
  

Jaarverslag SUN Groningen 2017 

 

Samenvatting  

SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de provincies Groningen en Drenthe die in een 

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

en overheadkosten van de deelnemende gemeenten in deze twee provincies en giften van regionale en 

landelijke fondsen. In 2017 verstrekten zeventien gemeenten subsidie aan SUN Groningen. Het aantal 

aanvragen in 2017 is 440. SUN Groningen heeft over 2017 € 146.521,00 aan giften verstrekt. Sinds 2016 is 

SUN Groningen een nauwe samenwerking aangegaan met het Hazewinkelfonds om zo de mogelijkheden 

voor inwoners van de provincies Groningen en Drenthe te vergroten.  

 

 

Aanvragen 2017 

1. Cijfers 2017 

In 2017 zijn 440 aanvragen ontvangen, waarvan er 422 zijn afgehandeld. In totaal is voor 88% van de 

aanvragen een gift verstrekt of kon gericht worden doorverwezen. Van de aanvragen is 4% afgewezen en 8% 

is ingetrokken. 

 

De meeste aanvragen worden ingediend voor mensen met een bijstandsuitkering (64%). Bij 8% van de 

aanvragen gaat het om mensen met een Wajong-, WW- of WIA-uitkering, terwijl 16% van de aanvragers 

andere inkomsten heeft (bijv. WSF, zak- en kleedgeld, ANW, AOW). Ook ontvangt SUN Groningen 

aanvragen voor mensen met inkomsten uit arbeid (4%). Bij 8% van de aanvragen is het inkomen (nog) niet 

bekend.  

 

De giften variëren van € 20,00 tot € 2.200,00. De gemiddelde gift bedraagt € 330,00. De hoogte van de gift 

wordt berekend op basis van tweedehands prijzen. SUN Groningen probeert zoveel mogelijk gebruik te 

maken van organisaties zoals bijvoorbeeld Stichting Babyspullen, Kledingbank Maxima, ReShare en 

WerkPro. Voor koelkasten en wasmachines worden nieuwprijzen berekend.  

 

In totaal heeft SUN Groningen een bedrag van € 146.521,00 aan giften verstrekt.  



2. Voor welk doel is een gift verstrekt 

   

Woninginrichting/-stoffering en Huishoudelijke apparatuur 

De meeste aanvragen worden ingediend voor de kosten van woninginrichting/-stoffering en huishoudelijke 

apparatuur. Meestal hebben mensen hoge schulden waardoor ze niet hebben kunnen reserveren voor 

woninginrichting. Voor deze kosten is een lening bij een kredietbank niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt 

dan meestal niet verstrekt. Hieronder twee voorbeelden van situaties waarin SUN Groningen een gift heeft 

verstrekt.  

 

Aanvraag voor woninginrichting voor een alleenstaande man. Via Bureau Woonkans heeft hij een woning toegewezen 
gekregen. Hij kan zijn financiën niet beheren en heeft daarom een bewindvoerder. Hij ontvangt een PW-uitkering en heeft 
ongeveer € 11.000,00 aan schulden. Voordat hij deze woning kreeg was hij zwervende en heeft niet kunnen sparen voor 
woninginrichting. Een lening bij de kredietbank is niet mogelijk en bijzondere bijstand is afgewezen. SUN Groningen heeft 
een gift verstrekt voor vloerbedekking, wasmachine, koelkast, eettafel + stoelen, bank en servies van totaal € 900,00. 

 

Aanvraag voor een wasmachine voor een alleenstaande man. Hij is in behandeling voor een verslaving en deze 
behandeling gaat erg goed. Budgetbeheer is opgestart en een aanvraag schuldsanering is ingediend. Hij ontvangt een 
PW-uitkering. Meneer heeft geen wasmachine. Hij heeft een beroep gedaan op de witgoed-regeling. Deze aanvraag is 
afgewezen, omdat het niet gaat om vervanging van een kapotte wasmachine. Dit is een voorwaarde van de regeling. SUN 
Groningen heeft een gift verstrekt voor de aanschaf van een wasmachine.  

 

 

Gas/licht en Borg 

De gemeente Groningen heeft vanuit het armoedebeleid geld beschikbaar gesteld voor schrijnende 

schuldsituaties. Het geld is beschikbaar gesteld in een fonds, betreffende het Doorbraakfonds. Er is een pilot 

gestart voor de inwoners van de stad Groningen. In 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en voor 2018 

is ook een bedrag toegezegd. De uitvoering van het fonds wordt door SUN Groningen gedaan. 

 

De aanvragen kunnen worden ingediend door de consulenten en eurocoaches van de Groningse Kredietbank 

(GKB) en de GKB-specialisten schuldhulpverlening die werkzaam zijn in de WIJ-teams. De voorwaarde om 

aanspraak te kunnen maken op het Doorbraakfonds is het kunnen vinden van een duurzame oplossing. Dit 

betekent vaak dat door het wegnemen van de belemmering een schuldregeling kan worden aangevraagd. 

Door het verstrekken van een gift voor een (dreigende) gas- en lichtafsluiting kan de inwoner van Groningen 

verder met het traject bij de GKB. Een ander voorbeeld is een dreigende huisuitzetting die niet meer via een 

moratorium kan worden voorkomen. Ook dan biedt het Doorbraakfonds uitkomst. 
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Een aantal voorbeelden waarbij SUN Groningen vanuit het Doorbraakfonds een gift heeft verstrekt: 

 

Voor een alleenstaande vrouw is door de GKB een aanvraag ingediend voor afsluit- en aansluitkosten van Enexis. 
Mevrouw heeft een turbulent verleden gehad waar mishandeling en verwaarlozing centraal stonden. Mevrouw is op jonge 
leeftijd uit huis gegaan, helaas al met schulden. Ze heeft een jongen leren kennen die achteraf een loverboy bleek te zijn. 
Hij heeft op verschillende vlakken misbruik van haar gemaakt. In die tijd is ook in haar woning het gas en licht afgesloten. 
Ze heeft zich aangemeld bij het sociaal team en bij de GKB voor de schulden. De medewerker van de GKB heeft 
aangegeven dat er geen ruimte in het budget is vanwege de beslaglegging op het inkomen en de vele schulden die er 
zijn. GKB zal mevrouw aanmelden bij Robin Energie, dan hoeft er geen borg te worden betaald. SUN Groningen heeft een 
gift van € 1.605,00 verstrekt. De schuldhulpverlening kan nu verder worden opgestart. 

 

Een alleenstaande man in Groningen is afgesloten van gas en elektra vanwege een schuld bij zijn energieleverancier. 
Humanitas heeft geregeld dat er een nieuw energiecontract is aangegaan bij Essent. Meneer kan niet worden 
aangesloten zolang de kosten van Enexis van € 217,54 niet zijn betaald. Meneer heeft zich gemeld bij de GKB voor hulp 
bij zijn schulden. De eurocoach van de GKB heeft een aanvraag bij SUN Groningen gedaan voor de kosten van Enexis. 
SUN Groningen heeft een gift van € 217,54 verstrekt. Meneer is weer aangesloten en kan zich richten op de hulpverlening 
van de GKB.  

 

Betreft een aanvraag vanuit de GKB voor een betaling van de huur voor een alleenstaande man. In verband met een 
aanzegging van woningontruiming op 25 september 2017 is door de GKB een verzoek voor moratorium bij de rechtbank 
ingediend. De rechtbank heeft op 22 september 2017 een tijdelijk vonnis toegekend. Hierin is aangegeven dat de huur 
van 22 september 2017 tot 1 oktober 2017 vóór 29 september 2017 voldaan moet zijn. Als dit niet wordt betaald, dan zal 
de ontruiming alsnog doorgaan. Meneer heeft geen ruimte om deze betaling te kunnen doen. SUN Groningen heeft de 
huur van € 121,93 betaald. Met deze gift wordt meneer niet ontruimd en kan de schuldhulpverlening verder opgestart 
worden. 

 

 

Gezinshereniging 

Het aantal aanvragen voor een vergoeding voor gezinshereniging is in 2017 toegenomen ten opzichte van 

vorig jaar. In 2017 heeft SUN Groningen voor 20 aanvragen een gift verstrekt en in 2016 zijn 5 aanvragen 

gehonoreerd. 

 

Vanuit Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Nidos worden de meeste aanvragen voor gezinshereniging 

ontvangen. SUN Groningen vergoedt een deel van de kosten van de vliegtickets. Door Stichting 

Vluchtelingenwerk en indien mogelijk ook door de burger wordt een deel van de vliegtickets betaald. Door 2 

voorbeelden te geven wordt duidelijk wat voor aanvragen bij SUN Groningen binnenkomen.  

 

Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland heeft een aanvraag ingediend voor een 10-jarig Syrisch jongetje dat bij zijn 
opa en oma woont. Stichting Nidos is voogd van de jongen. Opa en oma krijgen een pleeggeld-vergoeding voor hem en 
ontvangen zelf een PW-uitkering. Onlangs is de aanvraag om herenigd te worden met zijn vader, moeder en twee 
broertjes gehonoreerd. Het jongetje heeft geen geld om de vliegtickets te betalen. Zijn opa heeft € 100,00 gespaard voor 
de kosten. De kosten bedragen € 200,00 voor een volwassene en € 175,00 voor een kind. De totale kosten zijn € 750,00. 
SUN Groningen heeft een gift van € 650,00 verstrekt. 

 

Betreft een aanvraag voor een alleenstaande vrouw. Sinds ze als asielzoeker in Nederland is gekomen, is mevrouw bezig 
geweest om haar man uit Eritrea ook naar Nederland te krijgen. Meneer woont in een kamp met weinig voorzieningen en 
veel armoede. Het is mevrouw eindelijk gelukt om toestemming te krijgen van de IND om haar man naar Nederland te 
krijgen. Mevrouw heeft behalve een lening voor woninginrichting bij de GKB geen schulden. Ze heeft geen ruimte in haar 
budget om grote bedragen te sparen. Het is haar tot nu toe gelukt om een klein bedrag per maand achteruit te leggen en 
heeft een bedrag van € 100,00 bij elkaar gekregen. Mevrouw komt nu nog een bedrag van € 369,00 tekort voor een 
vliegticket voor haar man. SUN Groningen heeft een gift van € 369,00 verstrekt. 

 



Overig 

Door SUN Groningen wordt ook regelmatig noodhulp verstrekt voor situaties die niet onder een specifiek doel 

vallen. Wat voor soort aanvragen dit zijn, is beschreven in onderstaande voorbeelden. 

 

Het sociaal team doet een aanvraag voor een kinderwagen voor een gezin met 5 kinderen waarvan 3 kinderen 
gehandicapt zijn. Een jongetje van 4 jaar heeft een zware hersentumor gehad en woont met intensieve begeleiding weer 
thuis. Verder is er een te vroeg geboren tweeling. Beide kinderen hebben het Down-syndroom. De ouders hebben veel 
extra kosten vanwege de kinderen (ook door luiers, melk, maagzuurremmers voor het jongetje van 4 jaar) en hebben 
geen geld meer voor een kinderwagen voor de tweeling. De medewerker van het sociaal team heeft gekeken naar andere 
oplossingen en SUN Groningen was de enige oplossing voor de aanschaf van een speciale kinderwagen. De kinderen 
moeten beide liggen en er kan niet volstaan worden met een standaard kinderwagen. SUN Groningen heeft een gift van  
€ 600,00 verstrekt voor de aanschaf van de kinderwagen. 

 

Betreft aanvraag van WIJ-team voor meisje van 11 jaar. Ze heeft via het jeugdsportfonds een periode paard kunnen 
rijden. Ze kan nu pas eind van dit jaar weer een beroep op dit fonds doen. WIJ-team vraagt of SUN Groningen de kosten 
tot die tijd voor de paardrijlessen wil vergoeden. Er zijn problemen in het gezin. Vader is depressief en er is een broertje 
met hersenletsel. De moeder is overbelast. Het meisje van 11 jaar krijgt ook steeds meer problemen en het WIJ-team 
vraagt of zij haar paardrijlessen mag vervolgen. Ze zijn in gesprek met de manege omdat het meisje daar ook 
vrijwilligerswerk wil gaan doen, zodat volgend jaar een gedeelte van de lessen daarmee betaald kunnen worden. SUN 
Groningen heeft eenmalig een gift van € 190,00 verstrekt. 

 

 

3. Voor wie is een gift gevraagd 

 

In totaal zijn er 805 personen betrokken bij de aanvragen bij SUN Groningen. De meeste daarvan worden 

ingediend ten behoeve van alleenstaanden, vaak alleenstaande mannen. Bij de aanvragen van echtparen en 

alleenstaande ouders (voornamelijk vrouwen) waren 298 kinderen betrokken. Er waren 16 aanvragen voor 

senioren en 38 aanvragen waren voor personen onder de 23 jaar. 
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4. Afwijzen 

De aanvragen die SUN Groningen ontvangt worden niet allemaal afgehandeld door middel van het 

verstrekken van een gift. Als er geen sprake is van een urgente financiële nood, bijvoorbeeld als er genoeg 

saldo op de bankrekening/spaarrekening staat, of als een gift van SUN Groningen de problemen niet oplost, 

dan wordt de aanvraag afgewezen. 

 

In 2017 zijn ook meerdere aanvragen afgewezen omdat de hulpverlener niet meer reageerde op het verzoek 

voor het aanleveren van aanvullende informatie. Hieronder zijn een aantal voorbeelden beschreven van de 

aanvragen die worden afgewezen. 

 

Betreft een aanvraag voor een fiets voor een alleenstaande vrouw. Mevrouw heeft de fiets al aangevraagd en heeft 
hiervoor geld geleend bij vrienden. De hulpverlener doet een aanvraag voor het betalen van de fiets. SUN Groningen 
heeft de aanvraag afgewezen omdat de fiets al is aangeschaft en het nu een schuld bij vrienden betreft. De urgente 
financiële nood is niet meer aanwezig. Mevrouw zal een betalingsregeling kunnen treffen voor het afbetalen van de schuld 
bij de vrienden.  

 

Voor een alleenstaande vrouw wordt een aanvraag ingediend voor de kosten van een hobby, betreffende cursus 
edelsmeden. De kosten van de cursus bedragen € 650,00. De aanvraag is afgewezen omdat er geen sprake is van een 
urgente financiële nood. 

 

 

5. Doorverwijzen 

Als er een andere mogelijkheid is dan een gift van SUN Groningen om de urgente financiële nood op te 

lossen, wordt de hulpverlener op deze mogelijkheid gewezen. SUN Groningen komt in principe niet in beeld 

wanneer er een voorliggende voorziening beschikbaar is. Op deze manier wordt een hulpverlener geholpen 

zonder dat hiervoor een gift nodig is. 

 

Wanneer een hulpvrager in budgetbeheer of beschermingsbewind zit, wordt bij een aanvraag uitgezocht, of 

de schuldhulpverlener in het budget van de cliënt een bedrag heeft gereserveerd voor onvoorziene kosten. 

Het komt zeer regelmatig voor dat dit het geval is. De aanvragende hulpverlener is hiervan dan niet op de 

hoogte. Een cliënt kan zo wel worden geholpen, zonder dat een gift van SUN Groningen nodig is. 

 

Verder wordt ook geregeld gewezen op de mogelijkheid van bijzondere bijstand. Daarnaast heeft SUN 

Groningen, ook door bemiddeling met de gemeente, ervoor kunnen zorgen dat een aanvraag met voorrang 

werd afgehandeld zodat een gift van SUN Groningen niet nodig was. 

 

De aanvraag van een computer van € 275,00 is afgewezen omdat er ruimte in budget is. Het gezin heeft geen schulden 
en een lening is mogelijk. Daarnaast zijn er 2 volwassen inwonende kinderen die weigeren bij te dragen aan het 
huishouden. De hulpverlener is geadviseerd om een gesprek met het gezin en de kinderen aan te gaan en is 
doorverwezen naar de gemeente voor het aanvragen van een lening.  

 

De hulpverlener van een alleenstaande man doet een aanvraag voor een gift voor een wasmachine. Uit onderzoek van 
SUN Groningen blijkt meneer een reservesaldo te hebben bij de kredietbank. SUN Groningen heeft de hulpverlener die de 
aanvraag heeft gedaan hiervan op de hoogte gebracht. Meneer kan met eigen middelen de wasmachine aanschaffen en 
een gift van SUN Groningen is niet nodig.  

 



Voorlichting / informatieverstrekking 

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

regelingen of andere voorzieningen. Voordat een aanvraag wordt ingediend, wordt door de hulpverlener vaak 

telefonisch of per mail geïnformeerd of een aanvraag mogelijk is. Wanneer een aanvraag is ingediend en een 

voorliggende voorziening mogelijk is, wordt naar andere instanties doorverwezen. 

 

De medewerker van SUN Groningen bezoekt regelmatig werkoverleggen van de verschillende 

convenantpartners om een toelichting te geven op de werkwijze van SUN Groningen. Ook neemt SUN 

Groningen deel aan bijeenkomsten van sociale partners in de provincie Groningen en Drenthe. Op deze 

manier wil SUN Groningen uitleg geven, in beeld blijven bij verschillende organisaties en ook op de hoogte 

blijven van wat er speelt. 

 

 

Hulpverlenende organisaties 

Inmiddels is met veel hulpverlenende organisaties een convenant afgesloten. In 2017 is een convenant 

afgesloten met Stichting Present Noord-Groningen. Een volledig overzicht van de convenantpartners staat op 

de website www.sungroningen.nl. 

 

In 2017 werden de meeste aanvragen ingediend door: 

 

Organisatie Aantal aanvragen 

WIJ-teams Groningen 65 
Humanitas Noord 27 
GKB Groningen 21 
LIMOR 19 
Humanitas Midden-Groningen 15 
Senturra 15 
De Bewindvoerster 15 
Vluchtelingenwerk 14 
Stichting Nidos 11 
Gemeente Oldambt 11 
VNN 11 

http://www.sungroningen.nl/


Fondsen / Donateurs 

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

euro gaat naar de in financiële nood verkerende inwoner. Veel landelijke fondsen hebben het verzoek om 

ondersteuning van het giftenbudget van SUN Groningen gehonoreerd. In bijlage 1 wordt per fonds 

aangegeven voor welke bedragen zij in 2017 hebben bijgedragen aan de verstrekte giften. 

 

De ondersteunende fondsen in 2017 zijn: 

 

Fonds DBL  
Fonds Toos Lintstra van de Dijk 
Gravin van Bylandtstichting 
Nalatenschap De Drevon 
Noodfonds Kindpakket 
RDO Balije van Utrecht 
NRC Handelsbladlezersfonds 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 
Mamaminifonds 
Ter Schouw van Sanen stichting 
Stichting Vrouw Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis  
Armoedefonds 
Doorbraakfonds 
Provincie Groningen 
Hazewinkelfonds 
Donaties 
 

Naast de noodzakelijke bijdragen van fondsen ontvangt SUN Groningen ook regelmatig donaties. Zo zijn 

giften ontvangen van kerken en van donateurs die geld hebben ingezameld bij een afscheid of jubileum. 

 

 

Gemeenten provincies Groningen en Drenthe 

Het doel is om de hele provincie Groningen bij SUN Groningen te betrekken. Om dit te bereiken zijn vanaf de 

oprichting in 2012 de gemeenten in de provincie door het bestuur van SUN Groningen benaderd. In 2017 zijn 

vijftien Groninger gemeenten bij SUN Groningen aangesloten. Dit zijn de gemeenten Groningen, Ten Boer, 

Hoogezand-Sappemeer, Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Slochteren, Menterwolde, Oldambt, 

Zuidhorn, Leek, Appingedam, Grootegast en Pekela. Per 1 januari 2018 hebben de gemeenten Haren en 

Loppersum ook aangegeven mee te willen doen. 

 

Vanaf 2016 is het werkgebied van SUN Groningen verruimd naar de provincie Drenthe. De reden is dat veel 

hulpverlenende organisaties in de provincie Groningen ook daar actief zijn. De gemeente Tynaarlo en de 

gemeente Noordenveld hebben zich aangesloten bij SUN Groningen. Per 1 januari 2018 geldt dit ook voor de 

gemeente De Wolden. Er zijn nog gesprekken gaande met meerdere gemeenten in de provincie Drenthe met 

het verzoek of deelname mogelijk is. 



Bestuur en Bureau SUN Groningen 

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

hulpverleningsorganisaties, maatschappelijke organisaties en fondsen. 

 

Bestuur 

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

Dhr. J.F. de Jong, penningmeester, oud-directeur Groningse Kredietbank 

Dhr. E. Ottens, secretaris, manager Werkplein Ability, Het Hogeland 

Mevr. A. Aaldering, oud-directeur Stichting MJD 

Mevr. T. Dolstra, directeur MEE Groningen 

Mevr. G. Haak, notaris, Notariaat Zuidlaren 

Dhr. A. de Vos van Steenwijk, oprichter en bestuurder ondernemingen, RDO Balije van Utrecht 

Dhr. B. van Putten, directeur KWIZ 

 

Bureau SUN Groningen 

Petra Yntema, bureauhoofd 

Iris van der Heide, financieel administratief medewerker 

 

Harm Buiterplein 1 

9723 ZR  Groningen 

Tel. 050-3675006 

sun@groningen.nl 

www.sungroningen.nl 

IBAN: NL79RABO0120370395 (ANBI-erkend) 

mailto:sun@groningen.nl
http://www.sungroningen.nl/


Bijlage 1: Overzicht gehonoreerde aanvragen in 2017, per fonds 
 

Fonds Bedrag 

Fonds DBL € 32.500 

Gravin van Bylandtstichting € 15.000 

Nalatenschap De Drevon € 15.000 

Fonds Toos Lintstra van de Dijk € 14.456 

Fonds Kindpakket € 12.445 

Doorbraakfonds € 11.140 

RDO Balije van Utrecht € 10.832 

Provincie Groningen € 10.000 

NRC Handelsbladlezersfonds € 6.000 

St. Vrouw Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis € 5.000 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe € 4.500 

Mamaminifonds € 2.998 

Armoedefonds € 1.500 

Ter Schouw van Sanen stichting € 1.426 

Gemeente Oldambt € 191 

Overige fondsen € 3.533 

 __________ 

Totaal verstrekt (afgerond) € 146.521  



Bijlage 2: Bedrag aan giften, verstrekt per gemeente 
 

Gemeente Bedrag 

Gemeente Groningen € 78.598 

Gemeente Hoogezand € 24.576 

Gemeente Bedum/Winsum/De Marne/ Eemsmond € 10.496 

Gemeente Oldambt € 10.129 

Gemeente Tynaarlo € 6.682 

Gemeente Leek € 3.395 

Gemeente Appingedam € 2.759 

Gemeente Slochteren € 2.500 

Gemeente Noordenveld € 2.500 

Gemeente Menterwolde € 1.975 

Gemeente Aa en Hunze € 1.650 

Gemeente Zuidhorn € 950 

Gemeente Grootegast € 250 

Gemeente Pekela € 61 

 __________ 

Totaal verstrekt (afgerond) € 146.521 

 


