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Over SUN Krimpenerwaard 
Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard (SUN Krimpenerwaard) is een stichting die hulp biedt bij 

urgente financiële nood die werkzaam is in de gemeente Krimpenerwaard. SUN Krimpenerwaard is in 

2016 opgericht en is in maart 2017 daadwerkelijk van start gegaan.  

 

Doelstelling van de SUN Krimpenerwaard 

Het doel van SUN Krimpenerwaard is:  ‘het lenigen dan wel  verzachten van (financiële) noden van 

personen dan wel groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke 

regelingen niet , niet voldoende of niet tijdig voorzien’ . 

Dat betekent in de praktijk het geven van incidentele financiële steun voor inwoners die in een 

urgente financiële noodsituatie verkeren en die niet, niet meer of niet tijdig in aanmerking komen 

voor  voorliggende voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand, de Wmo, verzekeringen of andere 

(lokale) voorzieningen.  

Voor het aanvragen van giften voor inwoners gelden de volgende uitgangspunten: de aanvragen 

moeten worden ingediend door een hulp- of dienstverlener, er moet sprake zijn van urgentie, het 

gaat om een incidentele nood en  de gift moet bijdragen aan het perspectief van de begunstigde. 

Doordat alleen (professionele) hulp- en dienstverleners aanvragen kunnen doen en niet de inwoners 

zelf, is het gewaarborgd dat de gift onderdeel uitmaakt van een breder ondersteuningsplan.  

SUN Krimpenerwaard kan bij urgente nood op korte termijn hulp bieden, zo nodig binnen 24 uur.  

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). 

De leden van het AB komen uit organisaties werkzaam in de hulp- en dienstverlening, fondsen en de 

kerken. Het DB bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. In 2018  is een lid vanuit het 

AB aan het DB  toegevoegd. 

 

Bureau 

SUN Krimpenerwaard heeft voor de beoordeling en administratie van aanvragen en voor alle  andere 

bureauwerkzaamheden een coördinator in dienst. Tot en met augustus was dat Micky van Gerven 

die vanaf het begin werkzaam was als coördinator. Zij heeft het bureau van SUN Krimpenerwaard 

opgebouwd tot een zeer gewaardeerde organisatie. Zij is met pensioen gegaan en is opgevolgd door 

Hannie van Baren die 7 uur per week werkzaam was in 2019. Het bureau is iedere werkdag tijdens 

kantooruren bereikbaar. Dat is mogelijk omdat de coördinator van SUN Krimpenerwaard ook 

coördinator is voor SUN Lekstroom. 

 

Werkwijze 

Een aanvraag voor financiële steun kan digitaal worden ingediend door hulp- of dienstverleners. Niet 

door de begunstigden zelf. Hulp- en dienstverleners lopen regelmatig aan tegen problemen van 

cliënten, waarvoor, zonder een financiële bijdrage, geen oplossing te vinden is. Vaak is een niet al te 
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hoog bedrag al voldoende om een patstelling te doorbreken. SUN werkt dan, samen met de 

hulpverlener, door middel van een bijdrage toe naar een permanente oplossing van het probleem. 

De coördinator toetst de aanvragen op volledigheid en onderbouwing en bekijkt,  in overleg met de 

aanvrager, of er wellicht toch nog een voorliggende voorziening is waarvan gebruik gemaakt kan 

worden. Is dit niet het geval en voldoet de aanvraag aan de overige voorwaarden, dan wordt deze in 

behandeling genomen. Volgens het vierogenprincipe, dat wil zeggen dat de coördinator over de 

aanvraag overlegt met de voorzitter van het bestuur, wordt een besluit genomen over toewijzing of 

afwijzing. Reden voor afwijzing is bijvoorbeeld het ontbreken van een duidelijke urgentie of het 

voorhanden zijn van een voorliggende voorziening. Soms worden aanvragen ingetrokken. 

Bijvoorbeeld omdat de omstandigheden van de begunstigde veranderen of er toch een andere 

oplossing is gevonden.  

Voor aanvragen beneden de € 100 en voor aanvragen bij broodnood (boodschappenbonnen) geldt 

een verkorte procedure. 

 

Aanvragen 2019 

In 2019 zijn 74 aanvragen ingediend. Dat is fors meer dan de 48 van het jaar ervoor. Dat geeft aan 

dat de organisatie meer bekend geworden is en de hulp- en dienstverlening ons beter weet te 

vinden.  

 

 

Voorbereiding Sociaal Leenfonds 

 

Eind 2018 heeft  het bestuur - op initiatief van Humanitas Midden-Holland en Stichting Budgethulp 

Krimpenerwaard - besloten de wenselijkheid en mogelijkheid van een Sociaal Leenfonds te willen 

onderzoeken. SUN  heeft dit in 2019 verder verkend met de gemeente en met Humanitas MH en 

Stichting Budgethulp. De gemeente gaf aan dat een Sociaal Leenfonds passend is binnen hun beleid 

en aansluit bij de subsidieregeling Financiële Zelfredzaamheid. SUN heeft samen met de gemeente, 

Humanitas MH en Stichting Budgethulp  een werkbezoek gebracht aan SUN Zoetermeer. De 

opgedane ervaringen daar en gesprekken van de vier partners hebben geresulteerd in het concrete 

voornemen een Sociaal Leenfonds in Krimpenerwaard op te zetten. In oktober is  een 

subsidieaanvraag ingediend voor een pilot Sociaal Leenfonds voor vier jaar. Op 19 november 2019 

heeft het College van Burgemeester en Wethouders hier een positief besluit over genomen. Daarna 

is er, in samenwerking met Humanitas MH  en Stichting Budgethulp, verder gewerkt aan de 

voorbereiding van het Sociaal Leenfonds. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring en 

expertise die bij andere SUN bureaus opgedaan is. In 2020 is het Sociaal Leenfonds van start gegaan. 

 

Financiering 

SUN Krimpenerwaard krijgt subsidie van de gemeente voor de bureaukosten. Geld voor giften wordt 

voornamelijk verkregen via landelijke vermogensfondsen. Bureaukosten en giftengeld zijn 100% 

gescheiden. 

De fondsen die in 2019 een bijdrage hebben verstrekt, zijn: 

• Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 

• Nalatenschap de Drevon 
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• Fonds DBL 

• De Fundatie 
 
Verder ontving SUN Krimpenerwaard enkele genereuze giften uit collectes van kerken en van 
particulieren. 
  
In 2019 werd een bedrag van € 18.502,- uitgegeven aan giften, ruim € 1.500,- meer dan begroot. Dat 
kwam door het hoge aantal aanvragen in 2019.  
 
 
Aanvragende instanties 

De hulp- en dienstverleningsorganisatie die hun werkterrein hebben in de gemeente 

Krimpenerwaard zijn divers. SUN Krimpenerwaard is niet bij alle individuele hulpverleners bekend en 

heeft in 2019 verder gewerkt aan haar bekendheid. De coördinator maakt afspraken met teams en 

verzorgt indien gewenst presentaties over de werkwijze. Dit draagt er aan bij dat de lijnen korter 

worden, en de kwaliteit van de aanvragen verbetert. SUN stimuleert aanvragers vooraf telefonisch of 

per mail contact op te nemen met de coördinator om te verkennen of een aanvraag een kans maakt 

om gehonoreerd te worden. Dit kan zowel de aanvrager als de coördinator veel werk schelen. Het 

telefonische contact wordt door beide partijen als prettig en zinvol ervaren. Zo kan er soms verwezen 

worden naar een voorliggende voorziening of wordt er meegedacht over een andere oplossing. 

SUN ontving in 2019 aanvragen van de volgende organisaties: 

• Stichting Budgethulp Krimpenerwaard/ Schuldhulpmaatje 

• Gemeente Krimpenerwaard 

• GGZ Rivierduinen 

• Humanitas TA /Hulp bij geldzaken 

• Kwadraad Maatschappelijk Werk 

• Gemiva 

• GGD Hollands Midden 

• Kwintes 

• MEE 

• Stichting Grevenberch 

• Stichting Welzijn en Ouderen Schoonhoven 

• Fivoor 

• Leger des Heils 

• Vluchtelingenwerk 
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SUN Krimpenerwaard: 2019 in cijfers 

Het aantal aanvragen is in 2019 verder gestegen. In 2019 was de stijging  54 % ten opzichte van 2018. 

We nemen aan dat dit komt door de toenemende bekendheid van ons noodhulpbureau.    

Aantal aanvragen 2019 2018 2017 

 74 45 38 

 

Resultaat aanvragen 

De meeste aanvragen worden toegekend.  Er is afgewezen omdat de aanvraag niet in orde was, er op 

een voorliggende voorziening gewezen is of de vraag meer een wens was dan een nood. Aanvragen 

worden ingetrokken als ze toch niet zo urgent blijken te zijn of er is een andere oplossing gevonden. 

Over de uitslag wordt  goed gecommuniceerd met de aanvrager. 

Resultaat aanvragen 2019 In procenten 

Toegewezen 65 88 % 

Afgewezen   5   7 % 

Ingetrokken   4   5% 
 

Grafiek 1: Resultaat aanvragen 2019 
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Aanvragen per woonkern 

Schoonhoven als grootste kern heeft de meeste aanvragen. Wel is het zo dat uit de meeste kernen 

aanvragen komen.  

Aanvragen per 
woonkern 

Aantal In procenten 

Schoonhoven 17 23 % 

Lekkerkerk 14 19% 

Krimpen aan de Lek 13 18 % 

Ouderkerk 11 15% 

Ammerstol 11 15% 

Bergambacht   5  7 % 

Stolwijk   1  1 % 

Haastrecht   1  1 % 

Vlist   1  1 % 

 

Grafiek 2: Woonkernen 

 

 

Aanvragende instanties 

Verreweg de  meeste aanvragen komen van Vluchtelingenwerk, Humanitas en de gemeente. Onder 

Overig vallen bijvoorbeeld bewindvoerders. 

Aanvragende instantie Aantal In procenten 

Vluchtelingenwerk 12 16 % 

Humanitas Thuisadministratie 11 15 % 

Gemeente Krimpenerwaard 10 14 % 

Kwadraad   8 11 % 

St. Budgethulp/Schuldhulpmaatje   6   8 % 

Stichting MEE   4   6 % 

Kwintes   3   4 % 

Fivoor   3   4 % 

GGD Hollands Midden   3   4 % 

GGZ Rivierduinen   3   4 % 
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SWOS   2   3 % 

Leger des Heils   1   1 % 

Gemiva SVG Groep   1   1 % 

Stichting Gravenberch   1   1 % 

Overig   6   8 % 

 

Grafiek 3 Aanvragende instanties 

 

 

Samenstelling huishouden  van de begunstigde 

De meeste aanvragen waren voor urgente noden van volwassen alleenstaanden, al dan niet met 
kinderen. In veel van die situaties speelt echtscheiding een rol. Daarnaast speelt in alle gevallen 
vaak psychosociale of  psychiatrische problematiek en/of een lage intelligentie.  
 

Samenstelling huishouden Aantal In procenten 

Jongere 18-23 jaar   5   7% 

Alleenstaand 23-65 zonder kinderen 37 50% 

Alleenstaand 23-65 met kinderen 14 19% 

(Echt)paar 23-65 zonder kinderen   6   8% 

(Echt)paar 23-65 met kinderen   9 12% 

Alleenstaand 65+   1    1% 

(Echt)paar 65+   1    1% 

Niet ingevuld   1    1% 
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Grafiek 4 Samenstelling huishouden 

 
 
 
Soort inkomen van de aanvrager 
 
De meeste aanvragers hebben een Participatiewet uitkering. Wanneer er sprake is van inkomen 
uit arbeid gaat het meestal om niet heel goed betaalde parttime banen of banen met een 
wisselend aantal uren. Ook ZZP-ers die (tijdelijk) niet rond kunnen komen vallen onder deze 
groep.  Er zijn ook situaties waar tijdelijk helemaal geen inkomen is. Meestal is dat omdat er een 
uitkering in aanvraag is, waarvan nog niet duidelijk is of deze toegekend wordt. 
Veel van de huishoudens waarvoor aangevraagd wordt hebben naast een laag inkomen ook nog 
te maken met schulden.  
 
 

Soort inkomen Aantal In procenten 

Inkomen uit arbeid  12 16% 

Ziektewet/WAO-AAW/IP    7 10% 

WIA    3   4% 

WW    2   3% 

Participatiewet  35 47% 

Wajong    1   1% 

AOW    2   3% 

Geen inkomen    8   8% 

Onbekend    4   5% 
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Grafiek 5: Soort inkomen aanvragers 

 
        
 

Wat wordt aangevraagd? 
 
De aanvragen waren verdeeld over de volgende categorieën. Het aantal aanvragen voor hulp bij 
broodnood sterk is het grootst. Er is dan tijdelijk  geen geld voor boodschappen.  
 

Categorie hulp aanvragen Aantal In procenten 

Boodschappen 24 32% 

Ziekte en verzorging 11 15% 

Vervoer/fiets/auto 10 14% 

Woonkosten   6  8% 

Woninginrichting   4  5% 

Sport   4  5% 

Documenten   3  4% 

Huishoudelijke apparaten   2  3% 

Vaste lasten, o.a. energie   2  3% 

Computer, tv, e.d.   2  3% 

Kleding   1  1% 

Voorschot   1  1% 

Overige kosten   4  4% 
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Grafiek 6: Categorie hulp waarvoor aangevraagd wordt 

 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling 2019 
 
In 2019 hadden de volgende personen zitting in het stichtingsbestuur: 
 
DAGELIJKS BESTUUR: 
Mevrouw M. Holst-Brink, voorzitter 
De heer M. Kuzee, secretaris 
De heer H.S. Hagenaars, penningmeester 
De heer G.H. de Vries, lid 
 
ALGEMEEN BESTUUR: 
De heer C.J.H. Baron van Lynden - Fonds RDO Balije van Utrecht 
Mevrouw G.T. Boers-Vries -  Gemiva -SVG Groep 
De heer C.P. Koole – P.G. de Hoeksteen 
Mevrouw T.C.H.H.P. van Meurs-Boom – maatschappelijk middenveld Schoonhoven 
De heer J.F.G. Reiniers – Namens de woningbouwcorporaties 
 

3 2

24

1

3
10

2

4

2

4

2

6

11

Overige
kosten
Computer,
tv, e.d.
Boodschapp
en
Kleding

Documenten

Vervoer/fiets
/auto
Witgoed

Woninginric
hting
Computer,
tv, e.d.
Sport

Vaste lasten,
o.a.energie
Woonkosten

Ziekte en
verzorging


