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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
In het jaar 2019 is een jaar van consolidatie geweest. Na de oprichting in 2017 en het eerste actieve
jaar werkt Noodfonds Wageningen aan een plek in de Wageningse samenleving. De indruk is dat
Noodfonds Wageningen gevonden wordt door maatschappelijk werk en andere hulpverlenende
instanties en door de diaconieën van de Wageningse kerken. En dat we onze doelstelling
verwezenlijken, verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of
gezinnen uit Wageningen.
In 2019 hebben we afscheid genomen van Kees van Schagen als voorzitter van Noodfonds
Wageningen. Zijn stokje is overgenomen door een zittend bestuurslid, Harm Smit. Het bestuur
bestaat momenteel uit vijf personen. We blijven actief met elkaar in gesprek over wat we wel en niet
willen en kunnen betekenen voor de Wageningers.
We denken dat met de werkgroep een goede werkwijze is ontwikkeld en hopen dat we in 2020 nog
beter gevonden worden, waardoor het aantal hulpvragen, die we mogen behandelen zal stijgen. De
werkgroep dient daarvoor wel te worden uitgebreid. We gaan actief op zoek naar deze uitbreiding.

Namens het bestuur,
Harm Smit (Voorzitter)
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2. Noodfonds Wageningen in cijfers
In 2019 zijn 22 hulpvragen binnengekomen. De vragen kwamen binnen via de cliënt zelf, de diaconie
van de kerken of kerkelijke hulporganisaties (Markt 17, ISOFA), private hulporganisaties (zoals Mai Mi
Bath, Melse & Wassink) en gemeentelijk hulporganisaties (Solidez, Sociaal raadslieden en het
Startpunt). In figuur 1 ziet u een verdeling van herkomst van hulpvragen zoals ze in 2019
binnenkwamen. Overigens moet hierbij gemeld worden, dat sommige aanvragen van cliënten zelf,
gedaan worden na een tip van een hulpverlener van een hulporganisatie.

Cliënt zelf

Medische hulp

Kerken

Leefgeld

Private hulporganisaties
Gemeentelijke
hulporganisaties

Figuur 1. Herkomst van hulpvragen in 2019

Figuur 2. Overzicht van toegekende hulpvragen in 2019

Noodfonds Wageningen heeft in 2019 in verschillende situaties geholpen. Het betrof hulp voor een
medische behandeling en leefgeld, voor eten en drinken. Dit is schematisch weergegeven in figuur 2.
In 2019 zijn er een aantal hulpvragen ingetrokken, nadat de werkgroep om aanvullende informatie
gevraagd had. 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.
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3. Verantwoording verleende giften en leningen
In totaal is in 2019 in 3 gevallen financiële hulp verleend. Bedragen zijn in één keer of meerdere
tranches uitgekeerd. Er is in 2019 voor een totaalbedrag van € 955 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,
ISOFA, de voedsel- en kledingbank en het Ik-doe-mee fonds.
In 9 gevallen is er doorverwezen voor hulp, zoals Steunfonds Vluchtelingen, Vakantiegeld Delen en
een kerstactie van de diaconie van een Wageningse Kerk. Ook is er aanvullend aan de hulp, die van
het Noodfonds wordt uitgekeerd, doorverwezen naar ISOFA, om zo meer structureel ondersteuning
te bieden.
In één geval is de toegezegde hulp niet in 2019 uitgekeerd, omdat de factuur nog niet ingediend kon
worden. Het gaat hier om een bedrag van €1750. De verwachting is dat dit in 2020 alsnog zal
worden uitgekeerd.
Een verder overzicht van de opbrengsten en kosten die Noodfonds Wageningen in 2019 gemaakt
heeft 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 er moeilijk uit te komen.
Hulp vragen is vaak een hoge drempel, een afwijzing kan een grote teleurstelling zijn. Hoe om te gaan
met financiën, keuzes die gemaakt worden, zijn vaak niet te begrijpen, vaak worden gevolgen niet
overzien. Daarnaast wordt verwacht dat als je in de problemen komt, de overheid je wel zal helpen.
Indien de overheid niet bijspringt worden mensen (onterecht) boos.
Een steun in de rug, het aanhoren van hulpbehoevenden geeft al verlichting, en hopelijk hoop op een
betere toekomst. Het Noodfonds Wageningen kan het verschil maken.
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4. Bestuurlijke zaken en inrichting Noodfonds Wageningen
Binnen het WSIDA en het Noodfonds 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 Wageningen (PGW)
Vineyard gemeente

Naast deze organisaties is er ook afstemming en ontvangen we vaak ook steun van andere kerken.

Samenstelling bestuur
In tabel 1 is weergegeven voor welke discipline ieder bestuurslid de vertegenwoordiger is. Op 25
januari 2019 heeft Kees van Schagen afscheid genomen als voorzitter van WSIDA en Noodfonds
Wageningen. Hij is opgevolgd door Harm Smit. De bestuurssamenstelling in 2019 was zoals
gepresenteerd in tabel 1.
Tabel 1. Samenstelling bestuur WSIDA en Noodfonds, 2019
Functie
Voorzitter (tot 25/1)
Voorzitter (vanaf 25/1) + PR
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Naam
Kees van Schagen
Harm Smit
Rikje van de Weerd
Dick Verkerk
Frank Goessens
Monique Zwetsloot

Namens
PGtW
NGK, GKv
Vineyard gemeente
PGtW
ABC Evangeliegemeente Salem
Arboretumkerk vrijzinnig op weg

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor 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

Kees van Schagen
Rikje van de Weerd
Dick Verkerk
Frank Goessens
Monique Zwetsloot
Harm Smit

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017

25-01-2019
20-09-2019
20-09-2019
20-09-2020
09-03-2020
20-09-2020

Lid
Lid
Voorzitter (mrt’19)

1e
verlenging

Aftreden

20-09-2019
20-09-2019

20-09-2022
20-09-2022
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(Bestuurs)vergaderingen
In 2019 is het bestuur 5 keer bij elkaar geweest. Bij 2 van deze vergaderingen was de werkgroep een
deel van de tijd aanwezig vanwege het overleg rond hulpvragen. Om elkaar beter te leren kennen
hebben werkgroep en bestuur samen gegeten bij de Happetaria.
De werkgroep Noodfonds heeft intensief contact rond de hulpvragen en huisbezoeken.
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de Bevrijdingskerk van de PG te Wageningen.
Hiervan kunnen wij kosteloos gebruik maken. Waarvoor dank!

Bestuur onderwerpen 2019
In het verslagjaar heeft het bestuur aan de volgende onderwerpen aandacht besteed:
•







Ondersteunen van de werkgroep bij keuzes mbt hulpvragen
Mee helpen opstellen en goedkeuren van een procesbeschrijving voor de werkwijze van de
werkgroep
Werving van extra werkgroepsleden
Contact leggen met andere hulpgevende instanties in Wageningen
Contact leggen met Gemeente Wageningen
Implementatie privacywetgeving
Samenwerking met ISOFA rond financiële aanvragen hulpfondsen

Externe contacten
Het bestuur is in 2019 in direct overleg geweest met de volgende organisaties:
 Steunfonds Vluchtelingen
 De Gemeente Wageningen, mbt het maatwerkfonds
Ook is er contact geweest met






Het Startpunt
Mai Mi Bath
Het Diaconaal Platform
ISOFA
Markt 17

Noodfonds Wageningen heeft zich gepresenteerd op 2 bijeenkomsten



Bijeenkomst van ISOFA in de bibliotheek
Ontwikkeltafel voorkomen van armoede en schulden

Bezinningsbijeenkomst
In 2019 heeft er geen bezinningsbijeenkomst plaats gevonden. Deze staat op de agenda op zaterdag
1 februari 2020.
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5. Financieel jaarverslag Werkgroepen
Binnen WSIDA zijn twee werkgroepen actief, Noodfonds Wageningen en Vakantiegeld delen.
De financiële administratie en jaarrekening 2019 van de beide werkgroepen Noodfonds
Wageningen en Vakantiegeld delen van de WSIDA vindt u hieronder. Beide jaarrekeningen
zijn op 19 februari 2020 op verzoek van de Raad van Toezicht gecontroleerd en goedgekeurd,
door een onafhankelijke kascontrole commissie.
5.1 Financieel Jaarverslag 2019 Noodfonds Wageningen
Inkomsten

2018

Kerken
Kerknet
Rente
Overige

€
€
€
€

Totaal

€

Uitgaven

2018

Noodhulp
Bankkosten
Communicatie
Inspiratie-dag
Overige

€
€
€
€
€

Totaal

€

Resultaat

3.628
1.340
250

2019
(begroot)
€ 2.920
€
€
€
220

2019
(gerealiseerd)
€ 3.121
€
€
€ 1.250

€
€
€
€

201
1.030

5.218

€ 3.140

€

€

1.231

1.461
241
465
32
65

2019
(begroot)
€ 2.600
€
240
€
200
€
€
100

2019
(gerealiseerd)
€
955
€
236
€
140
€
€
25

€
€
€
€
€

1.645
4
60
75

2.265

€

€

1.357

€

1.783

€

3.014

3.140

4.371

verschil

verschil

De balans van Noodfonds Wageningen sluit per 31-12-2019 met een totaaltelling van € 6.386,-.
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5.2 Vakantiegeld delen

Ook in 2019 heeft Vakantiegeld Delen actie gevoerd.
Aan giften en collectes is in dat jaar ruim € 10.000 ontvangen. Daarvan werd bijna € 8.000 gedoneerd
aan 30 personen/adressen. Het saldo van 2019 bedraagt € 3039. Daarvan is € 2.000 bestemd voor de
“Eftelingactiviteit” waarvoor we ook in 2018 hebben bijgedragen.
De jaarrekening is gecontroleerd namens het bestuur van WSIDA.
Ook in 2020 zullen wij u weer om donaties en adressen vragen.

Namens de werkgroep, Rein van Eck.

Financieel Jaarverslag 2019 Vakantiegeld delen
Inkomsten
Giften/collectes

Totaal

€

€

2019
10.340

Uitgaven
Cliënten
Organisatiekosten
Overige kosten

€
€
€

2019
7.557
141
265

10.340

Totaal

€

7.962

€

2.377

Resultaat
Balans over 2019 Vakantiegeld delen
Activa
Saldo bankrekening per 31-12-2019
Resultaat

Passiva
€

3.039

Per 1-1-2019

€

662

€

2.377

10

