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1 Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Urgente Noden Weert (SUN Weert). Een jaar dat in
vele opzichten een bijzonder jaar is geworden. SUN Weert is in 2020 na een aanloopperiode van
bijna 3 jaar opgericht. Het eerste zaadje voor een eigen afdeling van SUN in Weert werd in 2017
geplant na een kennismaking met landelijke organisatie van SUN Nederland met de gemeente
Weert. Er ontstond een klik omdat de doelstelling van SUN prima paste in de zienswijze van de
gemeente om inwoners die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen.
Nadat onderzocht was of er in Weert behoefte was aan een dergelijke voorziening en er ook ondersteuning vanuit de maatschappij zou worden geboden, heeft het gemeentebestuur in 2019 besloten
om onze stichting te ondersteunen door voor een aantal jaren de personeelskosten voor een parttime coördinator en bureaukosten te betalen. Nadat ons bestuur was samengesteld, de coördinator
was geworven en de formaliteiten voor het oprichten van een ANBI-erkende stichting waren vervuld
konden we begin 2020 aan de slag. Op dat moment was het binnenhalen van donaties en het verkrijgen van bekendheid van de doelstelling en werkwijze onze stichting het belangrijkste doel dat we
ons hadden gesteld.
Met het eerste werden we geholpen door SUN Nederland, die het mogelijk maakte dat we van een
aantal landelijke fondsen een aanzienlijk bedrag beschikbaar kregen om aan een groot deel van de
vragen van inwoners in financiële nood te kunnen beantwoorden.
Al heel snel werden ook wij geconfronteerd met de gevolgen van de Coronapandemie. Door de
eerste lockdown was het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wilden we
namelijk hulpverlenende instanties informeren over het bestaan van SUN Weert. Helaas was dit niet
mogelijk, maar via de bekende mond-tot-mondreclame wist men ons erg goed te vinden.
2021 zal vooral in het teken staan van het verder vergroten van de bekendheid van SUN Weert en
het werven van nieuwe fondsen en donateurs. Op die manier moeten we voldoende financiële middelen beschikbaar krijgen om ook in dit jaar inwoners van Weert te helpen met een financieel “zetje
in de rug”, zodat zij geholpen worden om hun leven weer op de rit te krijgen.

Ger Verstegen, voorzitter
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2 Doelstelling
SUN Weert heeft als doel om financiële steun te verlenen aan mensen in urgente financiële nood.
SUN Weert verstrekt een gift aan mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en die
tussen wal en schip dreigen te vallen, ongeacht de oorzaak. SUN Weert helpt in situaties waarin
geen beroep (meer) kan worden gedaan op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere
wettelijke regeling. Kortom, de doelgroep betreft die mensen waarvoor de hulpverlening vanuit de
gemeente of het Rijk onvoldoende is. Uit onderzoek blijkt dat een relatief klein bedrag vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie en anderzijds nieuw perspectief en de moed
om door te gaan. SUN Weert zet zich in om dit perspectief te bieden aan inwoners van Weert in
urgente nood.

G

ezin A staat onder bewind, er zijn problematische schulden. Er is geen financiële ruimte
en de bewindvoerder kan bijna geen geld apart zetten om te sparen voor onvoorziene
kosten. De koelkast van het gezin is al een tijdje stuk. In de wintermaanden hebben ze de
bederfelijke etenswaren op het balkon bewaard. Inmiddels is het volop zomer waardoor het gezin
veel moet weggooien omdat het niet de mogelijkheid heeft om dit koel te bewaren. SUN Weert kent
een gift toe zodat het gezin een tweedehands koelkast kan aanschaffen.

5

3 Werkwijze
SUN Weert heeft geen eigen financiële middelen. Om haar doelstellingen te kunnen realiseren is zij
afhankelijk van donaties van anderen. Dat kunnen bijdragen uit fondsen zijn, maar ook particulieren,
serviceclubs en organisaties kunnen een financiële bijdrage leveren. De gemeente Weert ondersteunt
SUN Weert in de vorm van een subsidie voor de bureaukosten en de kosten van de coördinator.
Voor inwoners van de gemeente Weert die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep
(meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de
gemeente kan een aanvraag worden ingediend voor een gift. De gift is gericht op het voorkomen
van grote problemen uitblijven en het weer bieden van perspectief.
Alleen professionele hulpverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen. Een
professionele hulpverlener kent de situatie, kan inschatten of een aanvraag haalbaar is, en kan die
aanvraag adequaat motiveren. Bovendien staat de financiële hulp dan niet op zichzelf, maar wordt
problematiek op breder niveau aangepakt.
Aanvragen worden digitaal ingediend via de website van SUN Weert. Een uitgebreide motivatie
dient de urgente nood, de achterliggende omstandigheden en plan van aanpak te beschrijven,
alsmede het toekomstperspectief. Vaak is de digitaal aangeleverde informatie onvoldoende, of roept
deze vragen op. De achterliggende problematiek is vaak complex. Daarom neemt de coördinator
altijd persoonlijk contact op met de hulpverlener zodat SUN Weert een compleet beeld krijgt van de
situatie. Daarbij wordt de hulpverlener zo nodig ook gewezen op andere mogelijkheden om de cliënt
te ondersteunen in zijn of haar financiële situatie.
SUN Weert geeft hulp in de vorm van een éénmalige gift, van in beginsel maximaal € 750,-. In
bijzondere gevallen worden hogere giften toegekend.

M

evrouw B heeft een bijstandsuitkering aangevraagd bij de
gemeente maar deze aanvraag is nog in behandeling. Na betaling
van vaste lasten is er geen geld meer om boodschappen te doen en
de eerste betaling van de uitkering komt pas over een week. SUN Weert geeft
mevrouw een voedselbon zodat zij boodschappen kan doen.
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De aanvragen worden in eerste
instantie beoordeeld door de
coördinator, al dan niet gemandateerd
of na overleg met een der
bestuursleden. Complexe of principiële
aanvragen en aanvragen boven
€ 750,- worden voorgelegd aan het
voltallig bestuur. Het bestuur heeft
inzicht in alle lopende aanvragen en
de besluitvorming.

M

evrouw C heeft door de Coronacrisis haar baan en
huisvesting verloren en probeert vanuit de opvang
haar leven weer op de rit te krijgen. Ze vindt een
baan maar moet zelf een Verklaring Omtrent het Gedrag
aanvragen en betalen. SUN Weert kent een gift toe voor de
aanvraag van de VOG-verklaring. Mevrouw C kan hierdoor
aan het werk.

Aanvragen worden, zodra alle benodigde informatie beschikbaar is, binnen een paar dagen
afgehandeld. In geval van spoed kan er binnen 24 uur een besluit worden genomen. De hulpverlener
die de aanvraag heeft ingediend wordt bericht over de uitkomst van de aanvraag. De gift wordt zo
mogelijk nog dezelfde dag ter beschikking gesteld van de organisatie waarvoor de hulpverlener
werkzaam is. Soms wordt deze gestort op de beheerrekening van de bewindvoerder, of direct
betaald aan een leverancier. De gift wordt nooit rechtstreeks aan de cliënt zelf betaald.
De gegevens omtrent de aanvraag worden opgeslagen in het Pivio-administratiesysteem, dat door
meerdere SUN-afdelingen wordt gebruikt.

M

evrouw D heeft aanzienlijke schulden opgebouwd.
Ze ontvangt schuldhulpverlening van de gemeente
Weert. Om een goede regeling voor de schulden
te treffen is vereist dat de koopwoning getaxeerd wordt. De
waarde van de koopwoning is van belang om uit de eventuele
overwaarde schulden af te lossen. Er is geen financiële ruimte
voor het bekostigen van een taxatierapport. SUN Weert kent
een gift toe zodat een taxatierapport kan worden opgesteld.
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M
I

eneer E heeft psychische problemen. Na een ernstig ongeluk krijgt hij schulden en wordt
hij dakloos.

nmiddels heeft meneer hulpverlening en bewindvoering en kan hij een eigen woonruimte gaan
huren. Er zijn echter geen financiële middelen om noodzakelijke spullen voor inrichting aan te
schaffen. SUN Weert kent een gift toe voor de aanschaf van een tweedehands wasmachine,
koelkast en bank en een aangepaste stoel.
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4 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de in 2020 ontvangen aanvragen verantwoord, en hoeveel daarvan toegekend en afgewezen zijn. De tabellen vermelden hoeveel aanvragen van welke hulpverlenende
instanties afkomstig zijn en de (voornaamste) bestemming van de aanvragen.

4.1 Aanvragen per instantie
Naam instantie

Aantal aanvragen

AMW Midden-Limburg

23

Al Osra Zorg&Welzijn

8

Bewindvoerderskantoren

8

B-There

1

Buro Andersom Weert

10

Gemeente Weert

13

MET ggz

3

Maatman Zorggroep

2

Moveoo

23

PSW Weert

2

Stg Zorggroep Noord-en Midden-Limburg

1

TheoBruekers Training@Coaching

1

Vincent van Gogh

2

Weerter minima groep

1

Werk.kom

1

Basisschool Het Dal

2

Totaal

101

Uit de vele aanvragen blijkt dat hulpverleners en bewindvoerders SUN Weert weten te vinden. Koplopers in aanvragen zijn het Algemeen Maatschappelijk Werk en Moveoo. Bij aanvragen afkomstig
van een bewindvoerders wordt er altijd geïnformeerd welke hulpverlening betrokken is. SUN Weert
is zeer tevreden met het aantal organisaties dat de weg naar SUN weet te vinden, zeker gezien het
feit dat er maar beperkt voorlichting kon worden gegeven door de Corona-maatregelen.
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4.2 Aanvragen naar reden aanvraag/problematiek
In onderstaande tabel wordt weergeven welke hulpvragen zijn ontvangen en op welke wijze die zijn
afgehandeld.
Hulpvragen
Jaar

2020

Status

(deels)
toegekend

Totaal
volledig afgewezen

volledig
doorverwezen

volledig
ingetrokken

volledig
open

Categorie
Huishoudelijke
apparatuur

14

2

0

0

0

16

1

1

0

0

0

2

28

3

0

1

0

32

Bril

1

1

0

0

0

2

Tandarts

3

1

0

1

0

5

Fysiotherapeut

0

1

0

0

0

1

Medisch overig

2

1

0

0

0

3

Schuld energie/water

1

2

0

0

0

3

Schuld huur

0

1

0

0

0

1

Schuld ziektekosten

0

1

0

0

0

1

Schuld overig

0

1

0

0

0

1

Studie

1

1

0

0

0

2

Vervoer algemeen

0

1

0

1

0

2

Fiets

2

0

2

0

0

4

18

9

0

0

2

29

Juridische kosten/leges

1

0

0

0

0

1

ID-kaart/paspoort

0

1

0

0

0

1

Computer/laptop

0

1

0

0

0

1

Overig

8

2

0

0

0
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Totaal

80

30

2

3

2

117

Kleding
Levensonderhoud

Woninginrichting
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Het grootste deel van de aanvragen heeft betrekking op een gift voor levensonderhoud. SUN Weert
heeft in 2020 voedselbonnen ingekocht bij de Jumbo supermarkt. Deze bonnen zijn verstrekt in
gevallen van acute nood aan individuen of gezinnen die, door omstandigheden, eenmalig geen geld
hebben om eten te kopen. Deze bonnen worden meestal binnen 24 uur na de aanvraag verstrekt.
Afhankelijk van de omvang van het gezin zijn één of meerdere bonnen verstrekt.
Veel aanvragen hebben betrekking op personen die na een moeilijke periode weer langzaam iets
proberen op te bouwen. Er zijn vaak aanzienlijke schulden opgebouwd waardoor er geen beroep
kan worden gedaan op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. Daarnaast is er geen mogelijkheid
geweest om geld te sparen voor onvoorziene omstandigheden. Er worden regelmatig aanvragen
ingediend voor mensen die nog in het aanvraagtraject van de uitkering of verstrekking vanuit de
Voedselbank zitten.
4.3 Samenwerking met andere organisaties in Weert
De gemeente Weert heeft SUN Weert in het oprichtingsjaar gesteund met raad en daad. Daarnaast
heeft de gemeente de oprichtingskosten betaald, alsmede de bureaukosten en de personeelskosten
van de coördinator.
De coördinator is in dienst van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg en AMW zorgt
ook voor vervanging bij afwezigheid, ziekte en verlof van de coördinator. Zo wordt gegarandeerd
dat er snel op de hulpaanvragen bij SUN Weert kan worden gereageerd.
In 2020 is een samenwerking gestart met de Voedselbank in Weert. Sommige van hun cliënten
dreigden door de duur van aanvraagprocedure van hulp van de Voedselbank in problemen te
komen. SUN Weert heeft voor deze groep een aantal voedselbonnen beschikbaar gesteld, die bij
plaatselijke supermarkt aan voeding besteed konden worden.
Omdat er ook regelmatig aanvragen voor fietsen bij SUN binnenkwamen, is een samenwerking met
Kr8tig gestart. Kr8tig biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen, onder andere door
gebruikte fietsen op te knappen. Kr8tig stelt jaarlijks 5 van deze fietsen kosteloos beschikbaar aan
SUN Weert.
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5 Fondsen
In dit hoofdstuk worden de financiële middelen van SUN Weert verantwoord: van welke bronnen heeft
SUN Weert gelden ontvangen om de toegekende aanvragen te betalen. Dit zijn voornamelijk (vermogens-) fondsen buiten Weert. Deze hebben SUN Weert gesteund met giften om van start te kunnen
gaan. Hopelijk biedt 2021 meer kansen op het benaderen van plaatselijke organisaties om ook vanuit
de Weerter gemeenschap middelen beschikbaar te krijgen om de doelstelling te realiseren.
Fondsen
Jaar

2020

Fondsen

Bedrag in euro’s

Stichting Samenfonds 0495

€ 5.000

Stichting Fonds Camp

€ 10.000

Stichting Nalatenschap De Drevon

€ 2.500

Stichting FondsDBL

€ 2.500

Gravin van Bylandt Stichting

€ 5.000

Stichting Urgente Noden Nederland

€ 7.250

Rotaryclub Weert

€ 700

Jumbo Weert

€ 87,50

Totaal

€ 33.037,50

M

eneer F wordt in de eerste Corona-lockdown in zeer verwarde
toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft geen netwerk.
De kleding van meneer is zwaar bevuild doordat hij zijn
ontlasting niet kan ophouden. Meneers hulpverlener vindt een wasserette die
bereid is de kleding te wassen conform de RIVM-maatregelen. Er wordt een
gift toegekend voor het wassen van de kleding en de aanschaf van nieuw
ondergoed. Meneer komt helaas te overlijden waardoor een deel van de gift
wordt teruggestort.
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6 Landelijke ontwikkelingen
De hele wereld is in 2020 getroffen door de Coronapandemie. Ook in Nederland sloeg het virus
hard toe en was het nodig dat er strenge maatregelen genomen worden, om de verspreiding van
het virus een halt toe te roepen en het beroep op de zorg nog tot een acceptabel niveau te kunnen
blijven verzorgen.
Door de maatregelen van de overheid zijn de economische gevolgen voor Nederland en ook
de inwoners van Weert vooralsnog beperkt gebleven. Maar de verwachting is dat wanneer de
steunmaatregelen afgebouwd en gestopt zijn,de gevolgen pas goed zichtbaar worden.
In dit startjaar zijn er nog geen trends voor SUN Weert vast te stellen. Wel kan worden geput uit
informatie van andere SUN-afdelingen en gemeente.
Uit onderzoek van Stichting Armoedefonds blijkt dat 90% van de armoedebestrijders in Nederland
de komende tijd rekent op een toename van de vraag naar hulp. Om aan de te verwachten toename
van deze hulpvragen te voldoen heeft ook SUN Weert (extra) financiële middelen nodig. Wij
hebben daarom dan ook voor 2021 een beroep gedaan op het Netwerk van SUN Nederland voor
financiële ondersteuning. Daarnaast zal het bestuur van SUN Weert zich richten op het werven van
fondsen en donaties in de gemeenschap Weert.
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7 Organisatie
Het onbezoldigde bestuur van SUN Weert is als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Ger Verstegen

Voorzitter

Antoinette Roos

Secretaris

Jan Karel Jobse

Penningmeester

Sylvia Kuipers

Bestuurslid

Harry Coolen

Bestuurslid

Het bestuur vergaderde onder meer over de hierna te noemen onderwerpen. Daarnaast werd
casuïstiek behandeld en beleid vastgesteld.
Stichtingsakte opstellen
ANBI-status aanvragen
Inhoud website vaststellen
Administratiesysteem Pivio inrichten
Werkwijze vaststellen
Privacyreglement vaststellen
Aanwijzen van professionele hulpverleners die aanvragen kunnen indienen

De enige betaalde kracht van SUN Weert is coördinator Ellis Pustjens. Zij werkt 12 uur per week
voor SUN Weert. Zij coördineert de aanvragen en heeft de daarmee samenhangende contacten met
de professionele hulpverleners. Zij verwerkt aanvragen en besluiten in het administratiesysteem waarmee ook het bestuur inzicht heeft in de aanvragen en de afdoening daarvan. De coördinator beslist
zelfstandig over dat deel van de aanvragen waartoe zij mandaat heeft ontvangen. In de overige
gevallen adviseert zij het bestuur.
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8 Financiële verantwoording
Door de financiële ondersteuning van de gemeente kan 100% van de binnengekomen gelden
besteed worden aan giften. Voor de verdere financiële verantwoording wordt verwezen naar de
afzonderlijke Jaarrekening 2020.

Ondertekening
Vastgesteld op 24 februari 2021 te Weert

Ger Verstegen

Jan Karel Jobse

Voorzitter

Penningmeester

Sylvia Kuipers

Harry Coolen

Algemeen Bestuurslid

Algemeen Bestuurslid

Antoinette Roos
Secretaris
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Sun Weert
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
info@sunweert.nl
www.sunweert.nl

