
1 
 

WSIDA: 

Noodfonds Wageningen 

Vakantiegeld Delen 
 

 

Jaarverslag 2021 



2 
 

 

 

Wageningse Stichting voor Interkerkelijke Diaconale Activiteiten 
WSIDA, de Wageningse Stichting Interkerkelijke diaconale activiteiten is opgericht als stichting 
waaronder het Noodfonds valt. Idee is dat ook andere interkerkelijke diaconale activiteiten onder 
deze stichting kunnen vallen. WSIDA heeft de ANBI status. 

Het Stichtingsbestuur van WSIDA functioneert tevens als bestuur van het Noodfonds Wageningen. 
Daarnaast faciliteert het stichtingsbestuur de activiteiten van Vakantiegeld Delen. Het bestuur wordt 
gecontroleerd door de Raad van Toezicht vanuit de deelnemende kerken.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor beleid, financiën en de organisatie. De daadwerkelijk 
activiteiten worden uitgevoerd door twee werkgroepen; de werkgroep Noodfonds Wageningen en 
de werkgroep Vakantiegeld delen. Beide werkgroepen hebben een eigen taakveld binnen de 
stichting en zijn financieel onafhankelijk van elkaar. Beide werkgroepen presenteren in dit jaarverslag 
dan ook een eigen financieel jaarverslag (zie paragraaf 5.1 en 5.2).  

Noodfonds Wageningen        

Noodfonds Wageningen is opgericht door samenwerkende kerken in Wageningen. Het noodfonds 
richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of 
gezinnen uit Wageningen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen 
te worden door de diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er juist zijn 
voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn. Omdat besturen van het 
Noodfonds Wageningen de hoofdactiviteit is van WSIDA, ligt het zwaartepunt van dit jaarverslag bij 
de activiteiten van het Noodfonds Wageningen. 

 

 

Vakantiegeld delen 

Vakantiegeld delen is ontstaan uit de werkgroep Armoede van de Raad van Kerken te Wageningen en 
is dus een oecumenisch initiatief.  De werkgroep functioneert zelfstandig maar valt wel onder 
eindverantwoordelijkheid van WSIDA. Vakantiegeld delen benadert door middel van een flyer en 
berichten in de diverse kerkbladen de kerkleden van die kerken in de periode dat het vakantiegeld 
wordt uitbetaald. De op die manier verkregen gelden worden gedoneerd aan mensen die niet in 
staat zijn om zelf hun recreatie/vakantie te betalen. De term: recreatie wordt in dit geval ruim gezien. 
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1. Voorwoord  
 

Het jaar 2021 stond in het teken van een langzaam openende maatschappij. De wereldwijde 
pandemie had het leven in 2020 en de eerste maanden van 2021 nog aardig in de greep. We hebben 
geprobeerd contacten met cliënten te onderhouden via beeldbellen of telefonie. In de loop van het 
jaar werden de corona-maatregelen wat afgeschaald. Al bleef het behelpen. 

Voor Noodfonds Wageningen was het ook een jaar waarin ons meer op de Wageningse kaart hebben 
gepositioneerd. In april bijvoorbeeld door de politiek te benaderen over de economische situatie van 
Wageningers, die door Covid-19 in de problemen kwamen, daarbij riepen we de gemeente 
Wageningen op om aandacht te geven aan deze groepen en te zoeken naar manieren voor financiële 
ondersteuning op maat. Een opsteker was dat de gemeente besloten heeft dat wanneer bedragen 
via het Noodfonds toegekend worden, er geen korting zal plaatsvinden op eventuele uitkeringen. 
Sinds 2019 heeft de gemeente een maatwerkfonds, gevormd vanuit de bestaande budgetten voor 
Wmo, jeugd en Participatie. Hiermee kan de gemeente maatwerk leveren voor mensen in deze 
doelgroep. Toch blijven er schrijnende situaties bestaan en is onze ervaring dat er voor steun op 
maat een beroep gedaan wordt op het Noodfonds. Eind 2021 geeft Gemeente Wageningen opnieuw 
aan steun op maat te willen geven in het armoedebeleid, dat gebaseerd is op de armoedemonitor 
(link). Wij zullen dit blijven volgen. 
 
Binnen het bestuur waren in 2021 weinig wisselingen, de vier zittende bestuursleden bleven 
allemaal. In 2021 heeft Rikje van de Weerd aangegeven het secretariaat te willen neerleggen, in 
verband met andere werkzaamheden. Vanaf 2022 zal Joke de Jong het secretariaat gaan oppakken. 
We zijn blij dat ze dit wil gaan doen. 

Begin 2022 lijkt de corona-crisis over, maar staat er opnieuw een nieuwe crisis voor de deur. De 
oorlog in het Oosten van Europa zorgt voor hoge energiekosten. Kosten die vooral hard aankomen bij 
personen en gezinnen, die het toch al niet breed hebben. De Nederlandse overheid wil een generieke 
tegemoetkoming doen in deze verhoogde energiekosten. De kerken in Wageningen hebben 
aangegeven een rol te willen spelen in de herverdeling van die middelen. Er wordt momenteel een 
fonds gevormd op de rekening van WSIDA. De opzet van de uitgave van deze middelen  moet nog 
van de grond komen. Het doel is mensen die een hulpaanvraag doen zo eerlijk en goed mogelijk te 
helpen. Ook wordt er gekeken of mensen geholpen kunnen worden om maatregelen te nemen die 
leiden tot een lager energieverbruik. Daarom wordt er samenwerking gezocht met de gemeente en 
verschillende energie-initiatieven. Dit kan wellicht leiden tot een nieuwe werkgroep onder WSIDA. 

 

Namens het bestuur,  

Harm Smit (Voorzitter)  
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2. Noodfonds Wageningen in cijfers 
 

In 2021 zijn 16 hulpvragen binnengekomen. De vragen kwamen voornamelijk binnen via website van 
Noodfonds Wageningen. De aanvragen werden gedaan door de cliënt zelf, de bewindvoerder van de 
client of kerkelijke hulporganisaties (ISOFA), private hulporganisaties en gemeentelijk 
hulporganisaties (Solidez en Team Bemoeizorg). In figuur 1 ziet u een verdeling van herkomst van 
hulpvragen zoals ze in 2021 binnenkwamen. Overigens moet hierbij gemeld worden, dat sommige 
aanvragen van cliënten zelf, gedaan worden na een tip van een hulpverlener van een 
hulporganisatie. 

 

  

 

 

Noodfonds Wageningen heeft in 2021 in verschillende situaties hulp geboden. Dat was lang niet altijd 
een financiële bijdrage. In sommige gevallen is doorverwezen naar andere organisaties, zoals 
Vakantiegeld Delen, Universiteitsfonds of is de hulpvraag door een Gemeentelijke instantie opgelost. 
Ook is er een hulpvraag om een huis op te knappen door een diaconie opgepakt.  

In totaal heeft Noodfonds Wageningen in 6 gevallen financiële hulp verleend. In veel gevallen betrof 
het leefgeld, voor eten en drinken, maar er is ook financiële hulp verleend om een huis in te richten 
en er zijn medische kosten vergoed. Dit is schematisch weergegeven in figuur 2.  

In 2021 zijn er ook een aantal hulpvragen ingetrokken, nadat de werkgroep om aanvullende 
informatie gevraagd had. Soms is de nood dan al opgelost, in andere gevallen blijkt hulp bij navraag 
niet nodig. De werkgroep zoekt persoonlijk contact voordat er tot hulp wordt overgegaan op deze 
wijze kan goede kwaliteit zorg worden gewaarborgd en wordt misbruik van de middelen 
tegengegaan. 

 

 

 

Leefgeld

Inrichting huis

Medische kosten

Figuur 1. Herkomst van hulpvragen in 2021 Figuur 2. Overzicht van toegekende hulpvragen in 2021 

Cliënt zelf
Kerkelijke hulporganisaties
Gemeentelijke hulporganisaties
Bewindvoerder
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3. Verantwoording verleende giften en leningen  
 

In totaal is in 2021 in 5 gevallen financiële hulp verleend. Bedragen zijn in één keer of meerdere 
tranches uitgekeerd. Er is in 2021 voor een totaalbedrag van €  € 2.372 aan noodhulp uitgekeerd.  

Als binnen de doelstellingen geen hulp geboden kan worden, vinden er regelmatig doorverwijzingen 
plaats. Daarnaast zijn er doorverwijzingen voor aanvullende hulp. Standaard wordt gevraagd of de 
cliënten bekend zijn met andere voorzieningen in de Gemeente Wageningen, zoals het Startpunt, 
Universiteitsfonds, ISOFA, de voedsel- en kledingbank en het Ik-doe-mee fonds.  

In 3 gevallen is er doorverwezen voor hulp, zoals Universiteitsfonds, Vakantiegeld Delen en een keer 
naar de bijzondere bijstand van Gemeente Wageningen. Ook is er aanvullend aan de hulp, die van 
het Noodfonds wordt uitgekeerd, doorverwezen naar ISOFA, om zo meer structureel ondersteuning 
te bieden. 

Een verder overzicht van de baten en lasten van het  Noodfonds Wageningen in 2021 vindt u onder 
hoofdstuk 5a van dit jaarverslag. 

 

Huisbezoeken/ doorverwijzingen  

Ieder huisbezoek toont aan dat armoede in de buurt aanwezig is. Iedere casus heeft zijn/haar/hun 
geschiedenis waardoor de situatie is ontstaan. Eenmaal in de schulden is het moeilijk om eruit te 
komen. Hulp vragen niet simpel en mensen ervaren vaak een hoge drempel, een afwijzing kan een 
grote teleurstelling zijn. Hoe met geld omgegaan wordt, de keuzes die hierbij gemaakt zijn of 
worden, zijn vaak lastig te begrijpen. Vaak worden gevolgen niet overzien. We merken ook dat vaak 
wordt verwacht dat als je in de problemen komt, de overheid je wel zal helpen. Wanneer de overheid 
dan niet bijspringt worden mensen vaak (onterecht) boos.  

Een financiële steun in de rug, het serieus nemen en het luisteren naar hulpvragers geeft vaak 
verlichting, en hopelijk ook hoop op een betere toekomst. We ervaren dat het Noodfonds 
Wageningen hiermee het verschil kan maken.   
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4. Bestuurlijke zaken en inrichting Noodfonds Wageningen  
 

Binnen de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) en Noodfonds 
Wageningen zijn de volgende kerkelijke organisaties en geloofsgemeenschappen actief betrokken en 
vertegenwoordigd. 

 ABC Evangeliegemeente Salem 
 Arboretumkerk Vrijzinnig op weg 
 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv) Wageningen 
 Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Wageningen 
 Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) 
 Vineyard gemeente 

Deze kerken en geloofsgemeenschappen zorgen voor het overgrote deel van onze inkomsten. Dat 
gebeurt in een fijne en open sfeer. De samenwerking is goed. Waarvoor dank, ook mede namens de 
ontvangers van de noodhulp.    

 

Samenstelling bestuur 

De bestuurssamenstelling in 2021 was zoals gepresenteerd in tabel 1. 
 

Tabel 1.  Samenstelling bestuur WSIDA en Noodfonds Wageningen, 2021 

Functie Naam Namens 
Voorzitter + PR Harm Smit NGK, GKv 
Secretaris Rikje van de Weerd Vineyard gemeente 
Penningmeester Dick Verkerk PGtW 
Lid Frank Goessens ABC Evangeliegemeente Salem 
Lid Vacant  

 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 
(maximaal) 3 jaar en kunnen worden herbenoemd. In 2019 is er een rooster van aftreden opgesteld. 
Deze is in tabel 2 weergegeven. 

 

Tabel 2. Rooster van aan- en aftreden 

Wie Functie Vanaf Aftreden 1e 
verlenging 

Aftreden 

Harm Smit Voorzitter 20-09-2017 20-09-2020 20-09-2020 20-09-2023 
Rikje van de Weerd Secretaris 20-09-2017 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2022 
Dick Verkerk Penningmeester 20-09-2017 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2022 
Frank Goessens Lid 20-09-2017 20-09-2020 20-09-2020 20-09-2023 
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(Bestuurs)vergaderingen 

In 2021 is het bestuur 5 keer bij elkaar geweest. Er is 4 keer digitaal vergaderd vanwege de 
coronamaatregelen. Bij 1 van de vergaderingen was een afvaardiging van de werkgroep aanwezig.  

De werkgroep Noodfonds heeft intensief contact rond de hulpvragen en huisbezoeken.  

De bestuursvergaderingen, wanneer fysiek mogelijk, werden gehouden in de Bevrijdingskerk van de 
PG te Wageningen. Hiervan kunnen wij kosteloos gebruik maken. Waarvoor dank! 

Bestuur onderwerpen 2021 

In het verslagjaar heeft het bestuur aan de volgende onderwerpen aandacht besteed:  

• Ondersteunen van de werkgroep bij keuzes mbt hulpvragen  
 Werving van extra bestuursleden  
 Contact leggen met andere hulpgevende instanties in Wageningen, oa Universiteitsfonds 
 Contact leggen met Gemeente Wageningen 
 Effect van de coronamaatregelen op het werk van Noodfonds Wageningen 
 Vergroten van de bekendheid bij de doelgroep 
 Onder de aandacht brengen van armoede in Wageningen en de rol die wij hierin kunnen spelen. 
 Vergroten van de kerkelijke achterban en de financiële middelen 
 Aansluiten bij Welsaam bij de nieuwe aanbesteding 
 
 
Externe contacten  
 
Het bestuur is in 2021 in direct overleg geweest met de volgende organisaties: 

 Het Universiteitsfonds Wageningen  
 ISOFA-Schuldhulpmaatjes (Voor sommige cliënten van ISOFA vraagt Noodfonds Wageningen 

fondsen aan).  
 Diaconie van PGtW 

 
 
Bezinningsbijeenkomst 

Op zaterdag 30 januari 2021 is er een hybride bezinningsbijeenkomst georganiseerd. We hebben met 
diverse werkgroepleden en contactpersonen van kerken gesproken over hoe we omgaan met 
cliënten. Daarnaast hebben we de ochtend besteed aan een bezinningswandeling. In verband met de 
coronamaatregelen waren dat 1-op-1 wandelingen. 

Er waren ongeveer 10 deelnemers. We sloten  gezamenlijke online af.   
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Verslag Werkgroep Noodfonds Wageningen 

2021 is wederom een bijzonder jaar geweest voor de werkgroep. Hulpvragen in coronatijd, 
gedeeltelijke lockdown en weer langzaam naar een open maatschappij. Digitaal zijn gesprekken 
gevoerd, maar gelukkig hebben er ook weer een aantal huisbezoeken plaatsgevonden. 

Dit jaar zijn er weinig tot geen corona-gerelateerde vragen meer gekomen.  

Doordat de werkgroep nu enkele jaren ervaring heeft, is de beoordeling van een hulpvraag 
makkelijker geworden. Soms is een hulpvraag geen echte nood en is het moeilijk om een aanvraag 
direct af te wijzen. Veel van de hulpvragen kunnen we helpen door enkel de juiste weg te wijzen, 
zodat bestaande regelingen/ fondsen aangesproken kunnen worden. 

Hulpvragen worden snel opgepakt en de werkgroep goed samen. Digitaal is het mogelijk om snel via 
whatsapp te communiceren en eventueel een kort overleg te plannen indien nodig. Communicatie 
met het bestuur of bestuursleden gaat meestal digitaal en soms telefonisch. De reactiesnelheid is 
bewonderingswaardig en daar zijn we als werkgroep dankbaar voor. 

Alhoewel het aantal aanvragen in 2020 en 2021 vergelijkbaar is, lijkt het erop dat het aantal 
aanvragen 2022 verminderd, de oorzaak is niet echt duidelijk. We zien als werkgroep wel dat er veel 
door de overheid geregeld wordt.  

De cliënten die geholpen worden zijn over het algemeen heel blij met de hulp die wordt geboden, 
daar kunnen we dankbaarheid voor tonen richting de Heer.  

Namens de werkgroep,  

Peter Roubos 

 

 

 

Tabel 3. Samenstelling werkgroep Noodfonds Wageningen 

Functie Naam 
Voorzitter Peter Roubos 
Lid Lénette van den Brink 
Lid Erik Albers 
Lid Lidy Been  
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5. Financieel jaarverslag Werkgroepen 
  

Binnen WSIDA zijn twee werkgroepen actief, Noodfonds Wageningen en Vakantiegeld delen. 
De financiële administratie en jaarrekening 2021 van de beide werkgroepen Noodfonds 
Wageningen en Vakantiegeld delen van de WSIDA vindt u hieronder. Beide jaarrekeningen 
zijn op 8 maart 2022 op verzoek van de Raad van Toezicht gecontroleerd en goedgekeurd, 
door een onafhankelijke kascontrole commissie. 
 
5.1 Financieel Jaarverslag 2021 Noodfonds Wageningen   
 

Inkomsten  2020    2021 
(begroot) 

      2021 
(gerealiseerd) 

verschil 

Kerken €      3.044 €     3.340 €       4.157 €        817 
Kerknet €           50 €         - €            - €          - 
Rente €           - €         - €            - €           - 
Overige €         575 €       270 €          600 €        330 
 
Totaal 

 
€      3.669 

  
€    3.610  

  
€       4.757  

  
€     1.147  

 

Uitgaven  2020     2021 
(begroot) 

       2022 
(gerealiseerd) 

verschil 

Noodhulp €     4.836  €    4.000  €      2.372  €    1.628  
Bankkosten €        254  €       240  €         248  €            8 
Communicatie €        212 €       200  €         248  €          48 
Inspiratie-dag €          38    €         50  €            -    €          50  
Overige €          25  €       100 €           40  €          60  
 
Totaal 

  
€     5.365  

  
€    4.590 

  
€      2.908 

  
€     1.682  

     
Resultaat €     3.014   €      -980 €      1.848  

 

Het resultaat komt ten laste van het Eigen Vermogen 

De balans per 31-12-2021 van Noodfonds Wageningen 

Omschrijving  Activa Passiva  
Rekeningcourant €     7.440  
Eigen vermogen  €        6.120 
Eigen vermogen DPW  €           373  
Vooruit betaalde bijdragen kerken  €           947 
   
 
Totaal 

  
€     7.440  

  
€        7.440  
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5.2 Vakantiegeld delen 

Het jaar 2021 is een rustig jaar geweest voor Vakantiegeld Delen. Waar, ondanks dat er geen folders 
zijn uitgedeeld, toch ruim € 7000 is binnengekomen. 

 

We hebben City of Cultures met € 2000 kunnen verblijden, zoals in 2020 was afgesproken. 

Naast enkele persoonlijke bijdragen is er € 1000 uitgekeerd aan Stichting De Kleine Wereld voor groot 
spelmateriaal in hun locatie.  

Het eindsaldo van 2021 is € 7007, zodat we nu weer met een volle kas kunnen beginnen. 

 

De website is opgeheven en wordt vervangen door een pagina op de website van WSIDA. 

De werkgroep leden zijn: Tiny Tazelaar, Marianne Roseboom en Rein van Eck. 

 

Rein van  Eck, penningmeester. 

 

 

Financieel Jaarverslag 2020 Vakantiegeld delen 

Inkomsten  2021   Uitgaven 2021  
Giften/collectes €       7.048  Cliënten €       4.550 
   Organisatiekosten €          157 
   Overige kosten €              9 
 
Totaal 

 
€         7.048 

  
Totaal 

 
€       4.716 

     
Resultaat    €       2.332 

 

Het resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen 

Balans per 31-12-2021 Vakantiegeld delen 

Activa 
 

Passiva  
 

  

Saldo bankrekening €     7.007  Eigen Vermogen 
 

€       7.007 
 


