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Alert op de nasleep van de COVID-19 crisis 
Het jaar zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de wereldwijde coronapandemie. Deze 
crisis dwong tot veel aanpassingen aan de veranderde omstandigheden. De constatering dringt zich 
daarbij op dat gezondheid misschien wel het allerbelangrijkst is enerzijds en anderzijds dringt de 
vraag zich op wat deze crisis betekent voor de inzet van het fonds. Het is te verwachten dat vooral in 
de nasleep van deze crisis hulpverleners meer en meer geconfronteerd worden met noodsituaties van 
huishoudens. Bij eerdere crisis, zoals bij de Eerste Wereldoorlog en de jaren dertig hielden mensen 
hun problemen zolang mogelijk voor zich. We denken dat noodhulpbureaus zich daarop moeten 
voorbereiden; en derhalve ook donateurs(organisaties).  

Ondersteunen van noodhulpbureaus 
In 2020 werd het beleid voortgezet om – samen met andere fondsen - de noodhulp van 
lokale/regionale noodhulpbureaus mogelijk te maken. De brede lokale/regionale samenwerking in 
noodhulpbureaus is bij uitstek competent om zorg te dragen voor hulp aan individuele burgers die 
financieel klem zijn komen te zitten. Ze kunnen in overleg met lokale/regionale partners stimuleren dat 
noodzakelijke hulp niet van toeval afhangt. Zo nodig kan daardoor binnen 24 uur hulp geboden 
worden als mensen door wat voor reden dan ook in financiële problemen raken en niet of niet tijdig of 
voldoende een beroep kunnen doen op (wettelijke) voorliggende voorzieningen. 

De omstandigheden waarin we in 2020 door het coronavirus terechtkwamen waren door niemand 
voorzien. Nu blijkt eens te meer dat de rond 28 noodhulpbureaus, die werken op verzoek van 
hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten een belangrijk stukje sociale infrastructuur vormen op 
basis van brede samenwerking van overheid, hulpverleningsinstellingen en donateurs. Ze kunnen 
immers in geval van nood snel, efficiënt en toch verantwoord inspringen. Ze kunnen echter niet alles. 
Veel mensen kwamen door de corona crisis in de problemen in het bijzonder gezinnen die buiten de 
criteria van de voedselbanken vallen en arbeidsmigranten zonder papieren met werk in de 
schoonmaak, horeca en sierteelt. Naarmate de coronacrisis langer duurt, zal deze groep ongetwijfeld 
steeds groter worden. De verwachting is dat de nood in omvang zal toenemen. In dat kader is van 
belang dat het landelijke SUN bureau stappen heeft gezet om de noodzaak van noodhulpbureaus 
meer onder de aandacht te brengen.  
Onze Stichting verwacht dat door de coronacrisis de noodhulpbureaus in de nabije toekomst vooral 
meer aanvragen krijgen voor basale levensbehoeften.  

In het verslagjaar is aan 13 noodhulpbureaus een voorschot bijdrage verstrekt (in 2019 waren dit er 
14). Het totale overgemaakt bedrag in 2020 bedroeg € 106.500 en was € 6.500 hoger dan het begrote 
bedrag over dat jaar, maar € 12.000 lager dan het verstrekte bedrag in 2019.  

Versterken van publiek private samenwerking 
Belangrijk is dat per 1 januari 2021 er aanpassingen in de wet “Gemeentelijke schuldverlening” zijn 
ingetreden. Gemeenten moeten ook persoonlijk contact zoeken met inwoners met schulden. 
Woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers moet nu gevraagd 
worden om zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden door te geven aan de gemeente. 
Momenteel zijn er volgens het Centraal Planbureau in Nederland ca. 1 miljoen huishoudens met 
(problematische) schulden. Er is een aantal noodhulpbureaus, dat in samenwerking met stichting 
Humanitas Thuisadministratie en stichting Schuldhulpmaatje is gestart met het verstrekken van 
sociale leningen om cliënten te helpen bij oplopende betalingsachterstanden bij schuldeisers. Ook op 
dit terrein lijkt publiek-private samenwerking een mogelijkheid om daadwerkelijk de omvang van de 
schuldenproblematiek van huishoudens terug te dringen en om erger te voorkomen.  

Bestuur 
In het verslagjaar heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de verantwoordelijkheid over jet 
vermogen. Uit dit overleg kwam dat we meer duurzaam gaan beleggen in onze effectenportefeuille. 
Meer in bedrijven die hun bedrijfsvoering verduurzamen (=engagement scheppen en daardoor 
betekenisvol beleggen), die meer investeren in een juiste balans tussen milieu mens en maatschappij 
en die de ecologische grenzen van onze planeet respecteren. Ook op die wijze willen wij ons bewust 



zijn over de maatschappelijke rol van de stichting.  
Verder zal doorgegaan worden met het opschonen van ons archief en het onderbrengen van de vele 
“zeer oude” archiefstukken bij het Haags Gemeentearchief. Uit de inventarisaties bleek hoe complex 
ons eeuwenoude archief is.  
Ons bestuur kwam in 2020 zeven keren bij elkaar. Dit afgezien van onderling mailverkeer en 
telefonisch overleg.  
De stichting heeft sinds 2011 de ANBI –status en houdt zich aan de financiële en juridische 
voorwaarden om deze status te behouden door te voldoen aan alle verslaggeving verplichtingen. 
Bij de jaarrekening over 2020 is door een registeraccountant op 18 februari 2021 een 
beoordelingsverklaring afgegeven.  
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