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Inleiding  
In september 2015 is een notitie door het DPN goedgekeurd om te starten met een Noodfonds. 
Vervolgens is in dat najaar een kernteam gevormd en in februari 2016 is dat kernteam met het 
Noodfonds NDB van start gegaan. In die startnotitie werden de uitgangspunten benoemd en werd 
ook een aantal procedures vastgesteld.  
In 2017 is een evaluatie in het bestuur besproken en een notitie hierover is in het DPN aan de orde 
geweest. Met name de in de praktijk opgedane ervaringen hebben toen geleid tot aanpassingen in 
de organisatie en de werkwijze. Diezelfde ervaringen hebben niet of nauwelijks geleid tot 
aanpassingen van het doel en de aanwending van giften en leningen. 
Nu we een aantal jaren verder zijn en weer meer ervaring hebben is het goed om de uitgangspunten 
van het Noodfonds weer eens op een rijtje te zetten. Ook al omdat de situatie om ons heen steeds 
aan verandering onderhevig is. 
Deze notitie is dus deels min of meer een herhaling van eerder geformuleerde uitgangspunten en 
deels een update van de werkwijze.  
 
 
Waarom helpt het Noodfonds? 
Het Noodfonds NDB heeft als doel het verlenen van individuele financiële ondersteuning aan hen die 
buiten de reguliere hulp vallen, vooral als zij geen lid zijn van een van de aangesloten kerken. Het wil 
een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede binnen de gemeente Nijkerk.  
Het Noodfonds is er voor mensen die tijdelijk of langdurig in moeilijke of kwetsbare situaties 
verkeren. Het NDB doet dit in navolging van Jezus vanuit de Bijbelse diaconale opdracht om te zien 
naar de naaste in nood en de zwakken in de samenleving. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn 
daarbij de kernwoorden en wij laten ons mede inspireren door de woorden van Jezus uit de Bergrede 
in Mattheus 5.     
 
 
Wie helpt het Noodfonds? 
Het Noodfonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Nijkerk die zeer dringend financiële hulp 
nodig hebben en waarbij vanuit andere bronnen aantoonbaar geen bijdrage (meer) mogelijk is. 
Mensen die in acute financiële nood zijn geraakt en niet meer beschikken over middelen om in de 
primaire en/of sociale levensbehoeften te voorzien en waar dat wel dringend nodig is. Er moet dus 
sprake zijn van acute nood of het voorkomen daarvan. 
 
  
 



 

 

 
 
Hoe helpt het Noodfonds? 
Verzoeken om ondersteuning komen bij het kernteam binnen via gemeentelijke of hulpinstanties of 
via een individuele hulpverlener. Om bij deze instanties in beeld te komen en te blijven geeft het 
NDB (of het kernteam) bekendheid aan het werk van het Noodfonds bij gemeente, gebiedsteams, 
voedselbank, diaconieën, vluchtelingenwerk, SHM, Sigma etc. 
Aanvragen van een individu voor persoonlijke ondersteuning zonder de tussenkomst of 
ondersteuning van een instantie worden in principe niet in behandeling genomen.  
Op basis van de aanvraag vormt het kernteam zich een oordeel over de situatie en probeert indien 
nodig, meer informatie in te winnen om te zien of de aanvraag aan de criteria voldoet. 
Dat kan door navraag te doen bij de aanvragende instantie, bij derden of bij de betreffende persoon 
zelf.  
Indien de aanvraag wordt toegekend kan de steun gegeven worden in de vorm van een gift of een 
renteloze lening. Dit hangt af van de individuele situatie, de inkomsten en de mogelijkheden tot 
terugbetalen 
Bij een gift wordt een maximum gehanteerd van € 500 en voor een lening € 1.500. Indien het in een 
aanvraag om een hoger bedrag gaat kan de kerngroep dat voorleggen aan het bestuur van het NDB 
dat daar dan een besluit over neemt.  
Enkele uitgangspunten van de hulpverlening zijn: 
*het Noodfonds geeft geen geld maar betaalt nota’s        
*het Noodfonds betaalt geen boetes en neemt geen leningen over (mogelijk een uitzondering voor 
een lening met hoge rente van bijv. een postorderbedrijf) 
*de steun is in principe eenmalig en niet structureel   
Eventueel kan de steun samen gaan met een financieel advies dat al of niet via SHM loopt. 
De financiële hulp kan ook bestaan uit een bemiddelende rol die kan leiden tot een andere passende 
oplossing.   
 
 
Organisatie en werkwijze  
De binnengekomen hulpvragen worden behandeld door het kernteam Noodfonds. Dit kernteam 
bestaat uit minimaal 2 personen, waarvan minimaal 1 bestuurslid van het NDB is. 
De leden van het kernteam worden benoemd door het bestuur van het NDB.  
Het kernteam verzamelt de benodigde informatie om een weloverwogen beslissing over de 
hulpvraag te kunnen nemen. Om positief op een hulpvraag in te gaan moeten alle leden van het 
kernteam hiermee instemmen. Als het kernteam niet unaniem kan instemmen met een aanvraag of 
als er twijfel is over het feit of een aanvraag wel aan de gestelde criteria voldoet vindt overleg plaats 
in het bestuur van het NDB en wordt daar een beslissing genomen.    
Bij een positieve beslissing wordt dit aan de hulpvrager meegedeeld en geeft het kernteam de 
administrateur opdracht een rekening te betalen c.q. een bedrag (aan derden) over te maken.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Als het een lening betreft wordt een standaardovereenkomst gemaakt en getekend waarin de 
hoogte van het geleende bedrag en de aflossingsbedragen en -termijnen worden vastgelegd. De 
administrateur krijgt hiervan een afschrift en bewaakt de nakoming van de afspraken. Indien de 
aflosser in gebreke blijft geeft de administrateur een seintje aan het kernteam dat hierop actie 
onderneemt richting de schuldenaar.        
 
 
Verantwoording  
Het bestuur van het NDB stelt jaarlijks de hoogte van het budget van het Noodfonds vast. Binnen het 
totale budget kan het kernteam een voorstel doen om de uitgaven voor een bepaald doel van een 
maximum te voorzien.  
Naast de tussentijdse rapportages aan het NDB bestuur maakt het kernteam jaarlijks een overzicht 
van alle ingediende hulpvragen waarin o.a. vermeld wordt : datum, hulpvragende instantie, 
onderwerp en de afhandeling. Ook aanvragen die niet zijn gehonoreerd worden hierin opgenomen. 
Dit overzicht wordt in de vergadering van het bestuur NDB toegelicht, besproken en geaccordeerd.    
 


