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2. ALGEMENE OPMERKINGEN

Op 29 mei 2006 is de Stichting Hulpfonds Hellendoorn te Nijverdal opgericht.

Doel van de stichting:

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële, materiële en begeleidende
individuele en categoriale hulp aan personen die in de gemeente Hellendoorn 
verblijven, die hulp nodig hebben en deze hulp niet via andere wegen van de 
overheid of van andere instanties kunnen ontvangen.
De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Samenstelling bestuur ultimo 2019:

Voorzitter: P.F. de Noord
Voorzitter: vanaf 01-01-2020 H. Eggink
Secretaris: A.J.Oudendijk
Penningmeester: J.F.M. Evers-Heetkamp
Leden: P.J. Hofman

H. Mensink
H. ter Steege
G. van den Brink
B.J. Klumperman
E.H. Haitsma
G.A. Dales
C.A.R. Smale
R.J.L.Verschoor
A.G. Fransen
J.M. Kroeze
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VOORWOORD 

De Stichting Hulpfonds Hellendoorn is een particuliere stichting die zich erop richt om 
mensen die in de financiële problemen zijn gekomen of over weinig geld beschikken te 
ondersteunen. 
De Stichting is onafhankelijk van iedereen maar werkt nauw samen met allerlei andere 
maatschappelijke organisaties zoals de gemeentelijke overheid, het Maatschappelijk Werk, de 
kerken, de Woningstichting, de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Trefpunt Minima en de 
stichting Boom. 
De Stichting is in 2006 opgericht door de kerken, het Cliëntenplatform “Werk en Inkomen” 
en de gemeente Hellendoorn.  
De Stichting werkt volgens standaard procedures waarbij de verschillende hulpvragen 
anoniem worden besproken in het bestuur en alleen de coördinatoren en de penningmeester op 
de hoogte zijn van de identiteit van de hulpvragende personen. 

De afgelopen jaren blijft de algemene hulpverlening teruglopen. Het aantal aanvragen, dat 
vorig jaar al gedaald was, daalde dit jaar verder tot 42. Het kan haast niet anders dat de 
goedlopende economie daar de oorzaak van is. In de jaren midden in de crisis hadden wij ca 
100 aanvragen per jaar! Het gemiddelde bedrag per aanvraag liep wat op tot € 960, zodat we 
in 2019 € 40.299 hebben uitgekeerd aan algemene hulpverlening. Een verheugende 
ontwikkeling derhalve! 
Ook zien we dat mensen de leningen die wij verstrekken vaak later weten terug te betalen. In 
2019 ontvingen wij ruim € 30.000 terug van leningen die wij de jaren daarvoor verstrekt 
hadden. Ruim meer dan de € 22.000 in 2018. Ook hier dus een positieve ontwikkeling. 

Ook bij de uitvoering van de regeling Duurzame Gebruiksgoederen was sprake van en 
teruggang, zij het een lichte. Na de sterke stijging in 2018 was dit ook wel te verwachten. 
Gaven we in 2018 aan 294 aanvragers nog ruim € 82.000 uit, in 2019 daalde dat naar 280 
aanvragers en een totaal uitgekeerd bedrag van een kleine € 76.000, 

 Het jaar 2019 was voor het Hulpfonds het tweede jaar dat we de regeling van het Kindpakket 
uitvoerden. We hadden eigenlijk verwacht dat het aantal aanvragen en daarmee de 
uitgekeerde bedragen flink zouden toenemen naarmate het Kindpakket meer bekendheid zou 
krijgen. Het was ook onze bedoeling om een flinke publiciteitscampagne te entameren maar 
door gebrek aan vrijwilligers daarvoor en de discussies over bezuinigingen is dat er maar 
beperkt van gekomen. 
Het gevolg is dat de uitgaven voor 2019 zelfs iets zijn teruggelopen ten opzichte van 2018: in 
2019 gaven we voor 271 kinderen in totaal € 80.900 uit ten opzichte van € 89.500 in 2018. 
Ook hier zal trouwens de goede economie een rol spelen want opvallend is dat lang niet voor 
alle kinderen het maximaal beschikbare bedrag werd gedeclareerd. Bijna € 13.000 bleef 
onbenut. Blijkbaar hadden (de ouders van) die kinderen niet het totale bedrag nodig.   

Het jaar 2019 heeft ook in het teken gestaan van de gemeentelijke bezuinigingen. Gedurende 
het jaar is heel regelmatig intern, met de ambtenaren, met de wethouder en met de 
gemeenteraad gesproken over de mogelijkheden voor het Hulpfonds om te bezuinigen. 
Uiteindelijk hebben we een resultaat bereikt waar zowel de gemeente als het Hulpfonds zich 
goed in konden vinden. Dat het teruglopende beroep op het Hulpfonds, daarbij behulpzaam 
was moge duidelijk zijn. In hoeverre de Coronacrisis op dit punt weer roet in het eten gooit, is 
nu nog in de schoot van de toekomst verborgen.   



In 2019 hebben wij een eigen kantoor geopend aan de Maximastraat 1 in Nijverdal. Dat bleek 
achteraf toch niet zo een gelukkige plek te zijn. Het gebouw bleek ongeschikt om regelmatig 
spreekuren te houden waarbij veel bezoekers over de vloer kwamen. Daarom zijn wij op zoek 
gegaan naar iets nieuws en we hebben nu domicilie gevonden in het Huis voor Cultuur en 
Bestuur. Ons kantoor is nabij de balies van de gemeente met prima mogelijkheden om bezoek 
te ontvangen 
De financiële positie van de Stichting is in 2019 versterkt. Ondanks het verminderen van de 
bijdrage door derden hebben wij, dankzij de terugbetaling van leningen door een groot aantal 
personen, over 2019 een positief saldo van € 23.400. 

Ook bestuurlijk is er een en ander veranderd. Per 1 januari 2020 is Henk ter Steege als 
coördinator teruggetreden. Daarvoor in de plaats zijn in de loop van 2019 al Alex Fransen en 
Jan Kroeze als coördinatoren aan het bestuur toegevoegd.  
Bovendien is Peter de Noord per 1 januari 2020 als voorzitter afgetreden. Zijn opvolger is 
Herman Eggink. 

Ook in 2019 hebben wij nauw samengewerkt met vele organisaties in onze gemeente. 
In de eerste plaats noemen wij de goede samenwerking met de afdeling Werk en Inkomen van 
de gemeente Hellendoorn, met de medewerkers van Stichting BOOM en met de Voedselbank. 
In heel veel situaties wordt in deze "vierhoek" de hulpverlening onderling afgestemd. 
Daarnaast is de samenwerking met de Stadsbank voortreffelijk..   
Wij hopen deze vruchtbare en plezierige samenwerking ook in 2020 te kunnen voortzetten. 

Ook dit jaar is er dus weer veel werk verzet om de mensen in onze gemeente, die een laag 
inkomen hebben of in de financiële problemen komen, te ondersteunen. Met name onze 
coördinatoren en penningmeesters besteden daaraan veel tijd en energie 

Mede namens hen, die ondersteuning ontvingen, danken wij iedereen die zich vorig jaar 
ingezet heeft voor de mensen die in financiële problemen zijn gekomen. 

Herman Eggink 
Voorzitter 



Jaarverslag 2019  Algemene Hulpverlening 

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 15 maal bijeen. In deze vergaderingen  worden aanvragen van 
de voorgaande weken anoniem besproken. Uitgangspunt bij deze bespreking is dat elke aanvraag, 
anoniem, individueel wordt beoordeeld, zodat hulpverlening op maat kan worden geboden. In een 
extra vergadering is de gang  van zaken binnen de Stichting geëvalueerd, waarin tevens de 
omvangrijke bezuinigingsvoorstellen van de Gemeente Hellendoorn en de effecten daarvan op onze 
Stichting werden behandeld. 

Het afgelopen jaar heeft het Hulpfonds Hellendoorn weer diverse hulpvragers financiële 
ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast hebben we, net als in voorgaande jaren, meegewerkt aan 
de paas- en kerstpakkettenactie van de Raad van Kerken.  

Veel mensen weten ons rechtstreeks (waaronder begrepen de Gebruiksgoederen Regeling als 
onderdeel van het Hulpfonds) te vinden . Andere aanvragen komen binnen via maatschappelijke 
organisaties. Hulpaanvragen kregen we o.a. via Caritas en Diaconieën, team Werk en Zorg van de 
gemeente Hellendoorn, Avedan (Algemeen Maatschappelijk Werk), Reggewoon, Stadsbank Oost 
Nederland, Stichting Voedselbank Hellendoorn en Stichting BOOM. 

Met de twee  laatstgenoemde stichtingen werken we intensief samen door cliënten  bij hulp soms te 
verplichten gebruik te maken van een budgetmaatje van de Stichting BOOM of zich aan te melden bij 
de Stichting Voedselbank Hellendoorn. Anderzijds vragen budgetmaatjes van Stichting BOOM ons 
regelmatig om een financiële bijdrage om de mensen, die zij begeleiden, weer perspectief te kunnen 
bieden op een financieel gezonde toekomst. Er vond periodiek afstemmend overleg plaats tussen 
Stichting BOOM, Stichting Voedselbank Hellendoorn en onze stichting .  

Met name willen wij hier ook de uitstekende contacten noemen met de medewerkers van de 
gemeente Hellendoorn (team Werk en Zorg), van Reggewoon, van de Stadsbank Oost Nederland en 
van Avedan. Zij zien het Hulpfonds als een volwaardige ketenpartner in het lokale zorgstelsel, 
waardoor de onderlinge afstemming en hulp aan cliënten wordt bevorderd.  

Wanneer we de cijfers van het afgelopen jaar vergelijken met die van 2018, dan constateren we dat : 

- het aantal hulpvragen in 2019 is afgenomen: 42 aanvragen tegenover 62 aanvragen in 2018.
Mogelijk is deze daling een gevolg van de aantrekkende economie.

- het totaal aan uitgaven  eveneens een daling laat zien. Gaven wij in 2018 nog € 51.000 uit
aan ondersteuning, in 2019 was dat € 40.299.

- per hulpvrager  in 2018 een bedrag van  € 826 is uitgegeven tegen  € 960  in 2019.
- wij in 2019 een bedrag van € 30.407,41 ontvingen aan aflossingen; in 2018 was dat €

22.216,--

Daarnaast valt op dat de uitgaven met betrekking tot het niet kunnen betalen van huurverplichtingen 
aanzienlijk minder zijn geworden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een gewijzigd beleid binnen 
Reggewoon. 

Voor wat betreft de overige uitgaven zijn er verder geen opvallende wijzigingen te constateren. 



In onderstaand overzicht hebben we de cijfers van 2019 naast die van 2018  gezet. 

In het afgelopen jaar hebben we de volgende hulp geboden: 2018 2019

Algemene ondersteuningen € 32.623 € 31.287

Vluchtelingenwerk, statuskosten, naturalisatie, gezinshereniging €  0 €
Voorkomen van uitzettingen, afsluitingen van gas, licht en water € 13.203 €   2.822

Zorgverzekering €   5.425 €   6.190

Culturele activiteiten €         0 €  0 

Totaal € 51.251 € 40.299

Aan leningen uit voorgaande jaren tot heden kwam retour € 22.216 €  30.407

In bovenstaande bedragen zijn onder andere de kosten verwerkt van bijzondere aanschaffingen, 
zoals eco instapfietsen, laptop, wasautomaat, diepvries, brillen, scooter, terugbetalen toeslagen 
fiscus, vervoer academisch ziekenhuis, zwemkaarten.

Ook hebben wij garant gestaan voor de kosten van de Sinterklaasactie en de Kerstpakkettenactie. 

Van deze garantstelling is echter geen gebruik gemaakt. 

Onze stichting heeft een zogenaamde ANBI verklaring t.b.v. aftrek belasting voor bedrijven en 
particulieren. 

Andere overzichten: 

2017 2018 2019 

Bron van inkomsten : Mensen met werk 

met WW-uitkering 

met WIA/Wajong uitkering 

met WSNP 

met bijstandsuitkering 

alleen AOW + < € 100 pensioen

AOW + hoger pensioen 

Onbekend 

20 

5 

5 

0 

46 

0 

3 

2 

11 

3 

12 

0 

33 

2 

1 

0 

11 

3 

3 

1 

23 

0 

1 

0 



Subtotaal 81 62 42 

Herkomst aanvragen Gemeente 

Maatschappelijk Werk 

Vluchtelingenwerk 

Kerken of Steunpunt Minima 

Anderen (bv. Woningstichting) 

Rechtstreeks (GBR/BOOM) 

13 

6 

0 

2 

23 

35 

6 

6 

0 

3 

 16 

31 

13 

5 

1 

0 

8 

15 

Gezinssituatie: Alleenstaand 

2 volwassenen zonder kinderen 

2 volwassenen met inwonende kinderen 

alleenstaand met inwonende kinderen 

38 

2 

15 

24 

27 

5 

15 

15 

19 

2 

9 

12 

Leeftijd: Onbekend 

<21 jaar 

>21 jaar<45 jaar

>45< 65 jaar

> 65 jaar

1 

4 

36 

 34 

4 

0 

2 

31 

25 

4 

0 

1 

19 

19 
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Januari 2020. 

Coördinatoren: 

Gerard Dales 

Alex Fransen 

Jan Kroeze 

Henk ter Steege. 



 

 
 
 

T: +31 (0)74 276 42 00 
E: hengelo@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. 
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Samenstellingsverklaring van de accountant 
   
Aan: Het bestuur van Stichting Hulpfonds Hellendoorn 
  

 
 
 
De jaarrekening van Stichting Hulpfonds Hellendoorn is door ons samengesteld op basis van de 
van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de 
exploitatierekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder 
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.  
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze 
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 
de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine-
organisaties-zonder-winststreven” en de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de 
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.   
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u 
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
onze kennis van Stichting Hulpfonds Hellendoorn. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.  
 

Hengelo, 4 mei 2020 
 
BDO Accountants  
namens deze, 
 
 
 
w.g. E. Bentsink RA 



JAARREKENING



4. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

A c t i v a 

Vlottende activa
Vorderingen 6.200 11.957
Liquide middelen 129.898 161.993

Totale activa 136.098 173.949

P a s s i v a

Stichtingsvermogen 77.607 54.249

Kortlopende schulden 58.491 119.701

Totale passiva 136.098 173.949

20182019
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5. EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

Toewijzingen
Bijdragen van derden 201.019 219.261

Totaal 201.019 219.261

Ondersteuning 166.527 200.571
Algemene kosten 10.908 12.463

Totaal 177.434 213.034

Exploitatieresultaat 23.584 6.227

Financiële baten 4 7
Financiële lasten 231 220

Exploitatiesaldo 23.358 6.015

20182019
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6. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 C1 “Kleine-organisaties-zonder-winststreven”. De algemene grondslag voor de waardering van de 
activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, 
worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor waardering

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten zijn verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben; de lasten zijn
verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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7. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vorderingen 

2019 2018

Overige vorderingen

Leningen u/g hulpvragers 2019 16.747  
Leningen u/g hulpvragers 2018 14.105  25.789  
Leningen u/g hulpvragers 2017 6.288  18.493  
Leningen u/g hulpvragers 2016 7.603  10.494  
Leningen u/g hulpvragers 2015 312  672  
Leningen u/g hulpvragers 2014 3.176  6.109  
Leningen u/g hulpvragers 2013 - 2.089 
Leningen u/g hulpvragers 2012 - 987 
Leningen u/g hulpvragers 2011 - -
Leningen u/g hulpvragers 2010 - -
Leningen u/g hulpvragers 2009 - -
Leningen u/g hulpvragers 2008 - -
Leningen u/g hulpvragers 2007 - -

48.231  64.633  
Af: voorziening -48.231 -64.633   

-  -  

Voorzichtigheidshalve zijn alle leningen u/g voorzien.

Overlopende activa

Garantstelling -  -  
Bijdrage Gemeente inzake Gebruiksgoederenregeling 6.160  11.714  
Te vorderen inzake verstrekkingen Gebruiksgoederen - 235 
Overige vorderringen SHH 36  
Te vorderen rente 4  7  

6.200  11.957  

Liquide middelen 

Rabobank, Rekening -courant 24.874  706  
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 53.861  54.854  
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening tbv GBR - -3.500
Rabobank, Gebruiksgoederenregeling 1.027  684 
Rabobank Kindpakket 50.135  109.249  
overlopende posten -  -  

129.898  161.993  
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2019 2018

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 54.249    48.234    
Resultaat boekjaar 23.358    6.015      

Stand per 31 december 77.607    54.249    

Kortlopende schulden

Teveel ontvangen subsidie culturele activiteiten
Overlopende schulden en overlopende passiva 1.169      1.318      
Teveel ontvangen subsidie Gebruiksgoederenregeling
Overlopende schulden en overlopende passiva Gebruiksgoederenregeling 7.187      9.133      
Teveel ontvangen subsidie Kindpakket 44.717    103.076  
Overlopende schulden en overlopende passiva Kindpakket 5.419      6.174      

58.491    119.701  
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8. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

2019 2018

Bijdragen van derden

Bijdragen derden 1.576       2.622       
Bijdragen kerken - - 
Bijdrage Gemeente 36.000     36.000     
Bijdrage Gemeente inzake Gebruiksgoederenregeling 72.000     72.000     
Nog te ontvangen bijdrage Gemeente Gebruiksgoederenregeling 6.160       11.714     
Bijdrage Gemeente inzake Kindpakket 130.000   200.000   
Teveel ontvangen bijdrage Gemeente Kindpakket -44.717 -103.076 

201.019   219.261   

Ondersteuningen

Personen 26.294     31.565     
Via vluchtelingenwerk - - 
Mutatie voorziening leningen u/g -16.402 -2.531 
Verstrekkingen Gebruiksgoederenregeling 75.818 81.990 
Verstrekkingen Kindpakket 80.817 89.546 

166.527   200.571   

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 2.319       1.556       
Advokaatkosten -141 - 
Bestuurskosten 633 880          
Accountantskosten 1.289       925          
Kosten inzake Gebruiksgoederenregeling 2.342       1.725       
Kosten inzake Kindpakket 4.466       7.378       

10.908     12.463     

Financiële baten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4              7              

Financiële lasten

Rente en kosten bank 231          220          
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9. NIET IN BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De stichting is ultimo 2019 een huurverplichting aangegaan voor de huur van spreekkamers. De 
overeenkomst is aangegaan voor 1 jaar en loopt tot 30 september 2020. De jaarlijkse huurverplichting 
bedraagt € 3.120.

10. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In het boekjaar 2020 heeft de uitbraak van het coronavirus plaatsgevonden. Voor de stichting heeft deze 
uitbraak vooralsnog geen gevolgen voor de financiële positie en continuïteit van de stichting.



BIJLAGEN



Duurzame Gebruiksgoederen 

Jaarverslag 2019 

Sinds maart 2015 voert Stichting Hulpfonds Hellendoorn de bijdrageregeling Duurzame 

Gebruiksgoederen uit namens de gemeente Hellendoorn als onderdeel van het 

Declaratiefonds. 

Alleen inwoners van de gemeente Hellendoorn kunnen hiervoor in aanmerking komen e.e.a. 

na toetsing door de gemeentelijke dienst Werk en Inkomen. De regels voor toekenning van 

een financiële ondersteuning zijn ook in 2019 hetzelfde gebleven als in voorgaande jaren, 

waarbij wij de mogelijkheid hebben in bijzondere gevallen hiervan af te wijken. Deze 

worden dan voor de uitvoering ervan in het bestuur besproken. 

De uitvoering wordt verzorgd door de heren G. van den Brink en B.J. Klumperman. Bij 

afwezigheid van een van hen komt dhr. C. Smale assisteren. 

Tot 30 september 2019 werd elke maandagmiddag zitting gehouden in Het Kantoor aan de 

Maximastraat 1 in Nijverdal.     

Vanaf 1 oktober 2019 werd de zitting verplaatst naar het gemeentehuis aan de Willem 

Alexanderstraat 7 in Nijverdal in kamer nummer 1. Ook hier wordt op maandagmiddag door 

ons zitting gehouden. Valt echter op maandag een bijzondere feestdag dan wordt de zitting 

verplaatst naar de dinsdagmiddag. 

In principe moet iedere cliënt een telefonische afspraak maken voor een aanvraag. 

Waar mogelijk krijgt de cliënt een aanschafverklaring mee, waarmee men bij een 

vakhandelaar een aankoop kan doen, die dan de rekening van het toegezegde bedrag 

rechtstreeks bij onze penningmeester kan indienen. Cliënten moeten dan alleen de 

meerprijs aan de handelaar te betalen. 

De vergaderingen van Stichting Hulpfonds Hellendoorn worden door ons bijgewoond wat 

resulteert in een goede afstemming van de werkzaamheden. 

Ook de contacten met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Hellendoorn 

verlopen soepel en prettig. 

In 2019 werden 289 aanvragen ingediend waarvan er 9 niet werden uitgevoerd. Verder 

waren er 60 nieuwe aanvragen. In totaal zijn er 490 aanvragers. 

G. van den Brink

  B.J. Klumperman 



Cijfermatig verslag Duurzame Gebruiksgoederen Regeling 2019 

 2019 2018 

Aantal ingediende aanvragen      289  301 

Aantal niet uitgevoerde aanvragen   9  7 

Uitgevoerd  280    294 

Waarvan nieuw 60  70 

Totaal uitgekeerd bedrag vergoedingen € 75.817,88  € 81.989,65 

Gemiddeld per aanvraag €  271,00    €       279,00 

Totale aanschafwaarde goederen   €  117.358,35  €  122.183,60 

Vergoedingspercentage  65  67 

De aanvragen waren als volgt verdeeld over de goederen:  aantal  aantal 

 euro’s  2019 2018

901 Bed/matras  7.449,25  28    19 

902 Fiets  9.638,95  34    35 

903 Stoffering 6.217,02  20    17 

904 Kooktoestel  3.633,50  13  15 

905 Koelkast/diepvries 7.970,00  27  33 

906 Wasm/droger   13.648,86  49  38 

907 Stofzuiger 1.311,94  12  8 

908 Meubilair 9.377,84  33  35 

909 TV/audio 3.727,99  18  17 

910 Computer/laptop 7.659,00  26  60 

911 Tablet/pad    885,90  3  5 

912 CVketel    943,63  4  4 

913 Vaatwasser  3.354,13  13  8 

 75.817,88  280  294 



Uitvoeringskosten 

Huur Maximastraat 987,65 

Huur Gemeente 260,00 

Catapult (website) 907,50 

Bankkosten  161,29 

Cartridges   24,97 

Papier   5.98 

Diversen    14,40 

 __________ 

 2.341,79 

Totaal Duurzame Gebruiksgoederenregeling € 78.159.67 



Kindpakket Hellendoorn 2019 

Bereik en besteding van het Kindpakket 

In de periode van maart t/m december 2019 hebben wij 271 kinderen ingeschreven voor 
het kindpakket. Deze 271 kinderen hadden in totaal recht op €94.072. In totaal is aan 
deze 271 kinderen €80.902 vergoed, dat is gemiddeld €299 per kind.  

Bestedingen in 2019: 

Artikel Vergoed percentage 
Kleding/schoenen €30.063 37,0% 
Fietsen €6.286 7,7% 
Sportkleding/accessoires €3.588 4,4% 
Schoolkosten/ouderbijdrage €13.217 16,3% 
Leermiddelen €1.223 1,5% 
Telefoon €3.649 4,5% 
Laptop/tablet €6.442 7,9% 

Wij stellen vast dat er een flink bedrag (€12.842) niet door ouders is gedeclareerd. Voor 
18 kinderen geldt dat er nog een tegoed is van meer dan €200. Opvallend daarbij is dat 
voor geen van deze kinderen een vergoeding voor de ouderbijdrage voor school is 
gedeclareerd. Voor 48 kinderen is een bedrag tussen €100 en €200 niet gedeclareerd. 
Voor 40 van deze 48 kinderen is de ouderbijdrage voor school niet gedeclareerd. 
Het oorspronkelijke idee van het kindpakket was dat “kinderen konden meedoen”. Veel 
aangehaald voorbeeld daarbij was dat kinderen op school werden uitgesloten van het 
Sinterklaasfeest en schoolreisjes, omdat ouders de ouderbijdrage niet konden betalen. 
Gezien het feit dat een relatief klein deel van de ouders vergoeding voor de 
ouderbijdrage bij het kindpakket declareert is het de vraag of met het kindpakket in de 
huidige vorm het oorspronkelijke doel wordt bereikt. Komend jaar zullen wij ouders bij 
elk intakegesprek sterk aanraden de ouderbijdrage uit het Kindpakket te betalen. Met de 
plaatselijke scholen zijn we overeengekomen dat ze de mogelijkheid om gebruik te 
maken van het Kindpakket op hun facturen vermelden. Overigens zijn we van mening  
dat ouders een eigen verantwoordelijkheid hebben en dat we geen verplichtingen willen 
opleggen. 
In 2018 constateerden we dat sommige ouders het beschikbare budget wel heel  
onevenwichtig besteedden. We hebben daarom een aantal veranderingen aangebracht. 
Voor alle artikelen hebben we een maximum besteedbaar bedrag ingesteld. Voor 
gebruiksgoederen (b.v. fietsen, laptop e.d.) hebben we een minimale gebruiksduur 
vastgesteld. Bij kleding is de voorwaarde voor vergoeding dat naast de bon/factuur ook 
het prijskaartje/label wordt ingeleverd. Deze maatregelen hebben het gewenste resultaat 
bewerkstelligd. Zo zijn er minder fietsen gekocht en is de gemiddelde aanschafprijs per 
fiets gedaald, het aandeel van het aan kleding bestede geld is gedaald van 46,0% naar 
37,0%. De verstrekkingenlijst wordt in 2020 met de beschikking meegestuurd. 
We willen en mogen wel flexibel omgaan met de regels als uit het gesprek met de ouders 
duidelijk blijkt dat ze op dat moment  grote behoefte hebben aan meer goederen (bijv. 
kleding) voor hun kind, dan het toegestane budget toelaat. Overigens blijft het maximum 
budget altijd gelden. 

Het bestedingspatroon van sommige ouders blijft zorgelijk. Wij kregen b.v van een gezin 
met 2 kinderen naast declaraties voor de ouderbijdrage declaraties binnen voor 2 I-
phones van rond €1200 per stuk, daarnaast voor €972 aan kleding en per kind 11 
bioscoopkaartjes. Wij vragen ons af of in zo’n geval het kindpakket terecht is toegekend. 
Voor meerdere kinderen uit andere gezinnen zijn dure telefoons of laptops aangeschaft. 
Wij ontvangen ook signalen ( bijv. een kaartje) dat ouders heel blij zijn dat we hen 
hebben kunnen helpen. 
Alle vrijwilligers hebben dit jaar ook weer met plezier meegewerkt om ouders met 
kinderen tussen 0-18 jaar, die minder inkomen hebben dan 120 % van de geldende 
bijstandsnorm hebben , te helpen. 
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