede –
€ 25.000,- .
•
De Ridderlijke Duitsche Orde –
€ 25.000,•
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting –
€ 10.000,•
Fonds 1818 – garantie van maximaal
€ 20.000,•
Overdracht van SSFL: SUN Leiden heeft de middelen van SSFL overgenomen
gemeente Leiden
• Gemeente Leiden –
subsidie van €25.000,- (voor salaris en huur)
op voorwaarde dat het bedrag aan noodhulp in elk geval drie keer zo hoog is als de
investering van de gemeente.
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Kerstactie *
Begin december is aan contactpersonen, van de organisaties die aanvragen bij SUN Leiden
indienen, gevraagd namen van gezinnen met kinderen door te geven die een extra bijdrage
in de feestmaand goed kunnen gebruiken (geen alleenstaanden). Per gezinslid stelt SUN
Leiden een waardebon van €10,00 ter beschikking waarvoor bij supermarkt Hoogvliet in
Leiden inkopen gedaan kunnen worden.
Voor 300 gezinnen zijn aanvragen ingediend vanuit 11 maatschappelijke organisaties. Het
bleek dat voor ruim 20 multi-problem gezinnen werd aangevraagd: gezinnen die werden
opgegeven door diverse organisaties. Aanvragen kwamen voor 198 alleenstaande ouders en
voor 102 echtparen met kinderen. Twee derde van de gezinnen zijn van allochtone afkomst.
De aanmeldingen van Raad en Daadwinkels en Kwadraad bestaan voor drie kwart uit
allochtonen, en bij de Jeugdhulpverlening is dit de helft. Door de Binnenvest en MEE zijn
meer autochtone gezinnen aangemeld.
De toebedachte €10.000,00 bleek niet voldoende. SUN Leiden heeft dit jaar voor €12.000,00
aan bonnen beschikbaar gesteld. Uit verschillende reacties is gebleken dat deze extra
besteding een zeer welkome gift voor deze gezinnen is geweest.

Bestuur / Raad van Advies / Toetsingscommissie
Samenstelling bestuur
dhr. J.W. Siebols, voorzitter
dhr. J.J. Groen, penningmeester
mw. A.M. van Mil, lid van bestuur
mw. A. Stappers, lid van bestuur
Vergaderingen / bijzondere onderwerpen Bestuur.
Het bestuur is 6 maal bijeengekomen – 20 januari, 18 maart, 27 mei, 2 september,
28 oktober en 9 december. Onderwerpen op de agenda zijn o.a. geweest: de werkwijze bij
lopende aanvragen, zodat altijd vier ogen de aanvraag beoordelen en de financiële
afhandeling op een zorgvuldige wijze wordt gewaarborgd / het instellen van de
Toetsingscommissie en Raad van Advies / voorwaarden van fondsen die bijdragen aan SUN
Leiden en subsidie-eisen van de gemeente Leiden / aanpak van acquisitie / behandeling van
aanvragen uit regio gemeenten / deelname aan Landelijk overleg en gedachtewisseling over
landelijke signaleringen.

Samenstelling / taak Raad van Advies
dhr. J.C. van Tuyll van Serooskerken - Ridderlijke Duitsche Orde
dhr. F. van Rooij – Radius
dhr. W. ’t Veer – De Binnenvest
mw. M. Kraakman – ActiVite
dhr. J. Sluyter – Diaconaal Centrum
dhr. P. Minderhoud – onafhankelijk lid
dhr. P.J.J. Vonk – onafhankelijk lid
mw. O. Beerman – De Leidse Maatschappij van Weldadigheid
mw. R. Elser – Kwadraad
De leden geven gevraagd dan wel ongevraagd advies aan het bestuur van de Stichting.
De Raad van Advies komt tweemaal per jaar bijeen – tenminste eenmaal per jaar met het
bestuur en bespreekt dan de algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid.
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Bijeenkomsten / besproken onderwerpen Raad van Advies
De Raad van Advies is 16 april en 11 november bijeengekomen in een gemeenschappelijke
vergadering met het bestuur. Gezamenlijk is gesproken over de taak, werkwijze en toekomst
plannen, de bijdragen van de fondsen, beschikbare kennis van de leden van de Raad van
Advies en het benutten van deze kennis voor het werk van SUN Leiden.

Samenstelling / taak Toetsingscommissie
mw. E. Focke – Team WIZ (Werk Inkomen en Zorg), gemeente Leiden
mw. S. Meijer – Stadsbank, schuldhulpverlening, gemeente Leiden.
De leden van de Toetsingscommissie geven informatie over de gebruikte of nog te gebruiken
voorzieningen van de mensen waarvoor de aanvraag is ingediend.
Deze aanvullende informatie geeft een goed beeld van de financiële situatie en maakt het op
maat aanbieden van hulp mogelijk.

Toekomst
SUN Leiden streeft ook het komende jaar naar een brede samenwerking in de hulpverlening
aan mensen die in financiële nood zijn geraakt of dreigen te raken.
SUN Leiden wil in samenwerking hulp op maat bieden.

5

Stichting Urgente Noden Leiden
Overzicht van de in het boekjaar 2009 ontvangen donaties, verstrekte giften
en daarmee samenhangende kosten
Ontvangen donaties:
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht
Stichting Verenigde Stichtingen van Dooren-Blankenheijn-Van Lede
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Heilige Geest Weeshuis
Leidse Maatschappij van Weldadigheid
Nog te ontvangen bijdrage Fonds 1818

25.000,00
25.000,00
10.000,00
6.392,00
6.393,00
18.576,00

Verstrekte giften

91.361,00
91.361,00

Saldo donaties minus verstrekte giften
Ontvangen donaties Kerstactie:
Stichting Heilige Geest Weeshuis
Leidse Maatschappij van Weldadigheid

Verstrekte giften Kerstactie
Saldo Kerstactie
Bureaukosten:
Personeelskosten
Accountantskosten
Kantoor- en computerkosten
Bestuurskosten en kosten van oprichting
Algemenekosten

0,00

6.000,00
6.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00

30.267,00
1.250,00
5.765,00
1.659,00
1.274,00
40.215,00

Bijdrage bureaukosten:
Bijdrage Gemeente Leiden
Bijdrage Stichting Heilige Geest Weeshuis
Bijdrage Leidse Maatschappij van Weldadigheid

25.000,00
7.608,00
7.607,00
40.215,00

Saldo bureaukosten minus bijdrage

0,00

Aldus samengesteld op 01 april 2010 te ´s-Gravenhage
Driessen Accountants en Adviseurs

Namens deze,
W.J. Driessen AA
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