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In nood is hulp 
niet van toeval 
afhankelijk

Kernkaart 2019

Fondsen in 2019  

Fonds DBL Nalatenschap De Drevon
Fonds Toos Linstra-van de Dijk Fundatie Van den Santheuvel Sobbe
Gravin van Bylandt Stichting  Ter Schouw van Sanen Stichting
Doorbraakfonds RDO Balije van Utrecht
Armoedefonds Mamaminifonds 
NRC handelsbladlezersfonds RK SCI Groningen
Hazewinkelfonds Emmaplein Foundation
Algemeen Diaken Gezelschap Pape-fonds

  
Bestuur en Bureau SUN Groningen en Drenthe

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

Bestuur
Mevr. E. Pastoor-Meuleman, voorzitter, wethouder Westerkwartier 
Dhr. J.de Jong, penningmeester, oud-directeur Groningse Kredietbank  
Dhr. E. Ottens, secretaris, directeur Werkplein Ability, Het Hogeland 
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. F. van der Heide sr.

Bureau SUN Groningen en Drenthe  
Petra Yntema   Harm Buiterplein 1
       bureauhoofd   9723 ZR  Groningen
Iris van der Heide   tel: 050 367 50 06
       financieel administratief medewerker   sun@groningen.nl
    www.sungroningendrenthe.nl
ANBI
Donaties voor ons giftenbudget zijn van harte welkom! 
Het bankrekeningnummer is NL79 RABO 0120370395.

mailto:sun%40groningen.nl?subject=
www.sungroningen.nl


Professionele noodhulp via SUN Groningen en Drenthe

SUN staat voor Stichting Urgente Noden. SUN Groningen en Drenthe verleent 
financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren en geen 
aanspraak kunnen maken op een wettelijke voorziening. Aanvragen kunnen alleen 
door professionele hulpverleners worden ingediend.

SUN signaleert en geeft voorlichting  

In het verlengde van noodhulpverstrekking geven we ook voorlichting en 
bemiddelen we als er een beroep gedaan moet worden op een voorliggende 
voorziening. We benutten onze ervaringen om signalen af te geven over gaten in 
het vangnet van wettelijke voorzieningen. 

2019 kort samengevat 

In 2019 verstrekten 13 gemeenten een subsidie aan SUN Groningen en Drenthe. 
Dit zijn de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Het Hogeland, 
Appingedam, Westerkwartier, Pekela, Stadskanaal, Loppersum, Delfzijl, 
Noordenveld, Tynaarlo en De Wolden. 
Totaal zijn er 420 aanvragen ingediend en 417 afgehandeld. In 97 % van de 
afgehandelde aanvragen konden we helpen door een gift te verstrekken of 
gericht door te verwijzen. De meeste mensen ontvangen een PW-uitkering, 
Wajong/WIA of WW-uitkering (79 %). In 6 % van de aanvragen hebben mensen 
inkomsten uit arbeid, 10 % hebben overige inkomsten zoals WSF, zak- en kleedgeld. 
In 5 % van de aanvragen is het inkomen nog niet bekend. De meeste aanvragen 
betreft alleenstaanden en er zijn 297 kinderen bij betrokken.

Kerncijfers 2019  

Aantal aanvragen 420
Aantal toekenningen/doorverwezen 404
Afgewezen  7  
Ingetrokken 6
In behandeling 3 
  
Giften

De giften in 2019 variëren van € 25,00 tot € 2.000,00. De gemiddelde gift bedraagt 
€ 427,00. In 2019 is een bedrag van € 172.369,00 aan giften verstrekt. 

SUN
Groningen

Voor welk doel is een gift verstrekt 
 

Twee voorbeelden  

Een aantal jaren geleden heeft meneer zijn baan verloren, waardoor hij een 
WW-uitkering had aangevraagd. In deze periode heeft meneer tevens zijn 
vrouw verloren en heeft hij een tweede hartaanval gehad. Hij is in een depressie 
terecht gekomen waardoor hij de vaste lasten niet meer betaalde. Hierdoor is 
zijn financiële situatie verslechterd met als dieptepunt de executieveiling van 
zijn woning. Hij heeft zich voor schuldhulpverlening gemeld bij een kredietbank. 
Om hiermee verder te kunnen is een geldig legitimatiebewijs nodig en dit heeft 
meneer niet. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift verstrekt voor het 
legitimatiebewijs en pasfoto’s.

Betreft een aanvraag voor leefgeld voor een gezin. Ze leven van een PW-uitkering 
en hebben een bewindvoerder. De bewindvoerder was bezig met het aanvragen 
van een schuldregeling. Doordat de belastingdienst beslag heeft gelegd op alle 
bankrekeningen moet dit worden uitgesteld. Er is een herberekening van de 
beslagvrije voet ingediend. De bewindvoerder hoopt dat het snel wordt hersteld 
en dat de bankrekeningen weer kunnen worden gebruikt. Er is nu helemaal geen 
geld meer. De bewindvoerder doet een aanvraag voor leefgeld voor 2 weken. SUN 
Groningen en Drenthe heeft een gift van € 200,00 verstrekt.
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