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Het	  aantal	  aanvragen	  om	  steun	  is	  het	  afgelopen	  boekjaar	  sterk	  afgenomen	  	  ten	  opzichte	  van	  	  
voorgaande	  boekjaren.	  Onze	  stichting	  biedt	  pas	  hulp	  als	  alle	  andere	  trajecten	  niets	  opgeleverd	  
hebben.	  Gelukkig	  springt	  de	  overheid	  eindelijk	  in	  bij	  de	  veel	  voorkomende	  vragen.	  Gemeenten	  
hebben	  budget	  beschikbaar	  gekregen	  en	  gemaakt	  (niet	  alle	  gemeenten	  op	  dezelfde	  schaal	  en	  wijze)	  
om	  bijvoorbeeld	  de	  kosten	  voor	  sporten	  voor	  kinderen	  uit	  arme	  gezinnen	  te	  betalen	  en	  er	  kwam	  een	  
budget	  voor	  computers	  voor	  schoolgaande	  jeugd.	  	  Wij	  hebben	  de	  indruk	  dat	  dit	  veel	  nood	  
weggenomen	  heeft,	  al	  blijkt	  uit	  de	  binnengekomen	  aanvragen	  dat	  waar	  nood	  is,	  deze	  wel	  zeer	  zware	  
proporties	  heeft	  gekregen,	  niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  omdat	  steeds	  meer	  mensen	  en	  gezinnen	  zich	  
eerst	  in	  de	  schulden	  hebben	  gestoken.	  	  
	  
De	  aantallen	  aanvragen	  van	  de	  laatste	  5	  jaar:	  
2013/2014	   96	  
2014/2015	   76	  
2015/2016	   93	  
2016/2017	   87	  
2017/2018	   54	  

Net	  als	  in	  het	  voorgaande	  jaar	  waren	  er	  relatief	  veel	  aanvragen	  van	  vluchtelingen	  of	  hun	  
hulpverleners	  en	  mensen	  met	  een	  migratie	  achtergrond.	  Het	  deel	  van	  de	  aanvragen	  dat	  om	  
uiteenlopende	  redenen	  niet	  voor	  honorering	  in	  aanmerking	  kon	  komen	  of	  moest	  worden	  
doorverwezen	  ligt	  op	  het	  niveau	  van	  vorig	  jaar:	  54%	  (vorig	  jaar	  57%).	  	  
Het	  lijkt	  er	  op	  dat	  het	  afgelopen	  jaar	  meer	  mensen	  een	  aanvraag	  hebben	  gedaan	  die	  (net)	  niet	  tot	  de	  
“stille	  armen”	  behoorden:	  zij	  hadden	  al	  de	  nodige	  mensen	  ingeschakeld	  om	  hen	  bij	  hun	  problemen	  
te	  helpen.	  	  Een	  vijftal	  aanvragen	  is	  na	  onze	  vraag	  om	  aanvullende	  informatie	  vervallen	  doordat	  er	  
geen	  reactie	  meer	  op	  kwam	  of	  mogelijk	  doordat	  elders	  hulp	  gevonden	  werd.	  	  
	  
Bij	  de	  afgewezen	  aanvragen	  is	  er	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  aantal	  dat	  aflossing	  van(o.a.	  huur-‐)	  schulden	  
wenste.	  Deze	  vragen	  vallen	  buiten	  onze	  doelstelling.	  
Opvallend	  waren	  bij	  de	  door	  ons	  afgewezen	  aanvragen	  de	  zaken	  die	  niet	  direct	  in	  de	  sfeer	  van	  
noodhulp	  liggen	  of	  soms	  zelf	  eens	  zekere	  mate	  van	  luxe	  suggereerden,	  zoals:	  elektrische	  fietsen	  (3x),	  
elektrische	  rolstoel,	  Amerikaanse	  koelkast,	  kosten	  dierenarts,	  grote	  beurt	  auto,	  rijlessen,	  Macbook,	  
bakfiets,	  sta	  op	  stoel,	  vaatwasser,	  behandelingen	  fysiotherapie.	  Wij	  benadrukken	  dat	  er	  alleen	  
geholpen	  wordt	  als	  alles	  al	  geprobeerd	  is,	  als	  verder	  bezuinigen	  onmogelijk	  is	  en	  als	  het	  om	  basale	  
levensbehoeften	  gaat.	  	  
	  
Van	  de	  wel	  gehonoreerde	  aanvragen	  waren	  die	  in	  de	  categorie	  woninginrichting	  (van	  bedden	  tot	  
wasmachines	  en	  vloerbedekking)	  ruim	  in	  de	  meerderheid	  (40%),	  vergelijkbaar	  met	  het	  voorgaande	  
jaar.	  Opvallend	  verder	  waren	  dit	  jaar	  aanvragen	  voor	  fietsen	  (4),	  een	  hulphond,	  een	  bijdrage	  voor	  
een	  Canta	  (voor	  ons	  te	  duur,	  maar	  met	  meerdere	  goede	  gevers	  samen	  gerealiseerd)	  .	  
	  
	  
	  
	  



Het	  Heilig	  Kerstmisgilde	  was	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  van	  onze	  steunpilaren,	  net	  als	  	  het	  Lehmannfonds,	  
het	  Jacobs	  Godshuis,	  de	  Stichting	  Socius	  Kennemerland	  en	  de	  Stichting	  Ondersteuning	  
maatschappelijk	  Werk.	  	  Voorts	  ontvingen	  wij	  bijdragen	  van	  de	  Stichting	  Union.	  
	  
Vooral	  door	  een	  lichte	  terugval	  in	  de	  toegekende	  aanvragen	  is	  het	  afgelopen	  boekjaar,	  net	  als	  vorig	  
jaar,	  geëindigd	  met	  een	  surplus:	  €	  7.884,-‐	  (vorig	  jaar	  €	  4.436,-‐),	  daar	  waar	  wij	  in	  het	  boekjaar	  
2015/2016	  door	  veel	  verstrekkingen	  nog	  een	  tekort	  hadden	  van	  €	  17.463,-‐.	  
Het	  bedrag	  van	  €	  7884,-‐	  is	  toegevoegd	  aan	  de	  reserves.	  	  

Wij	  streven	  er	  naar	  om	  ook	  in	  het	  lopend	  boekjaar	  met	  een	  doelmatig	  toekenningenbeleid	  een	  
verdere	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  het	  helpen	  van	  de	  stille	  armen	  in	  Zuid-‐Kennemerland	  met	  bijzondere	  
hulp.	   	   	   	   	   	   	   	  


