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1. Inleiding 

Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) legt met dit jaarverslag verantwoording af voor de ontvangen 

donaties van fondsen, voor de toegekende giften en voor de gemeentelijke subsidie voor de bureaukosten.  

Met inzet van de bestuurders, leden van de Raad van Advies, leden van de Toetsingscommissie , 

vrijwilligers en bureaumedewerkers kan ons noodfonds haar werk doen. SUN Leiden hoopt dat dit verslag u 

een goed inzicht geeft in het jaar 2016 en dat u het verslag met belangstelling zult lezen. Uw reacties zijn 

altijd welkom.  

 

2. Doelstelling  

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. Een financiële bijdrage kan een opstapje uit grote problemen betekenen. 

Hulpverlenende organisaties die voor hun cliënten een financiële bijdrage hebben ontvangen kunnen 

hierna hun immateriële hulpverlening starten. 

SUN Leiden kan een eenmalige bijdrage toekennen tot een maximum van € 750,- Er zijn uitzonderingen 

mogelijk. 

 

3. Werkwijze  

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 bureaukosten 

stelt de gemeente Leiden een budget beschikbaar. 

SUN Leiden kent giften toe om een dreigende situatie af te wenden, 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). 
Medewerkers van professionele hulp- , dienstverlenende - of maatschappelijke organisaties kunnen 

aanvragen indienen. SUN Leiden heeft hiervoor van een aanvraagformulier gebruik gemaakt dat te vinden 

is op de website van SUN Leiden en dat na invulling per mail 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 pagina 13).  
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De aanvragen worden vervolgens wekelijks besproken met een van de bestuursleden. 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 aan 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  

In het najaar zijn de voorbereidingen gestart om een nieuwe website te ontwerpen. Hieraan is een digitaal 

aanvraagformulier gekoppeld, waardoor de gevraagde gegevens voor een aanvraag direct verwerkt worden 

in de gebruikte database. Ook de folder zal een bij de website passend uiterlijk krijgen. 

 

4. Leiden en regio 

SUN Leiden is een fonds dat in principe is bedoeld voor Leidse inwoners. SUN Leiden ontvangt ook een 

beperkt aantal aanvragen uit de aangrenzende gemeenten (Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en 

Oegstgeest). Deze worden meestal gehonoreerd.  

 

5. 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. (zie hierna bij Aanvragen – analyse, pagina 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sunleiden.nl/
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6. Aanvragen 2016  
 
Aantal aanvragen 2012 - 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aanvragende instanties       %   %   % 

Sociale Wijk Teams 30 13 6 1,4 77 21,6 96 28,6 

Re-integratie – DZB, e.a. 8 4 5 1,2 2 0,6 3 0,9 

GGZ  41 49 63 14,9 33 9,2 46 13,7 

Ouderen – in SWT-s sinds 2015 6 12 11 2,6 - 0 1 0,3 

Gemeenten, Leiden, e. a. – Stadsbank, e.a. 17 11 17 4 13 3,6 10 3 

Maatschappelijke opvang 42 27 48 11,3 36 10,1 21 6,3 

Juridische hulp – Sociaal Raadslieden, Jur. Loket, 12 9 4 0,9 - 0 - 0 

Maatschappelijk werk (veel naar SWT’s, v.a. ‘15) 56 60 72 17 12 3,4 9 2,7 

Thuiszorg – ActiVite, e.a.  4 9 12 2,8 4 1,1 9 2,7 

Jeugdhulpverlening 35 29 20 4,7 34 9,5 22 6,5 

Zorg (verstandelijk) gehandicapten 30 32 40 9,5 20 5,6 21 6,3 

Bewindvoerders, fin. hulpverleners, e.a. 19 23 40 9,5 40 11,2 31 9,2 

Vrouwenopvang 7 7 13 3,1 8 2,2 3 0,9 

Rechtstreekse aanvragen -- 5 5 1,2 1 0,3 6 1,8 

Vluchtelingenwerk 7 8 8 1,9 11 3,1 11 3,3 

Overige: Huisartsen, e.a. 58 42 59 13,9 66 18,5 47 14 

Totaal 375 349 423 100 357 100 336 100 

 
De toename van het aantal aanvragen is vooral te vinden bij hulpverleners die voor een GGZ organisatie 
werken en bij de Sociale Wijk Teams / SWT-s. Aanvragen door jeugdhulpverleners zijn afgenomen ten 
opzichte van 2015 en de aanvragen voor ouderen blijven gering.  
 
Door afstemming van de verschillende soorten hulp van maatschappelijke- en dienstverlenende 
organisaties, samen met een financiële bijdrage van SUN Leiden, kunnen deze bijdragen een meerwaarde 
opleveren en de kwaliteit van de geboden hulp verhogen. 
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Voorbeelden van aanvragen: 
 

Opstap naar schuldhulpverlening: Mw. P. is met 3 kinderen in de woning achtergebleven na een verbroken relatie door 
huiselijk geweld. Tijdens het huwelijk zijn veel schulden ontstaan. Daarnaast moet teveel ontvangen kindertoeslag 
worden terugbetaald. Vervolgens heeft de belastingdienst beslag gelegd op alle toeslagen en belastingteruggaven. 
Deze kwam bovenop een eerdere beslaglegging van de belastingdienst. Door de nog niet uitgesproken scheiding was 
de beslaglegging veel te hoog en kwam mw. P. onder de grens van de beslagvrije voet, waardoor nieuwe schulden 
ontstonden. Mw. krijgt nu hulp van de Voedselbank en met inzet van verschillende organisaties is financiële stabilisatie 
op korte termijn mogelijk gemaakt en werd de opstap naar schuldhulp mogelijk. Daarmee kwam er weer wat rust in 
het gezin. 

 
 

Medische kosten: Een echtpaar heeft oplopende hoge zorgkosten vanwege psychiatrische klachten van mevrouw en 
opname in een verpleeghuis van de man. De schulden lopen op en bewindvoering is gestart. Schuldhulpverlening is wel 
aangevraagd, maar moet nog gestart. Contactlenzen van mevrouw moeten vervangen worden door een bril, maar 
hiervoor is nu geen financiële ruimte. 

 
 

Huur: Na een jarenlang lopende echtscheidingsprocedure is de echtscheiding definitief geworden en kon de WWB-
uitkering naar mw. A. overgemaakt worden. Omdat mw. A. een roodstand op haar eigen bankrekening had, werd 
besloten de uitkering over te laten maken op de rekening van haar dochter. Deze rekening had, zo bleek later, ook een 
negatief saldo te hebben, waardoor mw. A. met haar 3 kinderen die maand niet over een inkomen kon beschikken. De 
verhuurder zal nu opnieuw een huisuitzettingsprocedure starten als de betaling van de huur uitblijft. Door de 
gezamenlijke inzet van de Stadsbank, Meldpunt Zorg en Overlast, en een gezinscoach worden de problemen in dit 
gezin aangepakt. SUN Leiden heeft met betaling van een maand huur de dreigende huisuitzetting kunnen voorkomen. 

 
 

Woninginrichting: Dhr. B. kreeg last van lekkages. De vloerbedekking was onbruikbaar geworden en moest vervangen. 
Deze wateroverlast bleek veroorzaakt te zijn door een wietplantage in de woning boven zijn woning. Dhr. B. zit in een 
rolstoel en daarom heeft hij gladde vloerbedekking nodig. Hij krijgt schuldhulpverlening en mag geen nieuw leningen 
aangaan. Zelf heeft dhr. B. geen inboedelverzekering en op de bewoner die de schade veroorzaakt heeft, is niets te 
verhalen. Met een bijdrage voor vloerbedekking is de woning weer toegankelijk te maken voor dhr. B. 
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Reden van aanvraag 2012 - 2016 

Redenen 2012 2013 2014 2015 2016 

Diversen * 48 51 71 61 64 

Huishoudelijke apparatuur 13 15 12 12 14 

Kleding 5 7 10 8 5 

Levensonderhoud 14 11 4 10 6 

Medische kosten - algemeen 25 12 14 8 8 

Medische kosten - bril 10 6 10 9 8 

Medische kosten - tandarts 21 23 22 30 20 

Medische kosten – fysio 
 

3 9 7 6 

Schuld algemeen /– sanering 45 41 68 54 41 

Schuld – energie 11 10 15 6 9 

Schuld – water 14 3 5 4 6 

Schuld – huur 30 38 62 54 39 

Schuld – ziektekosten 13 18 12 10 10 

Studie 24 26 19 21 17 

Vervoer 27 23 33 19 26 

Woninginrichting 73 61 55 44 57 

Totaal 375 349 423 357 336 

* Diversen bestaat o.a. uit aanvragen voor juridische kosten / leges, e.d. (20), identiteitsbewijzen (13), 
computer/laptop (5), babypakket (5), sport (5). 
Voor woninginrichting, bijv. na dakloosheid of opname in een instelling, worden nog steeds de meeste 
aanvragen ingediend.  
 
Bij veel aanvragen geldt dat de schulden vaak al hoog opgelopen zijn voordat hiervoor hulp gevraagd 
wordt, – voordat dit gesignaleerd wordt door hulpverleners, – voordat hierover signalen uitgaan van de 
verhuurders, energie – of water leveranciers. Weliswaar is zelfredzaamheid van de bewoners het streven 
van het gemeentebestuur, maar niet alle inwoners kunnen zichzelf redden en vaak missen deze bewoners 
een adequaat netwerk om een beroep op te kunnen doen. Hiernaast zijn hulpverleners niet allemaal 
voldoende op de hoogte van de mogelijke hulp die iemand met schulden nodig heeft. Ook zijn de 
hulpverleners niet allemaal even bekend met de financiële hulp van de gemeente, een noodfonds zoals 
SUN Leiden of zijn de medewerkers van de Sociale Wijk Teams zelfs niet bekend met het noodpotje voor 
kleine aanvragen tot  € 100,- bij de eigen organisatie. 
 
Financiële problemen staan bijna nooit helemaal op zichzelf en andere problemen zijn soms de oorzaak, 
maar ook het gevolg van schulden. Tijdig hulp verlenen voorkomt dat men in een neerwaartse spiraal 
terecht komt. Mensen met financiële problemen voelen zich vaker buiten gesloten.  
Alleenstaanden, mensen met een migratie achtergrond en mensen met lage inkomens lopen het grootste 
risico om in de schulden te raken. Maar kwetsbare groepen zijn soms ook mensen die in (te) dure woningen 
wonen, hoge vaste lasten hebben, hun werk verliezen (als ZZP-er), toegelaten vluchtelingen die starten met 
hoge schulden en geen inkomen uit arbeid hebben, mensen die zich schamen hulp te vragen (ouderen en 
jongeren).  
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De aanvragen voor een opstap naar schuldsanering blijven een belangrijk deel van de aanvragen beslaan. 
De hulp bij het aanvragen van een schuldhulptraject van o.a. Schuldhulpmaatje is een belangrijke 
ondersteuning, want het aanvragen van schuldhulp is complex. Een aanvraag op eigen initiatief kan dan 
leiden tot een afwijzing, terwijl de reden voor afwijzing alleen bestaat uit het niet op tijd de juiste papieren 
aanleveren. Ook de aanvragen voor medische kosten voor bijvoorbeeld de tandarts, huur en 
woninginrichting blijven aanzienlijk.  
Aanvragen voor juridische kosten betreffen o.a. de eigen bijdrage voor advocaatkosten, 
naturalisatiekosten, verlenging verblijfkosten en aanvragen van uitgeprocedeerde asielzoekers c.q. 
vluchtelingen.  
 
 
 
Voorbeelden van aanvragen: 
 

ID-kaart: Na een periode van detentie is dhr. K. dakloos. Hij wil zijn bankrekening heropenen, maar is zijn ID-kaart en 
bankpas verloren. Heropening van bankrekening en aanvraag uitkering stagneren nu, maar kunnen starten door een 
bijdrage voor deze ID-kaart en pasfoto. 

 
 

Zorgpremie: Door faillissement van het bedrijf van de man, zijn ook voor de vrouw en hun drie kinderen de premies van 
de zorgverzekering niet betaald. Schuldhulpmaatje helpt bij het maken van betalingsafspraken en zet hierbij een gift 
van SUN Leiden in ter voorkoming van inhouding van hogere premies voor wanbetalers. 

 
 

Vervoer: Mw. K. heeft eind 2014 haar verblijfsvergunning gekregen en krijgt dit jaar toestemming om haar kinderen 
van 5 en 7 jaar uit Oeganda naar Nederland te laten komen (land van herkomst). Er is alleen een vlucht met KLM 
mogelijk waarin ook begeleiding voor de kinderen is. Mw. K. kan zelf een gedeelte bekostigen en zo kan ze met haar 
kinderen in Nederland herenigd worden.  

 
 

Huishoudelijke apparatuur: In een Vluchtelingengezin uit Afrika is de moeder opgenomen met psychiatrische 
problemen. De vader heeft de zorg voor twee jonge kinderen, waaronder een pasgeboren baby. In de kleine woning is 
geen ruimte om de was te drogen en een wasdroger is daarvoor een oplossing.  

 
 

Fiets: Dhr. S. heeft een omgangsregeling met zijn zoon aangevraagd na de echtscheiding. Een bezoektraject is 
inmiddels gestart tussen vader en zoon op woensdagmiddagen na schooltijd op school. Zijn zoon woont bij de moeder 
en bezoekt een school voor speciaal onderwijs in Leiderdorp. Hij wil dagelijks zijn zoon naar school gaan brengen en 
halen ter ondersteuning van de moeder. SUN Leiden heeft de aanschaf van deze fiets financieel ondersteund. 
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Aanvragen – analyse 2015 en 2016 

 
 

aanvragen toegekend ingetrokken afgewezen doorverwezen in behandeling 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Leiden 304 286 216 213 40 25 11 16 19 22 18 10 

Leiderdorp 17 13 10 10 4 - 1 1 2 2 - - 

Oegstgeest 9 11 7 9 - - - 1 2 - - 1 

Voorschoten 9 11 6 7 2 2 - 1 - - 1 1 

Zoeterwoude 3 3 1 3 2 - - - - - - - 

Katwijk/ 
Valkenburg 

6 2 4 2 1 - - - 1 - - - 

Alphen a/d Rijn 2 1 - - 1 - - - 1 1 - - 

Elders 7 9 3 2 1 2 - 1 3 4 - - 

Totaal 357 336 247 246 51 29 12 20 28 29 19 12 

ingetrokken  = andere oplossing nodig / - gevonden 
afgewezen  = past niet bij doelstelling SUN Leiden 
 
Sun Leiden heeft iets minder aanvragen gekregen dan in 2015, maar het aantal toegekende aanvragen is 

gelijk gebleven.  

Door de Leidsche Maatschappij der Weldadigheid is ook in 2016 een extra budget beschikbaar gesteld aan 

de acht Sociale Wijk Teams voor kleine financiële aanvragen tot €100. Deze afhandeling van kleine 

aanvragen door de wijkteams maken dat er minder (kleine) aanvragen voorgelegd worden aan SUN Leiden. 

 
7. Toegekende bijdragen 
 
Van het totaal van 336 ingediende aanvragen is 73% toegewezen. Ingetrokken werd 8,6%, afgewezen 5,9% 
en doorverwezen 8,6%. Slechts 3,5% is nog in behandeling. 
Er is totaal € 114.970,-  aan giften verstrekt aan de 246 toegekende aanvragen uit 2016, samen met de nog 

9 toegekende aanvragen uit 2015, gemiddeld  € 451,-. 

In 2015 werd € 129.700,- toegekend aan 247 aanvragen uit 2015 en 13 uit 2014: gemiddeld € 500,-. 

In overleg hebben ook andere fondsen in 2016, ruim 40 maal, een bijdrage verleend als SUN Leiden hierin 
niet alleen kon voorzien. Hiervoor is circa  € 30.000,- toegekend. 
SUN Leiden heeft in die situaties goede samenwerking met de Leidsche Maatschappij der Weldadigheid, 
het Leidse kerkelijke fonds IPCI, Stichting Leergeld, het W.G. van der Boor’s Ondersteunings Fonds en het 
Pape Fonds. De laatste twee zijn fondsen uit Den Haag. In persoonlijke contacten wordt overlegd over de 
gemaakte afweging bij toe- of afwijzing, hoogte van het bedrag, enz. Dit verhoogt de mogelijkheid om in 
gezamenlijkheid aan een oplossing van een probleem te werken. 
Voor het opknappen van woningen is veel samenwerking verleend door Stichting Present. Voor aanschaf 
van (gebruikte) fietsen is diverse keren korting verleend door Budget Bike in Leiden. 
Verschillende cliënten voor wie financiële hulp gevraagd wordt, krijgen hulp van vrijwilligers van 
Schuldhulpmaatje en Humanitas Thuiszorg Organisatie die de mensen helpen om hun financiële 
administratie op orde te krijgen. SWT Mors is weer gestart met een inloopspreekuur voor hulp bij het 
ordenen van de financiële zaken en hulp bij het maken van een maandbegroting en/of financiële planning. 
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8. Zomerbonnenactie in plaats van Kerstactie. 
 
Voor het eerst is de jaarlijks gehouden Kerstactie vervangen door een Zomerbonnenactie. Met kerst waren 

er de afgelopen jaren zoveel acties voor mensen die in armoede leven (Voedselbank, Stichting Leiden-

Helpt, Rotary-clubs, scholen, enz.), dat besloten is deze actie te verplaatsen naar een ander moment in het 

jaar wanneer de mensen de bonnen ook goed kunnen gebruiken – de zomer. Deze actie is dit jaar alleen 

door de Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden gefinancierd, die hiervoor donaties kreeg van 2 Leidse 

fondsen. Het Fonds DBL heeft laten weten voor deze bonnenactie niet langer een donatie beschikbaar te 

kunnen stellen. Het is een overgangsjaar geweest. In 2017 zal, zoals voorheen, de actie in samenwerking 

gebeuren met de Protestantse - en Rooms Katholieke Diaconie in Diaconaal Centrum De Bakkerij. Cliënten 

van verschillende hulp- of dienstverlenende organisaties hebben een extra bijdrage voor levensmiddelen 

gekregen voor alleenstaande ouders met kinderen, die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt nodig 

hebben.  

In 2016 is voor €10.000,- aan bonnen besteed voor 266 huishoudens met 466 kinderen. Het zijn 
tegoedbonnen (van € 10,-), die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt. De aanmeldingen kwamen van 
totaal 20 diverse maatschappelijke organisaties en instellingen. Voor 2017 is nog een klein bedrag hiervan 
te besteden en ook is al 2.000,- beschikbaar gesteld door de Leidse Rotary Club. Voor het wegvallen van de 
jaarlijkse donatie van Fonds DBL wordt naar een donatie van een vervangend fonds gezocht. 
 
 
9. Voorlichting en advies 
 
Om op de hoogte te blijven van veranderingen binnen de aanvragende organisaties, nieuwe medewerkers 
te informeren over de werkwijze en mogelijkheden van SUN Leiden, hebben de bureaumedewerkster en 
vrijwilligers verschillende netwerkbijeenkomsten en adviserende en voorlichtende bijeenkomsten bezocht, 
o.a. schuldhulpinformatie van de gemeente Leiden, een Sociaal Wijk Team, netwerkontbijten van Stichting 
Voor Elkaar Leiden. Bestaande contacten zijn vernieuwd, o.a. een voorlichtend gesprek met het hoofd van 
het Onderwijs Service Centrum van het ID-college en deelname aan het Münchhausen overleg in Leiden. 
Dit overleg zoekt oplossingen voor mensen en organisaties die tussen het wal en het schip terecht zijn 
gekomen en voor wie bestaande procedures verstarrend werken. Men heeft snel hulp nodig. 
 
Amanda Harteveld, studente Hogeschool Leiden, Sociaal Juridische dienstverlening, heeft in 2016 een 
onderzoek gedaan bij twee middelgrote SUN-kantoren (nl. Leiden en Lekstroom / voorheen SUN 
Nieuwegein) naar de bekendheid van noodhulpbureaus onder hulpverleners in de gemeenten waar dit 
noodhulpkantoor voor actief is. In het onderzoek is gebruik gemaakt van veel informatie uit interviews 
onder bestuurders en medewerkers van de beide bureaus, hulpverleners die vaker een aanvraag hadden 
ingediend en hulpverleners die niet bekend waren met deze noodfondsen. In de scriptie zijn verschillende 
aanwijzingen beschreven die de naamsbekendheid kunnen vergroten. SUN Leiden heeft hiervan gebruik 
gemaakt bij de inrichting van de nieuwe website.  De volgende adviezen zijn o.a. overgenomen: 

 Het ontwikkelen van een zogeheten quickscan, waardoor men snel kan snel zien of een aanvraag 
kans maakt;  

 Het ontwikkelen van een digitaal aanvraagformulier;  

 Het vermelden op de website van hulpverlenende organisaties in Leiden.  
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10. Donaties en financiële bijdragen 
  
SUN Leiden is voortgekomen uit de in 1979 opgerichte Stichting Samenwerking Fondsen Leiden / SSFL en 

heeft van dit fonds het kapitaal meegekregen. Er zijn geen langlopende verplichtingen aangegaan. SUN 

Leiden wil niet uitgroeien tot een vermogensfonds. Er wordt gestreefd een beperkte buffer aan te houden 

voor onverwachte situaties en om de continuïteit te kunnen waarborgen. 

SUN Leiden was in 2016 in staat hulp te bieden aan een groot aantal personen in kwetsbare 

omstandigheden door donaties van verschillende Leidse en landelijke particuliere fondsen en instellingen. 

 

Fondsen Donaties 2015 Donaties 2016 Kerstactie 
2015 

Zomerbonnen 
actie 2016 

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

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid € 12.280  € 10.450  € 5.000  € 5.000  

Fonds DBL / Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren 
- Blankenheym - Van Lede 

€ 35.000  € 30.000  € 6.000  
 

De Ridderlijke Duitsche Orde € 50.000  € 45.000  
  

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting € 10.000  € 10.000  
  

Fonds 1818 € 28.000  € 30.000  
  

St. Nalatenschap De Drevon € 7.500  € 7.500  
  

Anonieme stichting € 7.000  € 10.000  
  

Diverse giften € 6.745  € 100  
  

Diaconaal Centrum De Bakkerij 
  

€ 15.800  
 

Totaal € 166.525  € 153.050  € 31.800  € 10.000  

 

Gemeente Leiden heeft voor bureaukosten per saldo € 44.942,- bijgedragen, gebaseerd op een 

inspanningsverplichting: het bedrag aan noodhulp moet in principe drie keer zo hoog zijn als de investering 

van de gemeente. Hier is ruimschoots aan voldaan. 

 

11. Organisatie 

Samenstelling bestuur 

 dhr. J.W. Siebols     voorzitter tot november 2016. 
 dhr. J.J. Groen     penningmeester 
 mw. A.M. van Mil    secretaris tot juli 2016, daarna lid van bestuur. 
 dhr. W.P.M. Bots    lid van bestuur en voorzitter vanaf november 2016  
 dhr. H.C.J. van Leeuwen   lid van bestuur en secretaris vanaf juli 2016  
 mw. M.M. Heruer    lid van bestuur  
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Er zijn vijf bestuursvergaderingen gehouden, waarin o.a. de volgende onderwerpen aan de orde zijn 
geweest: 

 de toename van de werkdruk, kwetsbaarheid van het bureau bij onverwachte afwezigheid en inzet 
van vrijwilligers. Besloten is een tweede bureaumedewerker aan te nemen voor 10u. p.w. en 4u. 
pw. urenvermindering bij Hennie Korthof. 

 Vergroting van bekendheid van de mogelijkheden van SUN Leiden onder organisaties waarmee de 
gemeente contracten heeft afgesloten in het kader van de WMO. Hiertoe is overleg gevoerd met 
de voor SUN Leiden vaste beleidsmedewerker van de gemeente en een coördinator van de Sociale 
Wijk Teams. 

 Voortzetting van de Zomerbonnenactie, na positieve evaluatie. 

 Voorbereidingen voor het vernieuwen van de website, het digitaliseren van de aanvraagprocedure 
en het uitbrengen van een nieuwe folder. 
 

Bureaumedewerkers 

De bureautaken zijn uitgevoerd door Hennie Korthof-Matze voor 22u. per week. Per 1 december is Maigreït 

Kruijer het bureau komen versterken voor 10u. per week. Vanaf 2017 gaat Hennie 18u. per week werken. 

Het bureau heeft het hele jaar vrijwillige ondersteuning gekregen van Geert Doeven en van januari tot 

september van Hans Doove. Zij hebben gemiddeld voor 6u. per week administratieve ondersteuning 

gegeven en zijn van onmisbare steun geweest voor het uitvoeren van deze bureautaken. 

Samenstelling Raad van Advies 

mw. O. Beerman  De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 
mw. Y. de Jong   Vluchtelingenwerk Leiden 

 mw. M. Kraakman  ActiVite Thuiszorg 
 dhr. M. Meeuwsen  Stichting De Binnenvest 
 dhr. P. Minderhoud  gemeente Leiden 
 mw. M. Morsch  Kwadraad / CJG 
 dhr. G. Nieuwenhuis   Voedselbank Leiden 
 mw. M. van der Poel  Kwadraad / SWT-s 
 mw. C. Ruessink   MEE  
 dhr. F. van Rooij  Stichting Radius 
 dhr. J. Sluijter   Diaconaal Centrum 
 dhr. R.W. Snouckaert   Ridderlijke Duitsche Orde 
 dhr. P.J.J. Vonk   onafhankelijk lid 
 

De leden geven gevraagd dan wel ongevraagd advies aan het bestuur van de Stichting. 

De Raad van Advies komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt dan de algemene lijnen van het gevoerde 

en te voeren beleid.  

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is het jaarverslag van 2015 besproken.  
Andere onderwerpen die besproken zijn: 

 Werkdruk op het bureau en de werving van een 2e medewerker en urenuitbreiding voor 

bureautaken. 

 Zomerbonnen ter vervanging van de Kerstbonnen. 
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 Discussies zijn gevoerd over de benutting – en bekendheid van de inwoners en hulpverleners met 

het Leidse Minimabeleid en over het geringe aantal aanvragen voor financiële hulp bij SUN Leiden 

voor ouderen bijv. ouderen met klein pensioen. 

 Dhr. M. Meeuwsen, lid RvA, heeft een inkijk in de organisatie van de De Binnenvest gegeven in 

relatie tot o.a. de inschakeling SUN Leiden. 

 De ontwikkeling van een nieuwe website en folder en een digitaal aanvraagformulier. 

 Aanpak van de vergroting van de bekendheid van SUN Leiden bij de hulpverleners / Acquisitie. 

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. 
 

12. Noodfondsen in Nederland en Landelijk Beraad 

In 2016 zijn weer nieuwe noodhulp bureau gestart in de Krimpenerwaard en Doesburg e.o. Hiermee zijn 

inmiddels 22 vergelijkbare SUN bureaus / bureaus voor noodhulp actief en er wordt nog steeds gewerkt 

aan de oprichting van een aantal nieuwe bureaus in o.a. Rheden, Alpen/Groene Hart en Regio Twente en 

Regio Betuwe (zie hiervoor op www.sunnederland.nl ). 

Er zijn nu ruim 100 gemeenten die onder een SUN kantoor vallen. 

Deze bureaus voor noodhulp komen tweemaal per jaar bijeen voor het uitwisselen van ervaringen en de 

bespreking van nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële hulpverlening. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sunnederland.nl/
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13. Financiële verantwoording 
 
Overzicht van de in het boekjaar 2016 ontvangen donaties, verstrekte giften 
en daarmee samenhangende kosten opgesteld door Driessen Accountants en Adviseurs. 
 
Ontvangen donaties: 

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht      €   45.000,00 
Fonds 1818           €   30.000,00 
Stichting Verenigde Stichtingen van Dooren-Blankenheijm-Van Lede   €   30.000,00 
Leidsche Maatschappij van Weldadigheid      €   10.450,00 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting       €   10.000,00 
Stichting Heilige Geest Weeshuis       €   10.000,00 
De Drevon nalatenschap 2016        €     7.500,00 
Anonieme stichting        €   10.000,00 
Diversen          €        100,00 

€ 153.050,00 
Nog terug te betalen donaties         €    -3.000,00 
Verstrekte giften          € 114.970,00 
 
Saldo donaties minus verstrekte giften over 2016       €   35.080,00 
 
Ontvangen donaties voor zomerbonnenactie: 

Stichting Heilige Geest Weeshuis       €     5.000,00 
Leidsche Maatschappij van Weldadigheid      €     5.000,00 

€   10.000,00 
Verstrekte giften zomerbonnenactie        €   10.000,00 
Saldo zomerbonnenactie         €             0,00 
 
Resumé 
Per saldo een bate in het boekjaar 2016        €   35.080,00 
 
Bureaukosten: 

Personeelskosten derden en vrijwilligersvergoeding     €   38.840,00 
Huisvestingskosten         €     7.111,00 
Accountants/advieskosten        €     1.623,00 
Kantoor- en computerkosten        €     1.238,00 
Bestuurskosten          €     2.595,00 

€   51.407,00 
Bijdrage voor bureaukosten van Gemeente Leiden: 

5 x 9.700 minus (aftrek jaar 2015) € 3.558      €    44.942,00 
 
Saldo bureaukosten minus bijdrage, per saldo een last     €     -6.465,00 
Financiële baten en lasten: 

Interestbaten ABN AMRO        €         100,00 
Bankkosten          €        -249,00 

Saldo financiële baten en lasten, per saldo een bate      €        -149,00 
 
Totaal saldo van de onderscheiden posten per saldo een vermogenstoename   €    28.466,00 
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Stichting Urgente Noden 
Oude Rijn 44 b 

2312 HG  Leiden 
Tel: 071-512 23 37 

Email: info@sunleiden.nl 
Website: www.sunleiden.nl 

 
 

Het bureau van SUN Leiden is gevestigd in ‘De Bakkerij’ Oude Rijn 44b in Leiden 

mailto:info@sunleiden.nl
http://www.sunleiden.nl/

