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VOORWOORD 

 

Wat mooi om het voorwoord te mogen schrijven in het eerste jaarverslag van  SUN 

Nissewaard.  Na een intensieve voorbereidingstijd is SUN Nissewaard in de maand april 2021 

daadwerkelijk gestart met haar activiteiten. Het bestuur is gevormd, de coördinator is 

aangesteld, de samenwerking met partners is opgebouwd en de 1e giften zijn verstrekt. 

Wij realiseren ons dat we deze start niet hadden kunnen maken zonder  ondersteuning van 

SUN Nederland, de gemeente Nissewaard, de fondsen en particulieren die aan SUN 

Nissewaard financiële donaties hebben gedaan. Het bestuur is hen zeer erkentelijk hiervoor.  

De eerste stappen zijn gezet en vol vertrouwen zetten we onze activiteiten voort in het jaar 

2022. Behalve het bieden van financiële noodhulp aan inwoners van Nissewaard, zijn wij met 

gemeentelijke beleidsmakers en bestuurders in gesprek over thema’s en signalen die wij in 

ons werk tegenkomen. De gemeente stelt deze dialoog op prijs en hecht aan de ervaringen 

van SUN Nissewaard.  

Wij waarderen het financiële support en vertrouwen van fondsen, particulieren en de 

gemeente in de voorzetting van ons werk in de komende jaren. In de korte tijd dat we actief 

zijn, is de noodzaak hiervan overduidelijk gebleken.  

 

Dirk van der Schaaf 

voorzitter SUN Nissewaard 
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Stichting Urgente Noden Nissewaard (SUN Nissewaard) 

 

SUN Nissewaard is een lokaal noodhulpbureau, opgericht op  

7 december 2020 en ontstaan op initiatief van diverse lokale partners; zoals gemeente, 

hulpverlenende- en maatschappelijke organisaties. 

SUN Nissewaard (Stichting Urgente Noden Nissewaard) heeft als doel om financiële steun te 

verlenen aan inwoners van de gemeente Nissewaard, die om wat voor reden dan ook, de 

eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan inwoners die tussen wal en 

schip dreigen te raken. 

We helpen inwoners die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende 
uitkering of enig andere wettelijke regeling.  
Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze inwoners vaak het verschil betekent tussen 
enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te 
gaan. De inzet van SUN Nissewaard is juist om dit te bereiken in het leven van inwoners van 
Nissewaard 
 
De stichting beschikt over een ANBI-verklaring1. 
 

Geschiedenis 

De gemeente Nissewaard heeft destijds aan de  Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) 

de opdracht gegeven tot een verkenning naar de  wenselijkheid en haalbaarheid van een 

SUN Nissewaard. Een verkenning die medio 2019 in de vorm van een adviesrapportage is 

opgeleverd. Op basis van de input van lokale gesprekspartners concludeert SUNN dat er 

voldoende enthousiasme en draagvlak is voor het starten met de voorbereiding en 

oprichting van een SUN in Nissewaard. De stedelijke problematiek van Nissewaard 

onderschrijft het belang van een eigen noodhulpbureau.  

Op basis van deze rapportage heeft het college van B&W van de gemeente Nissewaard op 

30 maart 2020 fiat gegeven om te starten met de voorbereidingen. Door de inzet van vele 

betrokkenen, en bovenal de inzet van de coördinator, is slechts één jaar van voorbereiding 

nodig geweest om de 1e noodhulp te verstrekken.  

 

Financiële bijdrage gemeente Nissewaard 

De gemeente en SUN Nissewaard hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 

een periode van 2 jaar. Op basis van deze overeenkomst stelt de gemeente de Stichting SUN 

 
1 ANBI betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de schenker; dat er geen erfbelasting wordt geheven op 

erfenissen of legaten en dat SUNN ook aan zijn doelstelling bedragen kan geven zonder fiscale effecten voor de 

ontvanger 
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Nissewaard in staat om van start te gaan en neemt de gemeente voor de genoemde periode 

zowel de loonkosten van de coördinator als de organisatiekosten voor haar rekening.   

 

Financiële bijdragen fondsen en particulieren 

De financiële middelen om de aanvragen te kunnen honoreren zijn gevonden bij diverse 

fondsen en particuliere donateurs.  Over 2021 betreft dat de volgende fondsen en 

donateurs:  

• Fonds Camp 

• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

• Fonds DBL  

• Stichting Aelwijn Florisz  

• Stichting Carpe Diem 

• Stichting Elise Mathilde Fonds 

• Particuliere giften  

• SUN Nederland  

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Mevr. N. van Beek-Gartner (algemeen 

bestuurslid, bestuurslidmaatschap tot 1 januari 2022), mevr. S. Broekmeulen 

(vicevoorzitter), mevr. M. Kooi (algemeen bestuurslid), dhr. R. Ebbers (penningmeester), dhr. 

B. Mooldijk (secretaris) en dhr. D. van der Schaaf (voorzitter).  

Binnen het bestuur is er een vacature voor een algemeen bestuurslid. De inzet is om een 

bestuurslid te werven met veel bekendheid en contacten in en met het bedrijfsleven is 

Nissewaard en omgeving. Het bestuur staat open voor aanbevelingen voor deze functie.  

In 2021 heeft het bestuur 1 keer per maand (online) vergaderd. De coördinator is eveneens 

bij de bestuursvergadering aanwezig.  

 

Werkwijze  

De spil van SUN Nissewaard is de coördinator; zij is 8 uur per week werkzaam. Zij neemt de 

aanvragen aan, kijkt deze na en voert ze in, in het systeem. Tevens bereidt zij de besluiten 

rond de aanvragen voor. Wanneer een aanvraag wordt gehonoreerd, zorgt de coördinator 

voor de afhandeling en de financiële verwerking. Tevens onderhoudt zij de contacten met de 

hulpverleners en maatschappelijke organisaties die de aanvragen indienen.  

De coördinator  geeft regelmatig voorlichting over de doelstelling en werkwijze van de 

stichting aan diverse instanties. Om de activiteiten van SUN Nissewaard op het netvlies te 

houden van de teams, blijft dit nodig.  

Erkende hulpverlenende organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, voor 

jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg kunnen aanvragen indienen. Evenals 

budgetbeheerbedrijven en bewindvoerders. 
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Het gaat om aanvragen waarbij, naar het oordeel van de hulpverlener, urgente financiële 

hulp nodig is die niet op een andere wijze geboden kan worden. Er is derhalve geen 

rechtstreeks contact tussen inwoners en Sun Nissewaard.  

De aanvragen worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier, via de website. Dit 

formulier wordt aangevuld met een ‘sociale rapportage’, waarin de noodsituatie wordt 

geschetst. Getracht wordt om binnen één werkweek een beslissing te nemen. Bij hoge 

urgentie binnen 24 uur. Wanneer nadere informatie is vereist of indien relevante 

bewijsstukken ontbreken, wordt contact opgenomen met de aanvragende hulpverlener. 

Directe communicatie via telefoon of mail met de aanvragende hulpverlener en korte lijnen 

tussen de coördinator en het bestuur maken dat er snel gewerkt kan worden.  

De aard van de aanvragen is zeer divers. Het varieert van kosten aanschaf 

invalideparkeerkaart tot een bijdrage ter voorkoming van een huisuitzetting. Er worden geen 

periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer 

etc.  

De werkwijze is geheel conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

Voordat toekenning van noodhulp plaatsvindt, veelal door toekenning van een gift aan de 

aanvragende instantie, overlegt de coördinator met een lid van het bestuur. Indien 

noodzakelijk worden andere bestuursleden hierover geraadpleegd.  

De coördinator is: mevr. A. Schuurbiers.  

 

Interne organisatie 

Na oprichting van  SUN Nissewaard in december 2020 is de focus gericht op het inrichten 

van de interne organisatie, publiciteit en samenwerking met relevante organisaties in 

Nissewaard. Om kennis op te doen is de samenwerking gezocht met andere SUN 

organisaties. Onze dank gaat uit naar SUN Drechtsteden, SUN Leiden en SUN Waterweg. Zij 

hebben ons in de opstartfase ondersteund en hun kennis en tips welwillend gedeeld. Bij 

ingewikkelde vraagstukken hebben wij altijd een luisterend oor gevonden bij deze collega 

organisaties. 

 

Website 

Ook hebben we het eerste kwartaal ingezet op het inrichten van de website. Aanmeldingen 

vinden via de website plaats. Aan de website is een database gekoppeld waarin het verloop 

van de meldingen wordt bijgehouden. De database biedt de mogelijkheid tot management 

informatie. Belangrijk uitgangspunt is dat de infrastructuur voldoet aan de AVG. SUN 

Nissewaard is zeer strikt als het gaat om de AVG.  

In april 2021 is de website in de lucht gegaan, en beschikt de stichting over een 

bankrekening t.b.v. van het betalingsverkeer.  
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Voorlichting 

 

Presentaties over de activiteiten van de SUN Nissewaard zijn door de coördinator en 

bestuursleden onder meer gegeven in de adviesraad Sociaal Domein, in een bijeenkomst van 

het SPIN (Spijkenisser Innovatief Netwerk) , Raadscommissie Sociaal Domein en het 

interkerkelijk diaconaal beraad in Nissewaard.  

Daarnaast heeft de coördinator, tezamen met de Uitvoeringsbrigade en de gemeente 

Nissewaard,  2x een online workshop gegeven aan de volgende instanties: SWO, 

Budgetmaatjes, Gemeente Nissewaard, Bilancio Budget, Finzo Voorne Putten, OBS de 

Vogelenzang, Pameijer, de Tweesprong Financials, Enver, Kwadraad, Humanitas, JOT, Leger 

des Heils, St. Mee.  

In de workshop werd de website, het doel van fondsen, het doen van een aanvraag en de 

meerwaarde van SUN Nissewaard besproken 

 

Landelijke ontwikkelingen  

Het bestuur heeft besloten om aan te sluiten bij het landelijke Datadashboard Urgente 

Noden. Dit datadashboard is eind 2021 van start gegaan. De cijfermatige resultaten van SUN 

Nissewaard worden hierin meegenomen. In de landelijke overzichten kunnen de cijfers van 

SUN Nissewaard vergeleken worden met andere gemeenten. Aan de verdere ontwikkeling 

van het datadashboard wordt gewerkt en in de bijlage bij dit jaarverslag zijn de overzichten 

van SUN Nissewaard vanuit dit dashboard opgenomen  

 

Vooralsnog sluit SUN Nissewaard zich niet aan bij de actie van diverse noodhulpbureau ’s om 

een landelijke vereniging van noodhulpbureau ‘s op te richten. Wel zullen de ontwikkelingen 

nauwgezet worden gevolgd, maar de eerste prioriteit van het bestuur is om een adequaat en 

goed functionerend noodhulpbureau in Nissewaard te positioneren.  

 

Cijfers van de activiteiten in  2021  

Omdat de activiteiten van SUN Nissewaard eerst eind april 2021 daadwerkelijk zijn gestart 

betreffen deze gegevens een periode van 8 maanden (mei tot en met december 2021).  

In deze periode zijn er 52 aanvragen in behandeling genomen. Het totaal toegekende bedrag 

in 2021 bedraagt € 26.271,--. 

De meeste aanvragen hadden betrekking op woninginrichting en daarna medische kosten. 

Waar mogelijk verwijzen we aanvragers naar kringloopwinkels in Spijkenisse en de 

coördinator heeft kontakten met de kringloopwinkels om na te gaan of er via 

kringloopwinkels hulp kan worden verleend afgestemd op ingediende aanvragen.  

 

Voor nadere cijfers zie de bijlage van dit jaarverslag. 

  



___________________________________________________________________________ 
JAARVERSLAG 2021 SUN Nissewaard                                                                        Pag. 7 
 

Enkele aanvragen en reacties: 

Aanvraag voor wasmachine, koelkast en televisie.  

Gezin heeft een studerende dochter die door problemen enkele maanden is gestopt met 

studie en DUO niet direct heeft geïnformeerd . Hierdoor bouwt het gezin schulden op. 

Tegelijkertijd speelt medische problematiek, waardoor er extra kosten bij komen. Het gezin 

heeft geen budget om de defecte apparatuur als koelkast, wasmachine en televisie te 

vervangen. Kortom; een stapeling van zorgen.   

Dankzij een bijdrage van SUN Nissewaard zijn deze apparaten vervangen en heeft het gezin 

hierover geen zorgen meer. Dochter is weer begonnen met de studie en de begeleiding is 

bezig om de financiën op orde te krijgen en te onderzoeken waar het gezin aanspraak op kan 

maken.  

Wat fijn dat de aanvraag wordt toegekend, maakt zeker mijn dag !! Wat zal het gezin hier 

blij mee zijn. A.s. dinsdag ga ik weer op huisbezoek en verheug ik mij om het goede nieuws te 

vertellen. Dan kan ik in het nieuwe jaar gaan kijken naar een mogelijke oplossing voor de 

maandelijkse tekorten en daar samen aan werken. Dit geeft zoveel ruimte. Alleen al de 

zorgen die dhr. en vooral zijn vrouw hadden (die moest al een paar weken op de hand wassen 

). Die zijn nu weggenomen en is er meer ruimte om er weer tegenaan te gaan. Mijn dank 

voor jullie bijdrage en ik hou deze aanvraag zeker in gedachte voor onze andere cliënten. 

Aanvraag voor afbetaling huur en zorgkosten.  

Moeder en dochter zijn door omstandigheden in een situatie terechtgekomen dat zij alleen 

verder moeten. Beiden verliezen grip op de situatie en uiteindelijk vindt een huisuitzetting 

plaats. Begeleiding wordt ingezet en treft een regeling m.b.t. afkoop van de schulden 

getroffen. Er was al steun toegezegd door het Fonds Slachtofferhulp en mede door de 

bijdrage van SUN Nissewaard, kunnen moeder en dochter zich opnieuw inschrijven voor een 

andere woning en een nieuwe start maken.  

Namens mijn cliënt bedankt voor het toekennen van het fonds. Ze kan nu eindelijk weer een 

licht punt zien na heel veel donker. Ze kan binnenkort op zoek naar een woning waar ze 

samen met haar dochter kan gaan bouwen aan een toekomst. 

Aanvraag voor koelkast en accu-onderhoud electrische fiets.  

Gezin waarvan mevrouw een ingrijpende medische ingreep heeft ondergaan en het fietsen 

weer kan oppakken. Beweging heeft een gunstig effect op haar gezondheid.  

Doordat het gezin moet rondkomen van een bijstandsuitkering, is er geen geld voor een 

nieuwe accu c.q. onderhoud van de fiets. Tegelijkertijd gaat de koelkast met vriezer kapot. 

De aanvraag voor bijzondere bijstand wordt afgewezen waardoor de druk op het gezin 

toeneemt.  

Door een bijdrage van SUN Nissewaard is een nieuwe koelkast met vriezer aangeschaft en 

kan mevrouw weer fietsen. De negatieve spiraal is hierdoor doorbroken.  
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Door de gift heeft dit gezin eindelijk een koelkast kunnen kopen. Dit heeft zoveel betekend 

voor dit gezin. Dit zorgt ervoor dat zij voordeliger vlees en andere diepvries producten in 

kunnen kopen. De elektrische fiets accu van de fiets is ook inmiddels vervangen. Mevr. kan 

zich nu veel makkelijker verplaatsen en ook weer km maken met haar man voor haar 

gezondheid. 

Dit gezin is erg geholpen en enorm blij dat de gift toch nog heel snel geregeld kon worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE   

Stichting Urgente Noden Nissewaard 

Postadres:  Prof Gerbrandy 9 

    3211XN GEERVLIET 

Coördinator:   mevr. Angela Schuurbiers 

Telefoon   06-30406621 

Email:    info@sunnissewaard.nl 

Website:   www.sunnissewaard.nl 

Bank:    NL29 RABO 0366 7265 60 

KvK:   81119419 RSIN: 86139748 

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