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1. SUN Leiden in een notendop
SUN Leiden verleent financiële hulp aan inwoners van Leiden, die door
omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en geen beroep kunnen
doen op wettelijke voorzieningen.
Wanneer keren wij uit?
Wij kennen giften toe om een dreigende situatie of sanctie te voorkomen, om
schuldsanering te starten of om te helpen bij een opstap naar werk of scholing.
Hoeveel keren wij uit?
Onze gift heeft per aanvraag in principe een maximum van 750 euro per drie
jaar.
Kaders
Wij kijken indien nodig of samenwerking met andere fondsen mogelijk is.
Incidenteel honoreert SUN Leiden de aanvragen voor inwoners uit
aangrenzende gemeenten.
Donateurs
Dankzij de donaties van plaatselijke en landelijke fondsen kunnen wij onze
giften verstrekken.
Wie kan een aanvraag bij ons doen?
Professionele maatschappelijke instanties en hulpverleningsorganisaties kunnen een
aanvraag indienen via een digitaal aanvraagformulier op onze website.
Voorlichting en advies
Wij zien het als een belangrijke taak om naast het helpen van mensen in
financiële nood, ook de aanvragende instanties voor te lichten hoe en
wanneer men een beroep kan doen op de sociale voorzieningen en fondsen
die er zijn. Daarom delen we jaarlijks onze kennis bij diverse informatieve
bijeenkomsten.
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2. Resultaten 2018
We zetten de belangrijkste resultaten van SUN Leiden in 2018 op een rijtje:
Aanvragen en afhandeling
TOTAAL

2017

2018

326

404
%

%

toegekend

246

75

309

76

ingetrokken

25

8

40

10

afgewezen

19

6

18

4

doorverwezen

14

4

24

6

in behandeling

22

7

13

3

Top 5: Aard problematiek

2017

2018

%
Schuldenproblematiek

%

103

32

93

30

Woninginrichting

50

15

61

20

Medische kosten

74

23

67

22

Vervoer

21

6

38

12

Huishoudelijke apparatuur

22

7

28

9
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Top 5: aanvragende instanties

2017

2018
%

%

Sociale Wijkteams

74

23

68

17

Zorgaanbieders WMO

21

6

61

15

Bewindvoerders/ financiële
hulpverleners
Daklozenopvang / De Binnenvest

23

7

60

15

26

8

43

11

GGZ

46

14

33

8

In 2018 zagen we het aantal aanvragen ten opzichte van 2017 toenemen met 78,
een stijging van 24%. Het lijkt erop dat een aantal nieuwe hulpverleners SUN
beter weet te vinden. Het gaat dan in het bijzonder om bewindvoerders en
andere financiële hulpverleners enerzijds en zorgaanbieders WMO anderzijds.

Er is een aanzienlijke toename van aanvragen door de bewindvoerders en
financiële hulpverleners geconstateerd. Dit kan wellicht verklaard worden uit
de sterke toename van het aantal bewindvoerders in Nederland van 100.000 in
2009 naar 250.000 in 2018. Ongeveer 40% van de sinds 2014 uitgesproken
bewinden zijn schulden bewinden.

Aanvragen bij SUN Leiden geven vaak complexe situaties weer. Hierbij komt
duidelijk naar voren dat zelfredzaamheid van de inwoners weliswaar het
streven is van het gemeentebestuur, maar lang niet alle inwoners kunnen
zichzelf redden. Daarnaast missen deze inwoners een adequaat netwerk om
een beroep op te kunnen doen. Dit alles kan ertoe leiden dat schulden hoog
oplopen omdat hulp te laat ingezet kan worden
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Zomerbonnenactie
Dit is alweer het derde jaar van de succesvolle Zomerbonnenactie, die samen
met de Protestantse - en Rooms Katholieke Diaconie georganiseerd wordt.
Negenhonderdtien mensen hebben een extra bijdrage voor levensmiddelen
gekregen. Deze mensen zijn aangedragen door verschillende hulp- of
dienstverlenende organisaties en hebben het echt nodig. Zij kregen een
tegoedbon ter waarde van 10 euro van een grote supermarktketen. Totaal
werd er voor 31.500 euro aan bonnen besteed.
Samenwerking
SUN Leiden krijgt veel hulp van andere partijen. Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje
en Stichting Humanitas Thuiszorg hebben mensen geholpen bij het onder controle
krijgen van hun financiële situatie. In samenwerking met Sociale Wijkteams geven
deze organisaties ook hulp bij het maken van een maandbegroting of financiële
planning. Aanvragen voor ondersteuning van kinderen worden vaak doorverwezen
naar Stichting Leergeld Leiden en Omstreken. In 2018 is veel hulp verleend door
Stichting Present bij het opknappen van woningen. Budget Bike heeft ons diverse
keren korting gegeven bij aanschaf van fietsen.
Fondsen
SUN Leiden biedt graag zoveel mogelijk hulp aan personen in kwetsbare
omstandigheden. We kunnen dit alleen met behulp van donaties. Wij zijn onze
donateurs bijzonder dankbaar. Zonder de hulp van deze Leidse en landelijke
particuliere fondsen en instellingen zijn wij niet in staat hulp te bieden aan een
groeiend aantal personen. De gemeente Leiden bekostigt voor het grootste deel
onze bureaukosten, zodat de donaties van de fondsen volledig ten goede komen aan
onze hulpvragers. Naast het verlenen van hulp houden we een beperkte financiële
buffer aan voor onverwachte situaties. Zo waarborgen we ons voortbestaan.
Jubileum
In 2018 bestond SUN Leiden 10 jaar. Deze mijlpaal hebben we gevierd met de mooie
conferentie ‘Overleven in armoede’. Onze voorzitter van het eerste uur, Jan Siebols,
Nathalie Boerebach, directeur van SUN Nederland en Nadja Jungmann, Lector
schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht, waren hier inspirerende sprekers.
Op deze conferentiedag namen twee belangrijke mensen afscheid van SUN Leiden:
Bestuurslid en medeoprichter en bijzonder inspirator van SUN Leiden, Ada van Mil en
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onze bureaucoördinator Hennie Korthof. Beiden waren betrokken bij SUN Leiden
vanaf het 1e uur. Hennie ontving voor haar jarenlange inzet de gouden speld van de
stad Leiden uit handen van wethouder Marleen Damen. De gemeente Leiden
verraste ons ook nog met een fantastisch verjaarscadeau: een cheque van 50.000,euro voor het opzetten van een sociaal leenfonds.
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3. Organisatie
Bestuur en bureau
SUN Leiden heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor beleidsbepaling en de
beoordeling van de aanvragen. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilliger. Voor de
bureautaken is in 2018 gebruik gemaakt van de inzet van een medewerker met een
aanstelling van 24 uur per week. Hierin heeft een personeelswisseling
plaatsgevonden. Hennie Korthof-Matze heeft na 10 jaar (vanaf de oprichting) per 1
december het stokje overgegeven aan Maigreït Kruijer. Hennie en Maigreït hebben
het hele jaar vrijwillige ondersteuning gekregen van Geert Doeven en Mischa
Krajenbrink. Zij zijn van onmisbare waarde geweest voor het uitvoeren van de
bureautaken.
Raad van Advies
Sun Leiden heeft een Raad van Advies. Deze komt twee keer per jaar bijeen en
bespreekt dan de algemene lijnen van het beleid. De leden geven gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur.
Toetsingscommissie
Met de Toetsingscommissie bespreken wij de mogelijke inzet van sociale
voorzieningen van de gemeente Leiden. De Toetsingscommissie bestaat uit drie
leden. Bij bepaalde aanvragen vindt overleg plaats met de toetsingscommissie. Zo
kunnen wij beter beoordelen of een gift via SUN Leiden perspectief biedt, of dat de
gemeente hierin toch beter kan faciliteren.
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4. Landelijke ontwikkelingen
Landelijk bieden momenteel 26 SUN-noodhulpbureaus mensen hulp in financiële
nood. Afgelopen jaar hebben wij zo’n 6.000 hulpvragen behandeld. Wij vinden dat
noodhulp niet afhankelijk mag zijn van woonplaats. Onze ambitie is om elke
hulpvraag in Nederland te kunnen behandelen. Omdat we nog lang niet overal in
Nederland actief zijn, worden er nog steeds nieuwe bureaus opgericht (zie ook
www.sunnederland.nl ).
Landelijke SUN-koepel
In juni 2018 hebben alle SUN-kantoren met het bestuur van SUNN Nederland overleg
gevoerd om te kijken naar een mogelijk samengaan van het Landelijk Beraad
(overlegorgaan gezamenlijke SUN-kantoren) en de Stichting Urgente Noden
Nederland (SUNN). Doel is het krijgen van een landelijke SUN- koepel die de
algemene belangen van de SUN-kantoren kan behartigen. Een ander doel van deze
landelijke koepel is het ondersteunen bij het oprichten van nieuwe SUN kantoren. In
2019 verwachten we te komen tot een aantal concrete voorstellen in deze richting.
Sociaal leenfonds
In verschillende gemeenten zijn naast giften ook andere vormen van financiële
ondersteuning gestart. Zo is in Zoetermeer een sociaal leenfonds opgericht. Uit een
sociaal leenfonds kunnen laagdrempelig en zonder onnodige bureaucratie kleine
leningen worden verstrekt voor het oplossen en/of voorkomen van acute noden, met
als doel perspectief te bieden op duurzame verbetering leefsituatie.
Andere SUN-bureaus bekijken of uitbreiding met deze hulpvorm mogelijk is. SUN
Nederland staat achter de ontwikkeling om het sociaal leenfonds onder te brengen
bij SUN-bureaus.
In Leiden ontwikkelen we begin 2019 een plan van aanpak voor de invoering van een
sociaal leenfonds. In het voorjaar zal in overleg met partners en de gemeente het
plan van aanpak verder uitgewerkt worden. We streven ernaar om in de loop van
2019 het fonds operationeel te laten zijn.
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5. Financiële verantwoording
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Het jaar 2018 was een overgangsjaar in die zin, dat de bureaukosten ten gevolge van
de dubbele bezetting hoger waren dan normaal. Hiernaast handhaafde de gemeente
Leiden de lage subsidiering, zodat dat het negatieve resultaat versterkte.
De verstrekte giften lieten een flinke stijging zien van €147.000 tot €167.698.
€136.198 ten behoeve van de reguliere giften en €31.500 ten behoeve van de
zomeractie.
Voor 2019 verwachten wij een stabilisering van de verstrekte giften en een daling
van de bureaukosten.
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Het bureau van SUN Leiden is gevestigd in ‘De Bakkerij’ Oude Rijn 44b in Leiden
Stichting Urgente Noden Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden
Tel: 071-512 23 37
Email: info@sunleiden.nl Website: www.sunleiden.nl
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