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In nood is hulp 
niet van toeval 
afhankelijk
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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 
ingediend worden door professionele hulpverleners. SUN is in 2012 gestart voor 
de inwoners van de gemeente Groningen en is in 2013 actief geweest, met steun 
van de provincie, haar dienstverlening uit te breiden naar de andere Groningse 
gemeenten. Het giftenbudget is afkomstig van (landelijke) fondsen. 
De overheadkosten worden gedragen door deelnemende gemeenten.

SUN signaleert en geeft voorlichting

SUN Groningen is aangesloten bij SUN Nederland en neemt deel aan het landelijk 
beraad van de Stichting Urgente Noden. In het verlengde van 
noodhulpverstrekking geven we ook voorlichting, kunnen we bemiddelen als er 
een beroep gedaan moet worden op een voorliggende voorziening en benutten 
we onze ervaringen om signalen af te geven over gaten in het vangnet van 
wettelijke voorzieningen. 

2013, het eerste jaar dat SUN volledig actief is

In 2013 zijn met veel hulpverlenende instellingen in de stad en provincie 
Groningen werkafspraken gemaakt. In de loop van dit jaar hebben de gemeente 
Oldambt,  De Marne, Winsum en Eemsmond, naast de stad Groningen, toegezegd 
deel te nemen. Burgers uit gemeenten waar nog geen subsidieverzoek is 
ingediend of waar dit subsidieverzoek nog in behandeling is, kunnen in 2013 
wel een beroep op SUN Groningen doen. Dit is mogelijk door een subsidie van de 
Provincie Groningen vanuit het stimuleringsbudget armoedebestrijding. SUN wil 
ook het aantal fondsen dat ons ondersteunt uitbreiden. In 2013 is daarvoor 
vooral regionale aansluiting gezocht. 

Kerncijfers 2013

Aantal aanvragen
Aantal toekenningen 
Aantal personen geholpen met een gift
Afgewezen/Ingetrokken/Doorverwezen 

165
121
221
34

  
  

SUN
Groningen



Giften

De giften in 2013 variëren van € 40 tot € 2600. De gemiddelde bijdrage voor een 
gift is € 586. Totaal is, met betrekking tot ingediende aanvragen in 2013, een 
bedrag van € 70.928  aan giften verstrekt.

Voor welk doel is een gift verstrekt 
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Opgevallen

De meeste (toegekende) aanvragen zijn ten behoeve van alleenstaanden (67), 
daarna voor alleenstaande ouders (30). Er waren bij de aanvragen 82 kinderen 
betrokken.  Veel cliënten  leven van een zeer laag weekgeld als gevolg van 
problematische schulden.  Het overgrote deel van de aanvragen zijn bestemd 
voor mensen met een WWB-uitkering.  

Fondsen in 2013 

Fonds DBL Olga Heldring Fonds
Ter Schouw van Sanenfonds Pape fonds
Fonds Toos Lintstra van de Dijk CORDAID 
Gravin van Bylandtstichting  Nalatenschap De Drevon 
Van Heumen de Sitter stichting 
Stichting Vrouw Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis   



Bedrag aan giften verstrekt per gemeente

Gemeente  Oldambt
Gemeente  Hoogezand
Gemeente  Eemsmond
Gemeente  Vlagtwedde
Gemeente  Haren
Gemeente  Zuidhorn 
Gemeente  Leek
Gemeente  Winsum 
Gemeente Bellingwolde
Gemeente  Marum 
Gemeente  Groningen

Aantal aanvragen
                  6
                  5
                  2
                  1
                  2
                  1
                  2
                  2
                  2
                  1
               97

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
2467
5388

764
676
583

1225
825
505

1200
200

57095 

Bestuur en Bureau SUN Groningen

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

Bestuur:
Dhr. P. de Bruijne,  voorzitter, oud-gedeputeerde provincie Groningen 
Dhr. J.de Jong, penningmeester, directeur Groningse Kredietbank  
Dhr. E. Ottens, secretaris, hoofd Soc. Zaken en Werk, Bedum, Winsum, De Marne 
Mevr. A. Aaldering, directeur Stichting MJD
Mevr. T. Dolstra, directeur MEE Groningen
Mevr. G. Haak, Notaris, Notariaat Zuidlaren
Dhr. B. van Putten, directeur KWIZ

Bureau SUN Groningen  
Kundien van Loo   Harm Buiterplein 1
Iris van der Heide  9723 ZR  Groningen
    tel: 050-3675006
    info@sungroningen.nl 
    www.sungroningen.nl


