Jaarverslag 2021

Stichting Noodfonds Hengelo

In 2021 zijn er ondanks alle coronaperikelen diverse zaken gerealiseerd.
•

Er is onderzoek gedaan naar de dekking van de minimapolis die de Gemeente
Hengelo aanbiedt als zorgverzekering en met name op het gebeid van acceptatie,
de mogelijkheid van overstappen en de dekking voor tandartskosten. Vooralsnog
heeft dat onderzoek niet geleid tot verbetering van het vangnet. Er blijven nog
steeds mensen buiten de boot vallen waar het gaat om de basis tandartsdekking.
In dat kader zijn er ideeën gevormd om contact te zoeken met het tandartscollectief
in Hengelo om naar oplossingen te zoeken. In 2022 zal hier een vervolg aan worden
gegeven.

•

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 2021 minder aanvragen binnengekomen dan in 2020. Wel waren de
aanvragen substantiëler van aard.
Ze zijn alle zorgvuldig beoordeeld en
afgehandeld. We hebben in een aanvraag in goede samenwerking met Caritas
kunnen honoreren. De sociale kaart van Hengelo met meer en sneller inzicht in de
bestaande regelingen en voorzieningen ontwikkelde zich verder.

•

Een “gezond weerstandvermogen” is nog steeds aanwezig. Tegen de verwachting
in was het aantal steunaanvragen in 2021 laag. De realiteit voor 2021 was een
behoefte van circa € 3.250,00. Daar tegenover staat dat de bijdragen in 2021 op
bijna € 2.650,00 sloten. Het bestuur is daarvoor dankbaar. Het resultaat is licht
negatief maar zeker positief ten opzichte van 2020. Voor een meer gedetailleerd
overzicht van de financiële situatie verwijst het bestuur u graag naar haar
jaarrekening 2021.

•

In 2021 is weer invulling gegeven aan armoedebestrijding en noodhulp in Hengelo.
Van de in totaal 23 geregistreerde aanvragen zijn er 18 gehonoreerd met een
financiële bijdrage. In de overige 5 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 2021 niet doorgegaan.

•

Lions Club Hengelo heeft besloten de opbrengst van de jaarlijkse bridgedrive in
2021 te doneren aan Stichting Noodfonds Hengelo. De bridgedrive is niet
doorgegaan. Wel is de toezegging ontvangen dat de opbrengst van 2022 ons ten
deel zal vallen.

•

In 2021 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 is in 2021 door de coronaperikelen minder mogelijkheid geweest om aandacht
te besteden aan exposure in het creëren van bekendheid. De website is nog steeds
in ontwikkeling. Ook wordt er druk gewerkt aan een promotiefilmpje.

•

Tenslotte meldt het bestuur graag dat er nagedacht wordt over het opzetten van
een Stichting Vrienden van het Noodfonds Hengelo, waarin “ambassadeurs” zich
vanuit hun positie in de samenleving kunnen inspannen om het Noodfonds beter op
de kaart te zetten in het zakelijk Hengelo waar bedrijven verantwoord willen
ondernemen. In 2022 daarover meer.

Voor 2022 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
gericht blijven 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.
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