
 
Jaarverslag 2019 Stichting Noodfonds Hengelo 

In 2019 zijn er diverse zaken gerealiseerd aan de hand van de doelen die eind 2018 in de door het bestuur 
vastgestelde beleidsplan 2019-2020 zijn beschreven. 

• Het aanzoeken van een extra vrijwilliger die mede de coördinatie en de praktische uitvoering van de 
aangevraagde hulp realiseren/organiseren heeft eind 2019 tot succes geleid. Een extra vrijwilliger is 
beschikbaar en in contact met de coördinator Hilda Meijer. Het bestuur is hier erg blij mee. Daarmee is 
‘achtervang’ geregeld. 

 
• Uitbreiding van het bestuur (begin 2019 bestaande uit 4 leden) naar 8 tot 9 personen is ten dele gerealiseerd. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 leden en heeft zich inmiddels een zesde persoon beschikbaar gesteld.  
 

• In de samenstelling van het bestuur hebben zich wijzigingen voorgedaan. Zo heeft de penningmeester eind 
2019 zijn taken neergelegd en is hij door een nieuwe penningmeester vervangen. Ook is de functie van 
secretaris van persoon gewisseld. De behoefte aan nog 2 of 3 bestuursleden blijft bestaan. Daarbij is het van 
belang dat de samenstelling van het bestuur van Stichting Noodfonds Hengelo zoveel mogelijk een afspiegeling 
vormt van de Hengelose samenleving en bijdraagt aan de verbinding in alle relaties in die samenleving. Bij 
uitbreiding van het bestuur wordt derhalve voornamelijk gefocust op maatschappelijke betrokkenheid, 
bestuurlijke ervaring en -vermogens en aanvulling op de reeds aanwezige competenties. 

 
• Het bestuur gaat plannen om in 2020 in een db- en ab-structuur te gaan werken oppakken. 

 
• Er zijn in 2019 legio aanvragen binnengekomen en alle zijn zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld. We hebben 

gemerkt dat hulpverlenende professional de weg weet te vinden, doch constateerden ook dat de sociale kaart 
van Hengelo met meer en sneller inzicht in de bestaande regelingen en voorzieningen wenselijk is. Ook zien we 
dat ‘hulp in natura (geen nieuwe goederen, maar hergebruik) in veel gevallen een oplossing kan bieden.  

 
• De doelstelling om een “gezond weerstandvermogen” te verkrijgen is geslaagd. In de verwachting dat de 

jaarlijkse behoefte aan noodhulp een bedrag van € 10.000,00 bedraagt, is een buffer nodig van een bedrag van 
circa € 20.000,00. Door diverse acties en donaties van de Hengelose geloofsgemeenschappen en 
maatschappelijke organisaties/fondsen en de Gemeente Hengelo is deze voorziening inmiddels gerealiseerd. 
Het bestuur is daarover zeer tevreden en darvoor dankbaar. Het geeft de concrete mogelijkheid om hulp te 
bieden als de nood aan de man is. Ook het streven om aan de donateurszijde een evenwichtige afspiegeling te 
creëren van de Hengelose samenleving heeft positief uitgepakt. Aan de oproep van de initiatiefnemers - de 
geloofsgemeenschappen van Hengelo - van dit Noodfonds Hengelo heeft het bestuur met dank aan alle 
donateurs gehoor kunnen geven. 

 
• In 2019 is invulling is gegeven aan armoedebestrijding en noodhulp in Hengelo door ruim 27 aanvragen te 

honoreren, te bemiddelen en verwijzen in 10 gevallen (formele afwijzing, maar wel verder helpen), en in circa 
15-20 aangedragen situaties preventief te adviseren over mogelijke voorliggende voorzieningen (voor indiening 
van een aanvraag).  

 
• Ook is begin 2019 het bericht ontvangen dat de ANBI-status is toegekend. 

 
• Van het Lokaal Fonds Hengelo (voorheen Fuldauerstichting) mochten we een projectbijdrage ontvangen.  

 
• De slingerbeurs is in 2019 bezocht en er zijn diverse matches gemaakt. 

 
• Lions Club Hengelo heeft besloten de opbrengst van de jaarlijkse bridgedrive in 2020 te doneren aan Stichting 

Noodfonds Hengelo. 



 
 

• In 2019 is een begin gemaakt aan een structureel werkbaar afwegingskader met betrekking tot substantiëlere 
aanvragen bij het noodfonds. In de loop van dit jaar heeft zich dat een passende vorm gekregen. In de loop van 
2020 verwacht het bestuur daarin een nog verdere ontwikkeling te bereiken. 

 
• In 2019 zijn er contacten gelegd met allerlei hulpverleners, Gemeente Hengelo, De voedselbank, Budget Alert 

en wat meer zij, om informatie uit te wisselen en af te tasten en te onderzoeken wie welke taak heeft en wie 
welke voorziening kan en wil leveren. Dat heeft tot betere samenwerking en goede oplossingen geleid. 

 
• Ook is er aandacht besteed aan exposure in het creëren van bekendheid. De website is in ontwikkeling. Er is een 

vrijwilliger gezocht en gevonden voor het beheer van de website.   
 

• Er zijn flyers gerealiseerd en een banner gemaakt. Van Marle drukkerijen heeft hieraan in het kader van MvO 
bijgedragen. Waarvoor dank!  

 
• Er is een sheet gemaakt die gebeamd kan worden op een scherm en geplaatst kan worden in bladen.  

 
• Noodfonds Hengelo was het goede doel bij de opening van de Lambertus Kermis. De opbrengst van de actie 

“Heel Hengelo Bakt” kwam ten goede aan het Fonds. Heel hartelijk dank! 
 

• Noodfonds Hengelo was het goede doel van de kerstfair van de Gemeente Hengelo bij de Houtmaat. Een forse 
bijdrage van de bezoekers, waarvoor dank. 

Voor 2020 blijft het bestuur zich inzetten om nader invulling te geven aan het beleidsplan. De aandacht zal dan met 
name gericht zijn op het ontwikkelen van een afwegingskader voor de beoordeling van hulpaanvragen, het 
promoten van het Noodfonds bij potentiële donateurs, het intensiveren van contact met hulpverleners en de 
afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Hengelo en het verder professionaliseren van de Stichting zelf zodat een 
bestendig karakter gewaarborgd kan worden. 

 
Namens het bestuur van het Noodfonds Hengelo, 1 april 2020 
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