
 

 

Jaarverslag 2020            Stichting Noodfonds Hengelo 

In 2020 zijn er diverse zaken gerealiseerd aan de hand van de doelen die in het eind 2018 

door het bestuur vastgestelde beleidsplan 2019-2020 zijn beschreven. 

 

• De twee vrijwilligers die mede de coördinatie en de praktische uitvoering van de 

aangevraagde hulp zouden realiseren/organiseren hebben niet tot het gewenste 

resultaat geleid. Er heeft zich een nieuwe vrijwilliger aangemeld. Zij zal als bestuurslid 

begeleid integreren in het vele werk dat Hilda Meijer als coördinator doet. Het bestuur 

is erg blij dat deze kwetsbare post ondersteund wordt door meerdere personen. Ook 

heeft zich in de loop van dit jaar een tweede vrijwilliger gemeld om de secretarisfunctie 

in het bestuur te vervullen. 

 

• Tot ons groot verdriet is ons zeer gewaardeerd bestuurslid Erik Laarman in oktober 

2020 overleden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 leden. Uitbreiding blijft een 

wens. 

 

• 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. 

 

• Er zijn in 2020 legio aanvragen binnengekomen en alle zijn zorgvuldig beoordeeld en 

afgehandeld. We hebben gemerkt dat hulpverlenende professionals de weg weten te 

vinden, doch constateerden ook dat de sociale kaart van Hengelo met meer en sneller 

inzicht in de bestaande regelingen en voorzieningen wenselijk is. 

 

• Een “gezond weerstandvermogen” is nog steeds aanwezig. Ook al zien we dat de 

activiteit in 2020 door COVID-19 en het plotseling overlijden van een bestuurslid is 

afgenomen. De verwachte jaarlijkse behoefte aan noodhulp in het jaar 2020 was een 

bedrag van circa € 10.000,00. Die inschatting bleek te hoog. De realiteit voor 2020 

was een behoefte van ruim € 5.000,00. Daar tegenover staat dat de bijdragen in 2020 

bleven steken op een kleine € 3.500,00. Het bestuur is daarvoor dankbaar. Voor een 

meer gedetailleerd overzicht van de financiële situatie verwijst het bestuur u graag 

naar haar jaarrekening 2020. 

 

• In 2020 is weer invulling gegeven aan armoedebestrijding en noodhulp in Hengelo. 

Van de in totaal 36 geregistreerde aanvragen zijn er 26 gehonoreerd met een 

financiële bijdrage. In de overige 10 gevallen voldeed de aanvraag niet aan de criteria 

die het Noodfonds gebruikt ter beoordeling van acute eenmalige nood. In deze laatste 

gevallen en ook in de niet geregistreerde gevallen heeft het bestuur en de coördinator 

wel voorzien in adviezen om anderszins de nood te lenigen. 



 
 

• De slingerbeurs is in 2020 niet doorgegaan. 

 

• Lions Club Hengelo heeft besloten de opbrengst van de jaarlijkse bridgedrive in 2020 

te doneren aan Stichting Noodfonds Hengelo. De bridgedrive is niet doorgegaan.  

 

• In 2020 is een meer structureel werkbaar afwegingskader met betrekking tot 

substantiëlere aanvragen bij het noodfonds gerealiseerd. In de loop van dit jaar heeft 

zich dat ontwikkeld. Ook voor 2021 en volgende blijven we dat doen. 

 

• In 2020 zijn er contacten geweest met allerlei hulpverleners, Gemeente, 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. 

 

• Er was in 2020 door eerder genoemde redenen minder mogelijkheid geweest om 

aandacht te besteden aan exposure in het creëren van bekendheid. De website is nog 

steeds in ontwikkeling. 

 

• Al met al is ook het Noodfonds in 2020 in haar mogelijkheden beperkt geweest door 

de ons allen parten spelende Corona-maatregelen. Wel hebben wij een positieve 

bijdrage kunnen leveren op het moment dat de voedselbank plots haar deuren sloot. 

 

Voor 2021 blijft het bestuur zich inzetten om nader invulling te geven aan het beleidsplan. Er 

zal gewerkt gaan worden aan een beleidsplan voor de komende jaren. De aandacht zal dan 

met name gericht zijn op een goede samenstelling van het bestuur, het verder ontwikkelen 

van de website en 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.  

 

Het Bestuur van Stichting Noodfonds Hengelo 

 

 


