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Doelstelling SUN Leiden 

Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan inwoners van 

Leiden, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen 

op wettelijke voorzieningen. 

SUN Leiden kan een eenmalige bijdrage toekennen tot een maximum van €750. Een financiële bijdrage kan 

een opstapje uit grote problemen betekenen. 

 

 

Werkwijze van SUN Leiden 

SUN Leiden is een noodfonds dat gebaseerd is op een publiek-/private samenwerking. Voor de financiële 

noodhulp stellen plaatselijke en landelijke fondsen donaties beschikbaar (zie hierna). 

Voor de bureaumedewerker stelt de gemeente Leiden budget beschikbaar voor bureaukosten. 

De taken werden in 2011 voor het derde jaar verricht door bureaumedewerkster Hennie Korthof-Matze. 

Medewerkers van professionele hulp- of dienstverlenende 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. Op dit formulier wordt die informatie gevraagd die nodig is om de cliënt te 

kennen (o.a. naam, adres, leeftijd, samenlevingsvorm, kinderen) en de financiële situatie te kunnen 

begrijpen. Een begeleidende motivering, waarin een korte schets gegeven wordt van de achterliggende 

omstandigheden en het plan van aanpak, dient de aanvraag te onderbouwen. Deze motivatie moet het 

mogelijk maken te beoordelen of de gift echt een helpende hand zal bieden en moet inzicht geven in de 

ondersteuning die anderen wel/niet inzetten. Ter voorbereiding van de aanvraag kan eerst overlegd worden 

met de bureaumedewerkster.  

De bureaumedewerkster vraagt zo nodig aanvullende informatie op en toetst vervolgens of voorliggende 

voorzieningen / wettelijke regelingen 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. Bij grote urgentie 

kan de termijn op verzoek bekort worden. 

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 24 uur tot een uitbetaling van een toegekende gift 

worden overgegaan. 

De werkwijze van SUN Leiden is beschreven in een folder en staat uitvoerig beschreven op de website van 

de stichting: www.sunleiden.nl  

Voor cliënten van verschillende hulp- of dienstverlenende organisaties is ook in 2011 weer een extra 

bijdrage voor levensmiddelen beschikbaar gesteld in december – zie Kerstactie.  

 

 

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). 

 

Samenwerking met andere fondsen 

Wanneer de hoogte van de aanvraag het maximum dat SUN Leiden kan geven overstijgt wordt, zo mogelijk,  

samenwerking gezocht met andere fondsen. Hierdoor is een aantal keren een extra bedrag beschikbaar 

gekomen voor inwoners van Leiden e.o. Totaal is, na bemiddeling van SUN Leiden, ongeveer €23.000 door 

andere fondsen toegekend. 
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Landelijk Beraad 

Bestuurslid A. v. Mil en bureaumedewerkster H. Korthof hebben de twee Landelijke bijeenkomsten van de 

Noodhulpbureaus bijgewoond . 

− In  Breda zijn op 18 mei de gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingen per bureau besproken en 

het onderwerp ‘werken met vrijwilligers en/of betaalde krachten’. 

− In Amsterdam is op 16 november van gedachten gewisseld over de mogelijke gevolgen van de rijks- 

en gemeentelijke bezuinigingen voor de Noodhulpbureaus. Tevens is gesproken over de 

voorwaarden waaronder een Kenniscentrum voor Noodhulpbureaus kan worden opgezet, om 

gezamenlijke kennis te kunnen delen / een informatie bron te hebben voor nieuw op te zetten 

Noodhulpbureaus. 

 

 Aanvragende instanties  

 2009 2010 2011 

Raad&Daadwinkels 08 16 23 

Reintegratie – DZB, e.a. 03 03 08 

GGZ – Rivierduinen, e.a. 13 18 28 

Ouderen – Radius, e.a. 12 11 05 

Gemeente Leiden – Stadsbank, e.a. 15 35 12 

Daklozenopvang – De Binnenvest, e.a. 23 49 30 

Juridische hulp – Sociaal Raadslieden, e.a. 18 27 12 

Maatschappelijk werk – Kwadraad, e.a. 63 73 47 

Thuiszorg – ActiVite, e.a.  16 08 09 

Jeugdzorg – Cardea,BJZ, e.a. 11 18 26 

Gehandicapten – MEE, Haardstee, e.a. 05 15 25 

Bewindvoerders, schuldhulpverleners, e.a.   15 

Vrouwenopvang   09 

Rechtstreekse aanvragen   10 

Vluchtelingenwerk   05 

Overigen: Huisartsen,e.a. 44 38 16 

 

 Verzoeken werden gedaan voor 

Redenen 2009 2010 2011 

Diversen 03 47 38 

Hobby  02 - 

Huishoudelijke apparatuur 15 11 08 

Kleding 05 09 07 

Levensonderhoud 09 17 16 

Medische kosten - algemeen 21 21 11 

Medische kosten - bril  - 15 

Medische kosten -tandarts  16 14 

Schuld algemeen /– sanering 69 31 31 

Schuld – energie  11 10 

Schuld – water  21 11 

Schuld – huur  30 26 

Schuld – ziektekosten  08 06 

Studie 15 25 18 

Vakantie   03 

Vervoer 22 24 22 

Woninginrichting 49 37 44 
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Signaleringen 

In 2011 zijn er weer veel aanvragen voor een bijdrage aan tandartskosten. Ook STUV/St. Uitgeprocedeerde 

Vluchtelingen kreeg veel aanvragen en zocht hierover samenwerking. SUN Leiden hecht aan een eigen 

individuele beoordeling. Er wordt steeds bekeken of er echt sprake is van urgente nood.  

Opmerkelijk is de hoeveelheid van 15 aanvragen voor een bijdrage voor een bril.  

Hiernaast zijn er ook veel aanvragen van zelfstandig wonende jongeren , die vallen onder de Wet WIJ. 

Schoolboeken zijn voor hen vaak een te hoge post naast de lopende vaste lasten (huur, zorgverzekering, 

energiekosten). 

 

 

Aanvragen – analyse 

Aantal  

 aanvragen toegekend ingetrokken afgewezen doorverwezen in behandeling 

Leiden 226 165 17   6 29 9 

Leiderdorp   15     9   3   2   1  

Oegstgeest     5     2    2   1  

Voorschoten   10   10     

Zoeterwoude     0      

Katwijk/ Valkenburg     4     1    1   2  

Alphen a/d Rijn     3     2     1  

Elders   17     2    6   9  

Totaal 280 191 20 17 43 9 

       
ingetrokken  = andere oplossing nodig / - gevonden 
afgewezen  = past niet bij doelstelling SUN Leiden 

 

Totaal werden in 2011 280 aanvragen ingediend. Een daling ten opzichte van 2010 van 31 aanvragen. 

 

Toegekende bijdragen / gemiddeld 

Totaal is in 2011 €97.324 toegekend aan 191 aanvragen. (inclusief voor 5 vragen die uit 2010 nog in 

behandeling waren en waarvoor in 2011 nog €3.224 werd toegekend.) Dit is gemiddeld €510. 

In 2010 werd totaal €100.366,38 toegekend aan 211 aanvragen. Dit was gemiddeld €476. 

In overleg hebben ook andere fondsen, totaal ruim 40 maal, een bijdragen verleend als SUN Leiden hierin 

niet alleen kon voorzien. Voor zover bekend ongeveer €23.000. 

Informatie over de bijdragen aan de Kerstactie volgt hierna. 

 

Kerstactie 

Ook in 2011 is er een Kerstactie gehouden. Evenals in 2010 in samenwerking met de Diaconie Protestantse 

gemeente Leiden, de RK Diaconie Leiden en Fonds DBL Rotterdam. Door deze samenwerking was wederom 

€25.000 beschikbaar. Voor dit bedrag werden er supermarktbonnen van €10 beschikbaar gesteld voor 

mensen die een extra bedrag in de feestmaand goed kunnen gebruiken. Maatschappelijke organisaties 

konden zowel alleenstaanden als gezinnen aanmelden. Per gezinslid kregen zij een bon van €10 te 

besteden. Er zijn 691 aanmeldingen gehonoreerd voor deze bonnen: 453 gezinnen en 238 alleenstaanden/ 

echtparen. De gezinnen bestonden voor het merendeel uit alleenstaande moeders met kinderen. De 

spreiding per wijk ziet er als volgt uit: Zuid/west 137, Noord 81, Merenwijk 76 en de Kooi/Zeeheldenbuurt 

71 aanvragen. Vanuit aangrenzende gemeenten, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude, 

kwamen 40 aanvragen. Totaal is € 25.000 uitgegeven. Veel aanmeldingen deden de medewerkers van 

Kwadraad, Raad en Daadwinkels, Cardea, Bureau Jeugdzorg en MEE. Veel aanvragen voor alleenstaanden 

kwamen van verschillende afdelingen van GGZ Rivierduinen, STUV, De Fabel van de Illegaal, de Diaconie en 

Brijder.  

Uit de vele reacties is gebleken dat deze extra besteding een zeer welkome gift is geweest. 
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Voorlichting en advies 

Veel voorlichtende en adviserende gesprekken verlopen informeel, maar ook op afspraak is kennis gemaakt 

met nieuwe hulpverleners / organisaties, zoals advocaten, bewindvoerders, Hulp Info Punt/HiP. Hiernaast 

werden bestaande contacten vernieuwd, zoals met De Binnenvest. 

SUN Leiden heeft op 17 mei deelgenomen aan een studiemiddag van De Binnenvest en De Haardstee over 

'Opvang licht gehandicapte zwerfjongeren'. 

Op 12 november was de bureaumedewerkster aanwezig bij de viering van het 25 jarig bestaan van het 

Diaconaal Centrum de Bakkerij. De dag had het thema: 'Wordt het weer brood en soep uitdelen?' 

Op 17 november werd de bijeenkomst van de CliëntenRaad Sociale Zaken / SoZa Leiden bijgewoond, waarin 

informatie gegeven werd over nieuwe wetgeving (o.a. Wet Werken Naar Vermogen) en bezuinigingen bij de 

gemeente. Vakbond FNV, GGZ en de Sociale Werkplaats gaven hun reacties op de genoemde wijzigingen en 

informeerden de aanwezigen over de mogelijke ondersteuning die zij kunnen geven. 

 

 

 

Financiën 

De giften die SUN Leiden kan toekennen worden mogelijk gemaakt door donaties van verschillende Leidse 

en landelijke fondsen. 

 

 

Fondsen Donaties Kerstactie 

St. Heilige Geest of arme wees en kinderhuis € 10.000 € 5.000 

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid € 10.000 € 5.000 

Fonds DBL / Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym –  

Van Lede 

€ 30.000 € 5.000 

De Ridderlijke Duitsche Orde € 30.000  

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting € 15.000  

Fonds 1818 € 30.000  

Groenling € 1.000  

Diverse giften € 1.753  

 

 

Gemeente Leiden 

Gemeente Leiden heeft voor bureaukosten €25.000 toegekend, gebaseerd op een inspanningsverplichting: 

het bedrag aan noodhulp moet in elk geval drie keer zo hoog zijn als de investering van de gemeente. 

Bij de Commissie voor Beroep & Bezwaar heeft SUN Leiden bezwaar gemaakt tegen de toekenning van 

€25.000, omdat €35.000 begroot en gevraagd was en dit ook eind 2010 was aangegeven aan de wethouder. 

Dit beroep werd echter afgewezen. Ter aanvulling is eenmalig een beroep gedaan op twee donerende 

Leidse Fondsen en zij hebben het tekort in 2011 kunnen aanvullen.  
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Bestuur / Raad van Advies / Toetsingscommissie  

 

Samenstelling bestuur 

 dhr. J.W. Siebols, voorzitter 

 dhr. J.J. Groen, penningmeester 

 mw. A.M. van Mil, secretaris  

 mw. A.M.A. Stappers-Rojer, lid van bestuur 

 

Er zijn zes bestuursvergaderingen gehouden, waarin o.a. de volgende onderwerpen aan de orde zijn 

gekomen: Wat kan SUN Leiden doen bij terugkomende aanvragen voor bepaalde cliënten, c.q. hoe kan SUN 

Leiden omgaan met de bevinding dat armoede toeneemt. 

SUN Leiden kent giften toe om een dreigende situatie af te wenden, of om schuldsanering te kunnen 

starten, of een opstap naar werk of school mogelijk te maken en weet door een gift een dreigende sanctie 

toch nog te voorkomen (zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting). 

 

Samenstelling Raad van Advies 

 mw. O. Beerman – De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 

 mw. R. Elser – Kwadraad 

 mw. M. Kraakman – ActiVite 

 dhr. P. Minderhoud – onafhankelijk lid 

 dhr. B. Noorlander – Woningstichting Ons Doel 

 dhr. W. van der Poel. – onafhankelijk lid 

 dhr. F. van Rooij – Stichting Radius 

 dhr. J. Sluijter – Diaconaal Centrum 

 dhr. J.C. van Tuyll van Serooskerken - Ridderlijke Duitsche Orde 

 dhr. W. van ’t Veer – Stichting De Binnenvest 

 dhr. P.J.J. Vonk – onafhankelijk lid 

 dhr. P. v.d. Worm – MEE 

 

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.  

Dit jaar werden 2 nieuwe leden welkom geheten, de heren Noorlander, directeur Woningstichting 'Ons 

Doel' en van der Poel, onafhankelijk lid.  

Verder werd o.a. van gedachten gewisseld / ervaringen gedeeld over het onderwerp 'huisuitzetting'. Na de  

inleiding van de heer Noorlander over o.a. ´convenant huisuitzetting´ en ´beleid voor bijzondere groepen´, 

werd uitvoerig gesproken over de ervaringen met dit onderwerp bij verschillende organisaties en de 

mogelijke rol van SUN Leiden hierbij. 

 
 
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 toetsen op verzoek het gebruik van de voorliggende voorzieningen.  

SUN Leiden kan rekenen op een snelle en adequate samenwerking en grote betrokkenheid bij het werk.  

Van de leden worden deskundige adviezen ontvangen.  

 


