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In nood is hulp 
niet van toeval 
afhankelijk
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Fondsen in 2017 

Fonds DBL Nalatenschap De Drevon
Fonds Toos Lintstra van de Dijk Fundatie Van den Santheuvel Sobbe
Gravin van Bylandtstichting  Ter Schouw van Sanen Stichting
Doorbraakfonds RDO Balije van Utrecht
Armoedefonds Mamaminifonds 
NRC handelsbladlezersfonds Noodfonds Kindpakket
Provincie Groningen Hazewinkelfonds
St. Vr. Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis
  
Bestuur en Bureau SUN Groningen

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit personen uit de kring van (lokale) 
overheden, dienst- en hulpverleningsorganisaties, maatschappelijke organisaties 
en fondsen.

Bestuur
Dhr. P. de Bruijne, voorzitter, oud-gedeputeerde provincie Groningen 
Dhr. J.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, ondernemer, RDO Balije van Utrecht
Dhr. B. van Putten, directeur KWIZ

Bureau SUN Groningen  
Petra Yntema    Harm Buiterplein 1
bureauhoofd    9723 ZR  Groningen
Iris van der Heide   tel: 050 367 50 06
financieel administratief medewerker sun@groningen.nl
     www.sungroningen.nl
ANBI

www.sungroningen.nl


Professionele noodhulp via SUN Groningen

SUN staat voor Stichting Urgente Noden. SUN Groningen verleent financiële hulp 
aan mensen die in dringende financiële nood verkeren en geen aanspraak kunnen 
maken op een wettelijke voorziening. Aanvragen kunnen alleen door professione-
le hulpverleners worden ingediend.

SUN signaleert en geeft voorlichting

In het verlengde van noodhulpverstrekking geven we ook voorlichting en 
bemiddelen we als er een beroep gedaan moet worden op een voorliggende 
voorziening. We benutten onze ervaringen om signalen af te geven over gaten in 
het vangnet van wettelijke voorzieningen. 

2017 kort samengevat 

In 2017 verstrekten 17 gemeenten een subsidie aan SUN Groningen. Dit zijn de 
gemeenten Groningen, Ten Boer, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, 
Menterwolde, Oldambt, Eemsmond, Winsum, Bedum, De Marne, Appingedam, 
Zuidhorn, Grootegast, Pekela, Noordenveld, Leek en Tynaarlo. Per 1 januari 2018 
zijn de gemeenten De Wolden, Haren en Loppersum ook aangesloten.   
Totaal zijn er 440 aanvragen ingediend en 422 afgehandeld. In 88 % van de 
afgehandelde aanvragen konden we helpen door een gift te verstrekken of 
gericht door te verwijzen. De meeste mensen ontvangen een PW-uitkering,  
WAJONG/WIA of WW-uitkering (72 %). In 4 % van de aanvragen hebben mensen 
inkomsten uit arbeid, 16 % hebben overige inkomsten zoals WSF, zak- en kleedgeld. 
In 8 % van de aanvragen is het inkomen nog niet bekend. De meeste aanvragen 
betreft alleenstaanden en er zijn 298 kinderen bij betrokken.

Kerncijfers 2017

Aantal aanvragen 440
Aantal toekenningen/doorverwezen 372
Afgewezen 15
Ingetrokken 35
In behandeling 18
  
Giften

De giften in 2017 variëren van € 20,00 tot € 2.200,00. De gemiddelde gift bedraagt 
€ 330,00. In 2017 is een bedrag van ruim € 146.500,00 aan giften/voorschotten 
verstrekt. 
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Voor welk doel is een gift verstrekt 
 

Twee voorbeelden  

Aanvraag voor leefgeld voor een alleenstaande moeder met 3 kinderen die is 
gevlucht naar Groningen. Ze verblijven in de crisisopvang.
Mevrouw is van plan om in Groningen te blijven en hier haar leven met de 
kinderen op te bouwen. Mevrouw heeft geen inkomen. De uitkering en toeslagen 
zijn aangevraagd. Er zijn geen andere voorliggende voorzieningen waar gebruik 
van kan worden gemaakt. Ter overbrugging totdat de inkomsten binnenkomen 
heeft SUN leefgeld verstrekt.

Aanvraag voor een wasmachine voor een alleenstaande man. Hij is in behandeling 
voor een verslaving en dit 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 heeft een 
gift verstrekt voor de aanschaf van een wasmachine. 
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