
 

 

Jaarverslag SUN Groningen en Drenthe 2018 

 

Samenvatting  

SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan inwoners van de provincies Groningen en Drenthe 

die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt door subsidies voor de 

bureau- en overheadkosten van de deelnemende gemeenten in deze twee provincies en giften van regionale 

en landelijke fondsen. In 2018 verstrekten negentien gemeenten subsidie aan SUN Groningen en Drenthe. 

Het aantal aanvragen in 2018 is 375. SUN Groningen en Drenthe heeft over 2018 € 130.764,00 aan giften 

verstrekt. SUN Groningen en Drenthe is een nauwe samenwerking aangegaan met het Hazewinkelfonds om 

zo de mogelijkheden voor inwoners van de provincies Groningen en Drenthe te vergroten. Het 

Hazewinkelfonds heeft in 2018 een bedrag van € 101.216,00 aan giften verstrekt.  

 

 

Aanvragen 2018 

1. Cijfers 2018 

In 2018 zijn 375 aanvragen ontvangen, waarvan er 339 zijn afgehandeld. In totaal is voor 93% van de 

aanvragen een gift verstrekt of kon gericht worden doorverwezen. Van de aanvragen is 5% afgewezen en 2% 

is ingetrokken. 

 

De meeste aanvragen worden ingediend voor mensen met een bijstandsuitkering (75%). Bij 10% van de 

aanvragen gaat het om mensen met een Wajong-, WW- of WIA-uitkering, terwijl 8% van de aanvragers 

andere inkomsten heeft (bijv. WSF, zak- en kleedgeld, ANW, AOW). Ook ontvangt SUN Groningen en 

Drenthe aanvragen voor mensen met inkomsten uit arbeid (5%). Bij 2% van de aanvragen is het inkomen 

(nog) niet bekend. 

 

De giften variëren van € 65,00 tot € 2.000,00. De gemiddelde gift bedraagt € 413,00. De hoogte van de gift 

wordt berekend op basis van tweedehands prijzen. SUN Groningen en Drenthe probeert zoveel mogelijk 

gebruik te maken van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Stichting Babyspullen, Kledingbank Maxima, 

ReShare en WerkPro. Voor wasmachines en koelkasten worden nieuwprijzen berekend.  

 

In totaal heeft SUN Groningen en Drenthe een bedrag van € 130.764,00 aan giften verstrekt. Aan giften is 

een lager bedrag verstrekt dan in 2017 (€ 146.521,00) en is net iets hoger dan het totale bedrag in 2016  

(€ 127.024,00). Door de samenwerking met het Hazewinkelfonds zijn in 2018 ten opzichte van 2017 meer 

giften door het Hazewinkelfonds verstrekt. De totale giften vanuit het Hazewinkelfonds bedragen  

€ 101.216,00. 



 

De armoede in Nederland is niet verminderd en een oorzaak van het lagere bedrag aan verstrekte giften is 

dan ook moeilijk aan te wijzen. SUN Friesland heeft aangegeven ook minder aanvragen te hebben 

ontvangen, waardoor in 2018 minder giften zijn verstrekt dan in 2017. Dit kan ook veroorzaakt zijn door de 

aanbesteding van organisaties, waardoor SUN Groningen en Drenthe te maken heeft gekregen met nieuwe 

instanties. Ook kan het zijn dat vanuit organisaties de hulpverleners minder tijd krijgen voor het indienen van 

aanvragen bij SUN Groningen en Drenthe. Daarnaast kunnen de aanvragen zijn verminderd omdat er wellicht 

meer gebruik wordt gemaakt van maatwerkbudget die bij bepaalde gemeenten beschikbaar zijn.  

 

Door de heer E. Meij (onderzoeker bij RUG) is een onderzoek gedaan naar kortdurende en langdurige 

armoede. Uit de resultaten blijkt dat de kortdurende armoede afneemt en de langdurige armoede 

(generatiearmoede) toeneemt. Bij generatiearmoede zijn de mensen moeilijk te bereiken. Hierdoor komen 

hulpverleners minder snel bij de problematiek. Dit kan er mee te maken hebben dat er uiteindelijk minder 

aanvragen bij SUN Groningen en Drenthe zijn gedaan.  

 

 

2. Voor welk doel is een gift verstrekt 

   

Woninginrichting/-stoffering en Huishoudelijke apparatuur 

Ook in 2018 worden de meeste aanvragen ingediend voor de kosten van woninginrichting/-stoffering en 

huishoudelijke apparatuur. Meestal hebben mensen hoge schulden en geen ruimte in hun budget waardoor 

ze niet hebben kunnen reserveren voor woninginrichting. Voor deze kosten is een lening bij een kredietbank 

niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt dan meestal niet verstrekt. Hieronder twee voorbeelden van 

situaties waarin SUN Groningen en Drenthe een gift heeft verstrekt.  

 

Meneer is een alleenstaande man van 46 jaar oud. Eind 2017 is hij gescheiden van zijn partner. Hij heeft samen met zijn 
ex-partner 3 kinderen. De kinderen verblijven bij zijn ex-partner en komen een keer per 2 weken bij meneer. Meneer heeft 
inkomen uit werk en er ligt loonbeslag op het inkomen. Van de belastingdienst ontvangt hij de zorgtoeslag. Meneer heeft 
schulden van meer dan € 30.000,00. Een lening behoort niet tot de mogelijkheden en bijzondere bijstand is afgewezen. 
Meneer heeft beschermingsbewind. De bewindvoerder doet een aanvraag voor een vergoeding voor woninginrichting. Na 
de scheiding heeft meneer een tijdje op een camping in een gemeubileerd chalet gewoond. Met hulp van een hulpverlener 
heeft meneer nu een woning toegewezen gekregen. Bij de scheiding heeft zijn ex-partner veel spullen meegenomen. De 
bewindvoerder vraagt een vergoeding voor de volgende spullen: gasfornuis, wasmachine, kledingkast, eettafel + stoelen 
en vloer voor woonkamer en 3 slaapkamers. SUN Groningen en Drenthe heeft een bedrag van € 850,00 verstrekt voor de 
aanschaf van de noodzakelijke spullen. 
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Betreft een aanvraag voor een wasmachine voor een alleenstaande man van 48 jaar oud. Hij ontvangt een PW-uitkering 
en de toeslagen van de belastingdienst. Meneer heeft een lening bij een kredietbank met een saldo van € 550,00. Hij 
heeft geprobeerd de lening te verhogen, maar dit is afgewezen. De aanvraag bijzondere bijstand is ook afgewezen. 
De hulpverlener doet een aanvraag voor een gift voor een wasmachine. In januari 2017 heeft meneer een vergoeding 
voor een wasmachine van de gemeente ontvangen. Na een tijdje werkte de wasmachine niet goed meer, de trommel was 
kapot en er kwam een brandlucht uit de wasmachine. Er zat geen garantie op de wasmachine. Meneer kon zijn was doen 
bij de buren, maar dat kan nu niet meer omdat ze zijn verhuisd. 
Meneer heeft een aanvraag gedaan voor de witgoedregeling bij de gemeente, maar deze is afgewezen omdat hij de 
wasmachine nog niet lang genoeg in zijn bezit heeft. Meneer heeft geen geld om een nieuwe wasmachine te kopen. Hij 
heeft een spaarrekening maar het saldo is onvoldoende. Meneer heeft zeer weinig ruimte in het budget om te sparen. 
SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 275,00 verstrekt voor een nieuwe wasmachine. 

 

 

Levensonderhoud 

In 2018 heeft SUN Groningen en Drenthe ook regelmatig aanvragen voor leefgeld ontvangen. Om een beeld 

te kunnen geven om wat voor situaties een gift voor levensonderhoud wordt verstrekt zijn hieronder 2 

voorbeelden gegeven. 

 

Betreft een aanvraag voor leefgeld voor een meisje van 17 jaar. Sinds haar vader anderhalf jaar geleden is overleden 
heeft ze veel problemen met moeder. Moeder is zeer extreem in haar houding naar haar dochter. Ze mocht geen eigen 
bankrekening openen zodat ze een bijbaantje kon zoeken. Ook mocht ze niks buiten de deur doen en moeder deed 
kasten op slot. De thuissituatie is volledig geëscaleerd. Hierdoor is mevrouw in september 2017 bij haar vriend en zijn 
moeder ingetrokken. Ze is volledig gestabiliseerd en doet het goed op school. Gesprekken met de moeder waren niet 
meer mogelijk. Vervolgens is met spoed een Raadsonderzoek ingesteld met verzoek OTS. De inzet OTS is met name 
bedoeld om mevrouw in de gelegenheid te stellen een eigen bankrekening te open zodat ze een baantje kan zoeken en 
om een pleegzorgvergoeding voor schoonmoeder aan te kunnen vragen. 
Op dit moment kan schoonmoeder de kosten niet meer betalen. Schoonmoeder heeft zelf een uitkering en zet alles op 
alles om iedere maand rond te komen maar er komen nu achterstanden in de vaste lasten. Dat is de reden dat de 
hulpverlening aan de bel trekt. Haar vriend werkt naast school om het lesgeld van beide te kunnen betalen. Recht op 
pleegzorg is nog niet rond. Ze gaan ervan uit dat dit twee maanden gaat duren. De gemeente heeft al een keer € 200,00 
uitgekeerd maar dit was eenmalig. SUN Groningen en Drenthe heeft voor een periode van 2 maanden leefgeld van totaal 
€ 400,00 verstrekt. 

 

Mevrouw is een alleenstaande vrouw van 35 jaar oud en ze heeft 4 kinderen. Voor hulp heeft mevrouw zich gemeld bij 
een hulpverlenende instantie. Ze heeft op veel plekken in Nederland gewoond en heeft een roerig leven achter de rug. 
Mevrouw heeft in verschillende vrouwenopvangcentra gezeten. Sinds juni 2018 is mevrouw in Nederland, maar het lukt 
haar niet om zonder hulp alles weer op de rit te krijgen. Ze logeerde bij een vriendin en via haar vriendin heeft ze de stap 
genomen om zich aan te melden bij de hulpverlenende instantie. Mevrouw wil ondersteuning krijgen bij haar financiën en 
administratie, verkrijgen van woonruimte en bij haar kinderen (inschrijven school). Mevrouw wordt ingeschreven op het 
adres van de hulpverlening. Zodra dat is gedaan zal de PW-uitkering worden aangevraagd. Mevrouw heeft momenteel 
geen inkomen. Ze heeft geen bankrekening. Mevrouw heeft geen idee wat haar schulden zijn. Het betreffen schulden uit 
het buitenland en Nederland. Dit moet ook allemaal worden uitgezocht. De hulpverlener doet een aanvraag voor leefgeld 
voor 3 weken, identiteitsbewijzen voor mevrouw en haar oudste zoon. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van  
€ 340,00 verstrekt voor leefgeld en identiteitsbewijzen voor mevrouw en haar zoon.  

 

 

Tandartskosten 

Voor de tandartskosten zijn net als vorig jaar ook aanvragen bij SUN Groningen en Drenthe ingediend. Om de 

urgentie van deze aanvragen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke tandarts. 

De begrotingen van de tandartskosten worden anoniem voorgelegd aan deze tandarts. Een aantal 

voorbeelden waarbij SUN Groningen en Drenthe een gift heeft verstrekt: 



 

Een mevrouw van 29 jaar is samenwonend met haar vriend en ze hebben een zoon. Ze ontvangen een WW-uitkering en 
de toeslagen van de belastingdienst. De heer en mevrouw hebben beschermingsbewind. Mevrouw heeft schulden van 
bijna € 58.000,00. Een lening bij de kredietbank is niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt niet verstrekt. 
De hulpverlener heeft aangegeven dat er verschillende problemen waren en dat mevrouw er actief mee bezig is gegaan. 
Mevrouw heeft klachten aan haar gebit en ze zou graag de tandarts willen bezoeken om de meest ernstige klachten te 
verminderen. Door de hulpverlener is een aanvraag voor mevrouw ingediend voor de kosten van de tandarts. SUN 
Groningen en Drenthe heeft een gift van € 927,86 verstrekt voor de tandartskosten. Mevrouw moet zo snel mogelijk naar 
de tandarts om ergere problemen te voorkomen. 

 

Meneer is een alleenstaande man van 51 jaar oud. Hij ontvangt een PW-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. 
Hij heeft schulden van circa € 140.000,00. Hierdoor is een lening niet mogelijk. De bijzondere bijstand is afgewezen. 
Meneer is aangemeld voor schuldhulpverlening bij de kredietbank. Sinds begin 2018 woont meneer in een woning van 
een hulpverlenende instantie. Daarvoor heeft hij een aantal maanden in een slaaphuis geslapen. Meneer is in de 
problemen gekomen toen hij depressief raakte en ging scheiden. Voor zijn depressiviteit is hij in het verleden opgenomen 
geweest. Meneer heeft een slecht gebit en schaamt zich erg voor zijn gebit. Hij mist een aantal tanden en kiezen. Hij durft 
niet te solliciteren, terwijl hij graag wil werken. De tandarts heeft aangegeven dat hij een tandprothese moet hebben. Dit is 
voor het boven- en ondergebit. De hulpverlener doet een aanvraag voor een vergoeding voor tandartskosten. De offerte 
van € 1.869,97 is toegevoegd. De codes P30 en P40 worden voor 75% vergoed door de basisverzekering. Meneer heeft 
geen aanvullende tandartsverzekering. Het eigen risico van € 385,00 moet hiervoor wel worden gebruikt. Het bedrag aan 
kosten komt dan op € 932,39. Op de bankafschriften is te zien dat meneer vakantiegeld en achterstallige betaling van de 
gemeenten heeft ontvangen. Meneer kan een bedrag van € 230,00 bijdragen aan de kosten en het bedrag van € 385,00 
aan eigen risico heeft meneer al achteruit gelegd. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 700,00 verstrekt voor 
de tandartskosten. 

 

 

Overig 

Door SUN Groningen en Drenthe wordt ook regelmatig financiële noodhulp verstrekt voor situaties die niet 

onder een specifiek doel vallen. Wat voor soort aanvragen dit zijn, is beschreven in onderstaande 

voorbeelden. 

 

Meneer is een alleenstaande man van 28 jaar oud. Hij ontvangt een PW-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. 
Hij heeft schulden van bijna € 27.000,00. Een lening behoort niet tot de mogelijkheden en bijzondere bijstand is 
afgewezen. Meneer heeft beschermingsbewind. Als gevolg van een hersentumor en bestraling heeft meneer beperkingen 
in het dagelijks leven. Hij heeft vaak hoofdpijn. Zijn conditie is erg slecht en hij heeft veel spierkracht verloren. Hij ontvangt 
huishoudelijke hulp. Verder krijgt hij fysiotherapie om zijn conditie te verbeteren. De arts verwacht niet dat zijn spierkracht 
kan worden hersteld. De bewindvoerder doet een aanvraag voor een elektrische fiets. Vorig jaar is er ook een aanvraag 
ingediend bij het Hazewinkelfonds. Toen is een gift verstrekt, samen met meerdere fondsen. Meneer heeft vorig jaar een 
tweedehandse elektrische fiets gekocht. Nu is deze fiets kapotgegaan en een wiel moet worden vervangen. De kosten 
voor een nieuw wiel zijn € 600,00 en er is geen garantie. De hulpverlener heeft aangegeven dat als dit wordt gerepareerd 
er dan volgend jaar een ander probleem kan worden verwacht. Volgens de hulpverlener levert deze fiets nog maar  
€ 75,00 op. Er is een offerte voor een fiets ingeleverd van € 1.777,00. De bewindvoerder heeft aangegeven dat dit de 
goedkoopste mogelijkheid is. De fiets moet aan een aantal eisen voldoen in verband met de fysieke problemen. Bisschop 
Bluyssen Fonds heeft een gift toegekend van € 750,00. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 750,00 verstrekt. 

 

Betreft een aanvraag voor de eigen bijdrage van ziekenvervoer. Mevrouw en haar kinderen worden begeleid door een 
hulpverlener. Mevrouw staat bekend met een Borderline stoornis en bijkomende problematiek. Mevrouw staat onder 
bewind en er is een lopend WSNP-traject. Tijdens een regulier borstonderzoek is een tumor ontdekt in de borst van 
mevrouw. Voor bestralingen moet zij een periode van 3 tot 4 weken dagelijks naar het ziekenhuis. Mevrouw wil graag 
gebruik maken van een taxi (ziekenvervoer). Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Echter zit hier een eigen bijdrage 
aan vast van € 100,00 en mevrouw kan dit niet betalen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 100,00 verstrekt. 



 

Mevrouw is een alleenstaande moeder van 46 jaar en ze heeft een inwonend kind. Zij ontvangt een PW-uitkering en de 
toeslagen van de belastingdienst. Mevrouw heeft een groot aantal schulden en heeft beschermingsbewind. 
Begin 2018 is mevrouw opgenomen geweest in het ziekenhuis en ligt nu sinds een paar maanden ziek thuis. 
Mevrouw haar dochter heeft veel moeite met de thuissituatie en krijgt sinds kort begeleiding voor haar gedrag. In oktober 
van dit jaar gaat de hele klas voor een aantal dagen naar Londen. Dochter wil erg graag mee met deze schoolreis. Alleen 
kan moeder dit helaas niet betalen. Er is volgens de bewindvoerder geen ruimte in het budget. 
Het doet dochter geen goed dat ze misschien niet mee kan. Ze is erg verdrietig en geeft aan bij hulpverleners dat ze vaak 
eenzaam is. Stichting Leergeld heeft een bijdrage gedaan van € 150,00. De hulpverlener doet een aanvraag voor het 
resterende bedrag van € 180,00. SUN Groningen en Drenthe heeft het resterende bedrag verstrekt, zodat dochter mee 
kan op schoolreis naar Londen. Dit helpt haar in het proces om weer gelukkig te worden en zo ook een belangrijke 
schoolreis niet te moeten missen. 

 

 

3. Voor wie is een gift gevraagd 

 

In totaal zijn er 573 personen betrokken bij de aanvragen bij SUN Groningen en Drenthe. De meeste daarvan 

worden ingediend ten behoeve van alleenstaanden, net iets vaker voor alleenstaande mannen. Bij de 

aanvragen van echtparen en alleenstaande ouders (voornamelijk vrouwen) waren 168 kinderen betrokken. Er 

waren bijna geen aanvragen voor senioren (2 aanvragen) en 14 aanvragen waren voor personen onder de 23 

jaar. 
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4. Afwijzen 

De aanvragen die SUN Groningen en Drenthe ontvangt worden niet allemaal afgehandeld door middel van 

het verstrekken van een gift. Als er geen sprake is van een urgente financiële nood, bijvoorbeeld als er 

genoeg saldo op de bankrekening/spaarrekening staat, of als een gift van SUN Groningen en Drenthe de 

problemen niet oplost, dan wordt de aanvraag afgewezen. 

 

In 2018 zijn ook meerdere aanvragen afgewezen omdat de hulpverlener niet meer reageerde op het verzoek 

voor het aanleveren van aanvullende informatie.  

 

Daarnaast zijn ook aanvragen afgewezen waarvan cliënt in een gemeente woont die niet is aangesloten bij 

SUN Groningen en Drenthe, bijvoorbeeld Veendam, Delfzijl of Assen. Deze aanvragen konden veelal 

doorverwezen worden naar het Hazewinkelfonds.  

 

 

5. Doorverwijzen 

Als er een andere mogelijkheid is dan een gift van SUN Groningen en Drenthe om de urgente financiële nood 

op te lossen, wordt de hulpverlener op deze mogelijkheid gewezen. SUN Groningen en Drenthe komt in 

principe niet in beeld wanneer er een voorliggende voorziening beschikbaar is. Op deze manier wordt een 

hulpverlener geholpen zonder dat hiervoor een gift nodig is. 

 

Wanneer een cliënt in budgetbeheer of beschermingsbewind zit, wordt bij een aanvraag uitgezocht of de 

schuldhulpverlener in het budget van de cliënt een bedrag heeft gereserveerd voor onvoorziene kosten. Het 

komt zeer regelmatig voor dat dit het geval is. De hulpverlener is hiervan dan niet op de hoogte. Een cliënt 

kan zo wel worden geholpen, zonder dat een gift van SUN Groningen en Drenthe nodig is. 

 

Verder wordt ook geregeld gewezen op de mogelijkheid van bijzondere bijstand. Daarnaast heeft SUN 

Groningen en Drenthe, ook door bemiddeling met de gemeente, ervoor kunnen zorgen dat een aanvraag met 

voorrang werd afgehandeld zodat een gift van SUN Groningen en Drenthe niet nodig was. 

 



Voorlichting / informatieverstrekking 

SUN Groningen en Drenthe komt pas in actie wanneer er geen of niet tijdig gebruik kan worden gemaakt van 

wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Voordat een aanvraag wordt ingediend, wordt door de 

hulpverlener vaak telefonisch of per mail geïnformeerd of een aanvraag mogelijk is. Wanneer een aanvraag is 

ingediend en een voorliggende voorziening mogelijk is, wordt naar andere instanties doorverwezen. 

 

De medewerker van SUN Groningen en Drenthe bezoekt regelmatig werkoverleggen van de verschillende 

convenantpartners om een toelichting te geven op de werkwijze van SUN Groningen en Drenthe. Ook neemt 

SUN Groningen en Drenthe deel aan bijeenkomsten van sociale partners in de provincie Groningen en 

Drenthe. Op deze manier wil SUN Groningen en Drenthe uitleg geven, in beeld blijven bij verschillende 

organisaties en ook op de hoogte blijven van wat er speelt. 

 

 

Hulpverlenende organisaties 

Inmiddels is met veel hulpverlenende organisaties een convenant afgesloten. In 2018 is een convenant 

afgesloten met Humanitas Kanaalstreek-Westerwolde, Welstad, CMZorg, Mensenwerk Hogeland en 

Hemenborg B.V. Een volledig overzicht van de convenantpartners staat op de website 

www.sungroningendrenthe.nl. 

In 2018 werden de meeste aanvragen ingediend door: 

 

Organisatie Aantal aanvragen 

WIJ-teams Groningen 57 
GKB Groningen 28 
Humanitas Noord 18 
Vluchtelingenwerk 16 
VNN 12 
LIMOR 11 
Leger des Heils 11 
Stichting Nidos 9 
MEE Groningen 9 
De Bewindvoerster 9 
Masis 9 
Senturra 8 
Humanitas Midden-Groningen 8 

http://www.sungroningendrenthe.nl/


Fondsen / Donateurs 

SUN Groningen en Drenthe wordt gefinancierd door giften en bijdragen uit fondsen, legaten en donaties. Elke 

ontvangen euro gaat naar de in financiële nood verkerende inwoner. Veel landelijke fondsen hebben het 

verzoek om ondersteuning van het giftenbudget van SUN Groningen en Drenthe gehonoreerd. In bijlage 1 

wordt per fonds aangegeven voor welke bedragen zij in 2018 hebben bijgedragen aan de verstrekte giften. 

 

De ondersteunende fondsen in 2018 zijn: 

 

Fonds DBL  
Fonds Toos Linstra-van de Dijk 
Gravin van Bylandt Stichting 
Nalatenschap De Drevon 
RDO Balije van Utrecht 
NRC Handelsbladlezersfonds 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 
Mamaminifonds 
Ter Schouw van Sanen Stichting 
Algemeen Diaken Gezelschap  
Armoedefonds 
Doorbraakfonds 
Hazewinkelfonds 
RK SCI Groningen 
Emmaplein Foundation 
Rabobank Stad en Midden Groningen 
New Nexus 
Donaties 
 

Naast de noodzakelijke bijdragen van fondsen ontvangt SUN Groningen en Drenthe ook regelmatig donaties. 

Zo zijn giften ontvangen van kerken en van donateurs die geld hebben ingezameld bij een afscheid of 

jubileum. 

 

 

Gemeenten provincies Groningen en Drenthe 

Het doel is om de hele provincie Groningen bij SUN Groningen en Drenthe te betrekken. Om dit te bereiken 

zijn vanaf de oprichting in 2012 de gemeenten in de provincie door het bestuur van SUN Groningen en 

Drenthe benaderd. In 2018 zijn zestien Groninger gemeenten bij SUN Groningen en Drenthe aangesloten. Dit 

zijn de gemeenten Groningen, Ten Boer, Midden-Groningen, Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, 

Oldambt, Zuidhorn, Leek, Appingedam, Grootegast, Pekela, Haren, Stadskanaal en Loppersum. 

 

Vanaf 2016 is het werkgebied van SUN Groningen en Drenthe verruimd naar de provincie Drenthe. De reden 

is dat veel hulpverlenende organisaties in de provincie Groningen ook daar actief zijn. De gemeenten 

Tynaarlo, Noordenveld en De Wolden hebben zich aangesloten bij SUN Groningen en Drenthe. Er zijn nog 

gesprekken gaande met meerdere gemeenten in de provincie Drenthe met het verzoek of deelname mogelijk 

is. 



Bestuur en Bureau SUN Groningen en Drenthe 

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit personen uit de kring van de (lokale) overheden, dienst- en 

hulpverleningsorganisaties, maatschappelijke organisaties en fondsen. 

 

Bestuur 

Mevr. E. Pastoor-Meuleman, voorzitter, wethouder gemeente Westerkwartier 

Dhr. J.F. de Jong, penningmeester, oud-directeur Groningse Kredietbank 

Dhr. E. Ottens, secretaris, directeur Werkplein Ability 

Mevr. A. Aaldering, oud-directeur Stichting MJD 

Mevr. T. Dolstra, directeur MEE Noord 

Mevr. G. Haak, notaris, Notariaat Zuidlaren 

Dhr. A. de Vos van Steenwijk, ondernemer, RDO Balije van Utrecht 

Dhr. B. van Putten, directeur KWIZ 

Dhr. F. van der Heide sr. 

 

Bureau SUN Groningen en Drenthe 

Petra Yntema, bureauhoofd 

Iris van der Heide, financieel administratief medewerker 

 

Harm Buiterplein 1 

9723 ZR  Groningen 

Tel. 050-3675006 

sun@groningen.nl 

www.sungroningendrenthe.nl 

IBAN: NL79RABO0120370395 (ANBI-erkend) 

mailto:sun@groningen.nl
http://www.sungroningendrenthe.nl/


Bijlage 1: Overzicht gehonoreerde aanvragen in 2018, per fonds 
 

Fonds Bedrag 

Fonds DBL € 35.000 

Gravin van Bylandt Stichting € 15.000 

Nalatenschap De Drevon € 15.000 

RK SCI Groningen € 15.000 

Fonds Toos Linstra-van de Dijk € 11.640 

Doorbraakfonds € 10.920 

NRC Handelsbladlezersfonds € 6.000 

Emmaplein Foundation € 4.599 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe € 4.406 

RDO Balije van Utrecht € 3.675 

Mamaminifonds € 3.500 

Algemeen Diaken Gezelschap € 3.434 

Ter Schouw van Sanen Stichting € 1.490 

Provincie Groningen € 1.100 

 __________ 

Totaal verstrekt (afgerond) € 130.764  



Bijlage 2: Bedrag aan giften, verstrekt per gemeente 
 

Gemeente Bedrag 

Gemeente Groningen € 62.395 

Gemeente Midden-Groningen € 24.773 

Gemeente Oldambt € 13.366 

Gemeente Bedum/Winsum/De Marne/Eemsmond € 11.168 

Gemeente Leek € 3.907 

Gemeente Tynaarlo € 3.214 

Gemeente Appingedam € 2.619 

Gemeente Noordenveld € 2.177 

Gemeente De Wolden € 1.800 

Gemeente Stadskanaal € 1.659 

Gemeente Pekela € 1.376 

Gemeente Grootegast € 1.060 

Gemeente Zuidhorn € 1.000 

Gemeente Haren € 250 

 __________ 

Totaal verstrekt (afgerond) € 130.764 

 


