
 

 

Jaarverslag SUN Groningen 2013 

Samenvatting 
SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente 

financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt door subsidies voor de bureau- en 

overheadkosten van de Gemeente- en Provincie Groningen en door de giften aan de in nood 

verkerende inwoner van regionale en landelijke fondsen. Alleen dienst- en hulpverlenende instanties 

waarmee SUN Groningen een convenant heeft afgesloten, kunnen ten behoeve van hun klanten een 

aanvraag voor een gift indienen. SUN Groningen heeft over 2013 rond een bedrag van  

€ 70.000,00 aan giften verstrekt.  

 

 

 

SUN Groningen 
 

SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van Groningen, die in een urgente financiële  

noodsituatie verkeren en niet (meer) in aanmerking komen voor een zogenaamd voorliggende 

voorziening. Het werk van SUN Groningen wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van landelijke en 

lokale fondsen, de overheid en andere donateurs. 2013 is het eerste jaar dat SUN Groningen volledig 

operationeel  is.  

In 2013 zijn veel gemeenten door ons benaderd met het verzoek deel te nemen aan SUN Groningen. 

De Stad Groningen doet al vanaf 2012 mee, de gemeenten Oldambt, Winsum, De Marne, en 

Eemsmond hebben in 2013 toegezegd deel te nemen. In al deze gemeenten hebben wij de 

hulpverlenende instellingen bezocht met als doel een convenant af te sluiten.  

SUN Groningen wil het aantal fondsen dat ons ondersteunt, uitbreiden. Hierbij is in 2013 vooral 

regionale aansluiting gezocht. Deze werkzaamheden gaan in 2014 gewoon door. 

 

Aanvragen 2013 

In 2013 hebben we 165 aanvragen ontvangen. 121 aanvragen zijn gehonoreerd, 34 zijn afgewezen 

/ingetrokken of doorverwezen. Tien aanvragen waren nog niet afgehandeld. 

De bijdragen variëren van € 40 tot €  2600. De gemiddelde bijdrage  voor een gift bedraagt  € 586.  

 



 

Voor welk doel is een gift verstrekt: 

 

De meeste aanvragen hebben betrekking op levensonderhoud, woninginrichting/ -stoffering of 

huishoudelijke apparatuur. De bijdragen voor levensonderhoud hebben vaak betrekking op een korte 

periode, bijvoorbeeld wanneer een schuldenregeling nog niet rond is. Wanneer mensen een nieuwe 

woning krijgen toegewezen, via Woonkans, moet deze vaak compleet worden ingericht en 

gestoffeerd. Vaak wordt er geen bijstand hiervoor verleend omdat er sprake is van onjuiste keuzes in 

het verleden (“verwijtbare schulden”). Ook zijn er situaties dat er een echtscheiding loopt en de 

financiële situatie nog niet duidelijk is.  Wanneer de hulpverleners de situatie van een de klant weer 

proberen op orde te krijgen door begeleiding en een schuldhulpverleningstraject, kan een gift van 

SUN de situatie stabiliseren. Wij vergoeden in principe 2
e
 hands goederen en hebben hiervoor met 

een grote kringlooporganisatie werkafspraken gemaakt.  

Vb Huishoudelijke apparatuur: 

Een klantmanager WWB vraagt voor een mevrouw uit Winsum een bijdrage voor een 2
e
 hands 

wasmachine. Zij woont bij haar dementerende vader in en zorgt voor hem. Vader en dochter hebben 

beiden veel schulden en krijgen hiervoor hulp van Humanitas. Er loopt een aanvraag voor 

beschermingsbewind. Haar wasmachine heeft het begeven en ze heeft 2
e
 hands wasmachine 

aangeschaft. Deze begaf het ook binnen een dag. SUN heeft een bijdrage verstrekt voor een 2
e
 hands 

wasmachine (met garantie).  

Veel aanvragen zijn onder de noemer  “Overig” geschaard. De aanvragen die SUN Groningen 

ontvangt, zijn vaak zo uiteenlopend dat hiervoor geen gezamenlijk onderwerp voor kan worden 

aangegeven. Te denken valt aan een enkelbrace voor een jongen zodat hij kan blijven sporten, 

schoonmaakkosten van een woning, abonnementskosten ZIGGO en scheurpakken voor een 

gehandicapt kind.  
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Hoeveel mensen zijn geholpen met een gift: 

 

Totaal zijn 221 personen geholpen met een gift van SUN Groningen. De meeste aanvragen worden 

ingediend ten behoeve van alleenstaanden. Bij de aanvragen van echtparen en alleenstaande ouders 

waren 82 kinderen betrokken. 

 

Aanvragen niet gehonoreerd: 

Niet elke aanvraag leidt tot een gift. De redenen hiervan zijn: 

Doorverwezen/voorliggende voorziening  8 

Ingetrokken      8 

Geen urgente nood     6 

Past niet in doel van de stichting   6 

Woont in niet deelnemende Gemeente   3 

Niets meer gehoord     2 

Door klant zelf ingediend    1 

       34 
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Voorlichting: 

SUN Groningen komt pas in actie wanneer er geen of niet tijdig gebruik kan worden gemaakt van 

wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Voordat er een aanvraag wordt ingediend worden wij 

vaak telefonisch of per mail geraadpleegd met de vraag of een aanvraag mogelijk is. Wanneer er een 

andere mogelijkheid is, geeft SUN advies welke stappen de hulpverlening kan zetten. Vaak leidt een 

telefoongesprek er toe dat er geen aanvraag bij SUN wordt ingediend maar dat eerst andere 

mogelijkheden worden onderzocht.  

 

Zo was een hulpverlener niet op de hoogte van de vergoeding door MENZIS van een kunstgebit en 

van de mogelijkheden van vergoeding via bijzondere bijstand van de eigen bijdrage. Ook was het in 

meerdere situaties niet nodig om een gift te verstrekken omdat bij de kredietbank nog een algemene 

reserve stond waarvan de noodzakelijke kosten konden worden betaald. De hulpverlener was hiervan 

niet op de hoogte. Een andere keer kon een leerling worden doorverwezen naar een fonds van haar 

school voor kosten die samenhingen met de opleiding.  

 

Fondsen /Donateurs  

SUN Groningen wordt gefinancierd door giften en bijdragen uit fondsen, legaten en donaties. Elke 

ontvangen euro gaat naar de in nood verkerende inwoner. Veel landelijke fondsen hebben ons 

verzoek om ondersteuning van ons giftenbudget gehonoreerd. 

 

De ondersteunende fondsen in 2013 zijn:  

Fonds DBL      

Fonds Toos Lintstra van de Dijk    

CORDAID      

Gravin van Bylandtstichting    

Nalatenschap De Drevon    

Olga Heldring Fonds     

Van Heumen de Sitter stichting    

Pape fonds  

Ter Schouw van Sanenfonds  

Stichting Vrouw Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis      

De fondsen dragen voor het grootste gedeelte bij aan het benodigde giftenbudget. Kleinere donaties 

worden door ons ook erg gewaardeerd. Zo ontving SUN Groningen de opbrengst van een collecte van 

een kerk in de gemeente Zuidhorn.  

 

 



 

 

Gemeenten provincie Groningen 

In 2013 hebben de gemeenten Oldambt, Winsum, Eemsmond, De Marne zich, naast Groningen, bij 

SUN Groningen aangesloten. 

Burgers uit gemeenten waar wij nog geen subsidieverzoek hadden ingediend of waar dit 

subsidieverzoek nog in behandeling was, konden in 2013 wel een beroep op SUN Groningen doen. 

Dit was mogelijk doordat de provincie Groningen ons een subsidie had verstrekt vanuit het 

stimuleringsbudget armoedebestrijding.  

  

Bestuur en Bureau SUN Groningen 

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit personen uit de kring van de (lokale) overheden, dienst- en 

hulpverlenings- organisaties, maatschappelijke organisaties en fondsen. 

Bestuur: 

Dhr. P. de Bruijne,  voorzitter, oud-gedeputeerde provincie Groningen    

Dhr. J.de Jong, penningmeester, directeur Groningse Kredietbank    

Dhr. E. Ottens, secretaris, hoofd Sociale Zaken en Werk Bedum, Winsum, De Marne   

  

Mevr. A. Aaldering, directeur Stichting MJD 

Mevr. T. Dolstra, directeur MEE Groningen 

Mevr. G. Haak, notaris, Notariaat Zuidlaren 

Dhr. B. van Putten, directeur KWIZ 

 

Bureau SUN Groningen 

Kundien van Loo 

Iris van der Heide 

 

Harm Buiterplein 1 

9723 ZR  Groningen 

Tel. 050-3675006 

info@sungroningen.nl 

www.sungroningen.nl 

mailto:info@sungroningen.nl
http://www.sungroningen.nl/


  

 

 

 

Bijlage 1: 

Aanvragende organisaties in 2013 in gehonoreerde aanvragen 

Aantal gehonoreerd   Bedrag gehonoreerd

   

ANGO      1    € 270  

De Bewindvoerster    3    €        1284  

GKB       5    €        5377  

GKB Assen     1    €  676   

Goed Geregeld     1    € 500 

Humanitas Groningen    6    €        1248  

ISD Winsum, De Marne     1    € 150 

Kerken      1    € 375 

Het Kopland     4    €        3240  

Leger des Heils     4    €         2200 

Lentis      2    €           518 

Stichting Lichtpunt    1    €          520 

MEE Groningen     15    €          8704 

Stichting MJD     35    €       24632  

Noordermaat     1    €           200 

NOVO      4    €         4243 

Stichting Noodfonds Zwolle   1    € 522 

OGGZ-team     1    € 828 

Promens Care     2    €            470 

Provincie Groningen    2    €  583 



Senturra     2    € 300 

Sociaal team Groningen   2    € 800 

Dienst SOZAWE Groningen   1    €   95  

Terwille     1    € 596 

TSN-thuiszorg     1    €   40           

UMCG      3    €        2145  

Veni- etinam     4    €       1448  

VKB Appingedam    2    €          409 

VNN      3    €         2555  

VWNN      1    € 240      

Stichting Werkszaam    1    € 967 

Werkpro     1    € 491 

Stichting Welzijn Oldambt   2    €        1378  

ZIENN      4      €        2825 

  

      121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Bijlage 2: 

Overzicht van de door de fondsen gehonoreerde aanvragen in 2013 

Naam fonds    Aantal aanvragen    Bedrag 

Fonds DBL     37    €   25.472 

Fonds Toos Lintstra van de Dijk   28    €  18.217 

CORDAID     13    €  10.000 

Gravin van Bylandtstichting   19    €     6388 

Nalatenschap De Drevon   13    €     6106 

Olga Heldring Fonds    8    €     3476 

Van Heumen de Sitter    1    €        670 

Pape fonds     1    €        400  

Donaties     1    €       199 

            

          €    70928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3: 

Bedrag aan giften verstrekt per gemeente 

    Aantal toegekende aanvragen  Bedrag 

Gemeente  Oldambt   6    €  2467 

Gemeente  Hoogezand   5    €  5388 

Gemeente  Eemsmond   2    €    764 

Gemeente  Vlagtwedde   1    €    676 

Gemeente  Haren   2    €    583 

Gemeente  Zuidhorn   1    €  1225 

Gemeente  Leek   2    €    825 

Gemeente  Winsum   2    €    505 

Gemeente  Bellingwedde  2    €  1200  

Gemeente  Marum   1    €    200  

Gemeente  Groningen   97    €57095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     


