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Jaarverslag SUN Groningen en Drenthe 2021 

 

Samenvatting  

Stichting Urgente Noden (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 2021 verstrekten tien gemeenten 

subsidie aan SUN Groningen en Drenthe. Het aantal aanvragen in 2021 is 391. SUN Groningen en Drenthe 

heeft over 2021 € 188.572,00 aan giften verstrekt. SUN Groningen en Drenthe is een samenwerking 

aangegaan met het Hazewinkelfonds om zo de mogelijkheden voor inwoners van de provincies Groningen en 

Drenthe te vergroten. Het Hazewinkelfonds heeft in 2021 een bedrag van € 113.501,00 aan giften verstrekt en 

het aantal aanvragen is 296.  

 

 

Aanvragen 2021 

1. Cijfers 2021 

In 2021 zijn 391 aanvragen ontvangen, waarvan er 388 zijn afgehandeld. In totaal is voor 95% van de 

aanvragen een gift verstrekt of kon gericht worden doorverwezen. Van de aanvragen is 3% afgewezen en 2% 

is ingetrokken. 

 

De meeste aanvragen worden ingediend voor mensen met een bijstandsuitkering (52%). Bij 21% van de 

aanvragen gaat het om mensen met een Wajong-, WW- of WIA-uitkering en 15% van de aanvragers heeft 

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

aanvragen voor mensen met inkomsten uit arbeid (8%). Bij 4% van de aanvragen is het inkomen nog niet 

bekend. 

 

De giften variëren van € 20,00 tot € 2.250,00. De gemiddelde gift bedraagt € 510,00. Daar waar mogelijk 

wordt gebruik gemaakt van tweedehands goederen. Voor wasmachines, koelkasten en matrassen wordt 

uitgegaan van nieuwprijzen. SUN Groningen en Drenthe probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van 

andere organisaties zoals bijvoorbeeld Kledingbank Maxima, Stichting ISF-Oldambt en Stichting Babyspullen.  

 

In totaal heeft SUN Groningen en Drenthe een bedrag van € 188.572,00 aan giften verstrekt.  
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De volgende grafiek laat het verloop van de verstrekte giften vanaf 2012 zien: 

 

 
 

In 2021 is een iets lager bedrag aan giften verstrekt dan in 2020. De bedragen van de vier voorgaande jaren 

zijn: 2020 € 192.548,00; 2019 € 172.369,00; 2018 € 130.764,00 en 2017 € 146.521,00. De stijgende lijn van 

aanvragen en giften lijkt zich vanaf de start in 2012 door te zetten, waarbij het resultaat in 2018 als een 

incidentele kleine daling wordt gezien. 

 

Het Hazewinkelfonds heeft in 2021 ten opzichte van 2020 ook minder giften verstrekt, maar het is nog wel 

hoger dan het jaarlijkse giftenbudget van € 100.000,00. Het totaalbedrag aan giften vanuit het 

Hazewinkelfonds is € 113.501,00 voor 296 aanvragen. In 2020 is een totaalbedrag van € 133.763,00 aan 

giften verstrekt aan inwoners van de provincies Groningen en Drenthe voor 264 aanvragen.  

 

 

2. Voor welk doel is een gift verstrekt 
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Woninginrichting/-stoffering en huishoudelijke apparatuur 

De meeste aanvragen, net als voorgaande jaren, worden ingediend voor de kosten van woninginrichting/-

stoffering en huishoudelijke apparatuur. Meestal is er sprake van hoge schulden en geen ruimte in het budget 

waardoor er niet gereserveerd kan worden voor het inrichten van de woning. Voor deze kosten is een lening 

bij een kredietbank niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt dan meestal niet verstrekt. Hieronder zijn twee 

voorbeelden van situaties beschreven waarin SUN Groningen en Drenthe een gift heeft verstrekt.  

 

Betreft een aanvraag voor een gezin met een kind. Het inkomen is een WIA-uitkering en een Wajong-uitkering. Van de 

belastingdienst ontvangen ze de huur- en zorgtoeslag. Er zijn schulden van € 40.519,00. Een lening is niet mogelijk. De 

aanvraag van bijzondere bijstand is vanwege het inkomen afgewezen. Het gezin heeft een bewindvoerder. Het weekgeld 

is € 80,00 en er is geen spaargeld. De bewindvoerder heeft aangegeven dat na het betalen van de vaste lasten en 

aflossing aan schulden er geen ruimte is voor de kosten van het inrichten van de kinderkamer. De hulpverlener doet een 

aanvraag voor het inrichten van de kinderkamer. De aanvraag betreft een rolgordijn, verf, bed, bureau, lamp, kleding, 

kledingkast en een kinderfiets. Meneer is in gesprek met jeugdzorg om weer omgang met zijn zoon te kunnen krijgen. De 

eis die jeugdzorg stelt is dat er een plek is waar zijn zoon kan verblijven. Daarvoor moet een ingerichte kamer beschikbaar 

zijn en mogelijkheden voor deze jongen om zijn eigen dingen te doen. De kamer is er wel, maar de inrichting is er nog 

niet. Het is een spoedaanvraag, omdat de zorg binnenkort een inspectie komt doen in het huis van meneer en mevrouw. 

SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 700,00 verstrekt voor het inrichten van de kinderkamer en een kinderfiets. 

 

Meneer is een alleenstaande man en hij volgt een Mbo-opleiding. Hij ontvangt studiefinanciering van DUO. Van de 

belastingdienst ontvangt hij de huur- en zorgtoeslag. Meneer heeft schulden van € 5.192,00. Hierdoor is een lening bij de 

kredietbank niet mogelijk. Bijzondere bijstand wordt niet aan meneer verstrekt. Meneer heeft sinds eind 2020 

budgetbeheer bij de kredietbank en ontvangt € 40,00 weekgeld. Er is geen spaargeld. De hulpverlener doet een aanvraag 

voor woninginrichting (bank, eettafel + stoelen, bed, matras, linnengoed, kledingkast, koelkast, keukenspullen, 

handdoeken, gordijnen, stofzuiger). Meneer heeft een roerige jeugd achter de rug, waarin hij erg veel te maken heeft 

gehad met verhuizingen van de ene naar de andere instelling. Hij verbleef ook bij diverse pleeggezinnen. Zijn laatste 

woonadres was bij zijn moeder en haar partner. Zijn moeder heeft hem uit huis gezet en hij werd dakloos. Na de 

uithuiszetting heeft hij gezworven en had hij een tijd geen inkomsten. Meneer is gediagnosticeerd met ODD en ADHD. Hij 

geeft zelf aan dat hechtingproblematiek bij hem het meest op de voorgrond staat. Hij heeft nog nooit op zichzelf gewoond, 

maar is nu klaar voor deze stap. Het komende jaar gaat hij begeleiding en ondersteuning krijgen op meerdere 

leefgebieden. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 945,00 verstrekt voor het inrichten van de woning. 

 

 

Tandartskosten 

In 2021 zijn er weer veel aanvragen voor tandartskosten 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: 

 

Meneer en mevrouw zijn getrouwd en hebben samen 2 kinderen. Meneer ontvangt een Wajong-uitkering. Het inkomen 

wordt aangevuld met de PW-uitkering. Van de belastingdienst ontvangen ze alle toeslagen. Het gezin heeft schulden en 

hiervoor is er sinds december 2020 een minnelijke schuldregeling. Een lening is hierdoor niet mogelijk. De aanvraag van 

bijzondere bijstand is afgewezen. Het gezin heeft beschermingsbewind. Het gezin ontvangt weekgeld van € 100,00. Er is 

een spaarrekening en die wordt gebruikt om het leefgeld voor een maand op te storten. Er staat een bedrag op van  

€ 300,00 en dat is nodig voor het leefgeld. De bewindvoerder doet een aanvraag voor tandartskosten voor mevrouw. Er is 

een offerte van de tandarts van € 1.661,74 ingeleverd. De offerte is anoniem voorgelegd aan onze onafhankelijke 

tandarts. Het blijkt dat de offerte niet correct is en er is een nieuwe offerte bij de tandarts opgevraagd. De begroting is 

aangepast en bedraagt € 807,00. Mevrouw heeft geen tandartsverzekering. Ze heeft enorm veel pijn aan de tanden 

waardoor ze niet goed kan eten en slapen. Er moet veel aan het gebit gebeuren en er is sprake van achterstallig 

onderhoud waarbij saneren prioriteit heeft. Mevrouw staat open voor een rigoureuze en goedkope oplossing, namelijk een 

prothese. Ingrijpen is noodzakelijk om mevrouw haar algemene gezondheid te waarborgen. Door SUN Groningen en 

Drenthe is een gift van € 807,00 verstrekt voor de tandartskosten. 
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Meneer en mevrouw zijn gehuwd en ontvangen een PW-uitkering. Van de belastingdienst ontvangen ze de huur- en 

zorgtoeslag. Er zijn schulden van € 24.740,00. Een lening bij de kredietbank is hierdoor niet mogelijk en bijzondere 

bijstand wordt niet verstrekt. Meneer en mevrouw hebben beschermingsbewind. De bewindvoerder doet een aanvraag 

voor meneer voor tandartskosten. Er is een offerte van de tandarts ingeleverd. De kosten bedragen € 1.215,00. Vanuit het 

vakantiegeld kan meneer zelf € 200,00 betalen. Meneer is aanvullend verzekerd voor tandartskosten en er wordt 

maximaal € 500,00 vergoed. Er blijft een bedrag over van € 515,00 en dit kan niet worden betaald. De behandeling is 

noodzakelijk vanwege het feit dat de voortanden niet meer goed zijn. Ook het bot waarin de tanden staan is niet meer 

voldoende aanwezig en sterk genoeg om de tanden te behouden. Nadat de tanden getrokken worden, krijgt meneer een 

gedeeltelijke prothese, oftewel alleen voor de voortanden in de boven- en onderkaak. SUN Groningen en Drenthe heeft 

een gift van € 515,00 verstrekt voor de tandartskosten. 

 

 

Vervoer 

In 2021 heeft SUN Groningen en Drenthe ook regelmatig aanvragen voor vervoer ontvangen. Om een beeld 

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

gegeven.  

 

Meneer is een alleenstaande man en ontvangt een WIA-uitkering. Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en 

zorgtoeslag. Meneer heeft schulden van € 8.213,00. Een lening bij de kredietbank wordt niet verstrekt vanwege de 

schulden. De aanvraag van bijzondere bijstand is afgewezen. Er is geen spaargeld. De hulpverlener doet een aanvraag 

voor een elektrische fiets, zodat meneer in beweging kan blijven. Er is een medische verklaring ingeleverd. De aanvraag 

is eerst bij het Hazewinkelfonds ingediend. Het Hazewinkelfonds heeft een gift van € 750,00 toegekend. De hulpverlener 

heeft samen met meneer een goede fiets gevonden. Een offerte van € 1.349,00 is ingeleverd. De hulpverlener dient voor 

het restant van € 599,00 een aanvraag in bij SUN Groningen en Drenthe. Bij meneer is MS geconstateerd. Vanwege zijn 

MS en andere medische redenen was hij genoodzaakt om te verhuizen. In het verleden is er voor meneer een WSNP 

aangevraagd omdat zijn schulden steeds meer opliepen. Tot 2008 heeft hij onder bewind gestaan. De schulden konden 

makkelijk worden afgelost, omdat hij een goede baan had en het traject is vrij snel afgesloten. Nadat het traject was 

afgesloten bleek dat kleine resterende schulden niet volledig waren afbetaald. Meneer zijn lichamelijke gesteldheid ging 

steeds verder achteruit en meneer is volledig afgekeurd. Voor hem is het fysiek en mentaal een moeilijk proces geweest 

waarbij hij zijn schulden er niet naast kon hebben. Meneer lost zelf zijn schulden af. Naast het afbetalen van de schulden 

en een verhuizing kan meneer geen elektrische fiets betalen. Hij heeft nu een oude fiets zonder trapondersteuning, 

waardoor hij niet snel de fiets pakt. Door de MS ziet het er naar uit dat zijn lichamelijk gesteldheid achteruit zal gaan. SUN 

Groningen en Drenthe heeft een gift van € 599,00 verstrekt voor een elektrische fiets. Samen met de gift van het 

Hazewinkelfonds kan de elektrische fiets worden gekocht. 

 

Betreft een aanvraag voor een tweedehands fiets. Meneer zijn fiets is gestolen, waardoor hij zich minder goed kan 

verplaatsen in zijn omgeving. Het beperkt zijn zelfredzaamheid en uitzicht op eventueel vrijwilligerswerk is daardoor 

verminderd. Meneer heeft helaas niet de financiële middelen om zelf een fiets aan te kunnen schaffen. Het inkomen is een 

Wajong-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Meneer heeft een bewindvoerder en hij ontvangt weekgeld. Ook 

maakt hij gebruik van de Voedselbank. De hulpverlener heeft aangegeven dat een fiets erg belangrijk is voor meneer zijn 

gezondheid en dat hij meer moet bewegen. Voor een tweedehands fiets heeft SUN Groningen en Drenthe een gift van  

€ 150,00 verstrekt. 

 

 

Gezinshereniging 

Het aantal aanvragen voor een vergoeding voor gezinshereniging is in 2021 toegenomen ten opzichte van 

vorig jaar. In 2021 heeft SUN Groningen en Drenthe voor 22 aanvragen een gift verstrekt en in 2020 zijn 9 

aanvragen gehonoreerd. Vanuit Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Nidos worden de meeste aanvragen 

voor gezinshereniging ontvangen. SUN Groningen en Drenthe vergoedt een deel van de kosten van de 

vliegtickets. Door Stichting Vluchtelingenwerk en indien mogelijk ook door de inwoner wordt een deel van de 

vliegtickets betaald. Door 2 voorbeelden te geven wordt duidelijk wat voor aanvragen bij SUN Groningen en 

Drenthe binnenkomen.  

  



5 
 

Meneer en mevrouw zijn getrouwd en hebben samen 3 kinderen. Meneer woont in Nederland. Zijn vrouw en kinderen zijn 
op de ambassade in Beiroet. Meneer ontvangt een PW-uitkering. Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en 
zorgtoeslag. Van de gemeente heeft meneer een krediet van € 3.454,00 ontvangen voor inrichtingskosten van de woning. 
Een lening is niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt niet verstrekt. De hulpverlener doet een aanvraag voor vliegtickets 
en vraagt € 700,00 zodat meneer herenigd kan worden met zijn vrouw en kinderen. Van de IND heeft meneer een 
positieve beschikking ontvangen voor zijn vrouw en kinderen. Meneer heeft niet de financiële middelen om de vliegtickets 
te kunnen kopen. Op basis van de standaardprijzen is een bedrag van € 800,00 nodig. Meneer heeft aangegeven zelf een 
bedrag van € 100,00 te kunnen betalen voor de vliegtickets. Op de bankafschriften staan diverse uitgaven vermeld en de 
hulpverlener heeft een toelichting hierop gegeven. Het gaat allemaal om uitgaven voor het inrichten van de woning. 
Meneer gaat bewust met zijn geld om en zoekt naar goede tweedehands meubels. Hierdoor heeft hij voor relatief weinig 
geld al veel meubels kunnen aanschaffen, maar de inrichting van het huis is nog niet compleet. Ook moet meneer nog 
kosten maken om zijn familie naar Beiroet te laten reizen voor het afhalen van hun visa. Voor het afreizen naar Nederland 
moeten er ook nog extra kosten worden betaald. Voor 4 personen moet er een PCR-test worden afgenomen. Door deze 
kosten heeft meneer geen geld om de vliegtickets helemaal zelf te betalen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van 
€ 700,00 verstrekt voor de vliegtickets zodat meneer herenigd kan worden met zijn vrouw en kinderen. 

 

Meneer is een alleenstaande jongeman Hij ontvangt leefgeld van Nidos. Een lening kan hij niet krijgen en bijzondere 
bijstand wordt niet verstrekt. Er is geen spaargeld. De hulpverlener doet een aanvraag voor gezinshereniging. De 
basisprijs van de vliegtickets is € 1.100,00 voor 6 personen. Meneer heeft niet de financiële middelen om deze kosten te 
voldoen. Het is meneer niet gelukt om een bijbaantje te regelen. Volgens de hulpverlener is hij nog niet matchbaar voor 
een bijbaantje, omdat hij de taal nog niet voldoende beheerst. De IND heeft een positieve beschikking afgegeven dat 
meneer zijn ouders, broers en zusjes naar Nederland mogen komen. Ze hebben een afspraak bij de Turkse ambassade 
om hun MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) af te halen. De ouders van meneer hebben lichamelijke klachten en 
hebben daarnaast de zorg voor 4 jonge kinderen. Hierdoor lukt het hun niet een baantje te vinden om de vliegtickets te 
bekostigen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 1.000,00 verstrekt voor de vliegtickets, zodat meneer 
herenigd kan worden met zijn familie. Het overige benodigde bedrag zal volgens afspraak door Vluchtelingenwerk worden 
betaald. 

 

 

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. 

 

Betreft een aanvraag voor een alleenstaande man. Meneer komt uit het westen van het land en woont sinds kort in het 
noorden. Meneer is van ver gekomen en hoopt op een nieuwe start in zijn nieuwe woning. Meneer ontvangt een PW-
uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Hij heeft schulden en deze worden afgelost. Meneer heeft een 
woningruil gedaan en woont nu in een hoekwoning. De hoekwoning heeft een achtertuin die nu niet omheind is. Achter 
zijn tuin is een brandgang en iedereen kan daar gebruik van maken. Meneer is zeer angstig en voelt zich de hele dag 
bekeken en leeft nu met de gordijnen dicht. Veel mensen lopen ook door zijn tuin. De woningbouwvereniging wil een deel 
van de schutting betalen, want ze erkennen het probleem. Meneer kan zijn eigen bijdrage van € 500,00 niet betalen. 
Verder heeft de hulpverlener aangegeven dat meneer op een heel oud bed slaapt. Hierdoor heeft hij veel rugklachten en 
heeft slapeloze nachten. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 750,00 voor een schutting en matras verstrekt, 
zodat meneer meer rust kan krijgen in zijn nieuwe woning. 

 

Mevrouw verblijft momenteel bij het opvanghuis. Ze wil heel graag zelfstandig gaan wonen. Mevrouw ontvangt 
studiefinanciering en de zorgtoeslag van de belastingdienst. Er zijn kleine achterstanden en mevrouw heeft geen overzicht 
in de financiën. Ze heeft hulpverlening van 2 instanties en zij zullen samen met mevrouw ook de financiën gaan uitzoeken. 
Om zelfstandig te gaan wonen moet mevrouw zich inschrijven bij WoningNet. De kosten voor de inschrijving kan mevrouw 
niet betalen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 20,00 verstrekt, zodat mevrouw zich kan inschrijven voor een 
woning. 
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3. Voor wie is een gift gevraagd 

 

In totaal zijn er 721 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 273 kinderen 

betrokken. Er waren bijna geen aanvragen voor senioren (5 aanvragen). Voor personen onder de 23 jaar zijn 

31 aanvragen ingediend en van dit aantal waren er 2 personen onder de 18 jaar.  

 

 

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 2021 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, Westerwolde, Assen, Coevorden en Emmen. Deze 

aanvragen konden soms doorverwezen worden naar het Hazewinkelfonds.  

 

Voor een alleenstaande vrouw is door de hulpverlener een aanvraag ingediend voor de kosten van naturalisatie van  

€ 834,00. De aanvraag is afgewezen, omdat de aanvraag niet valt onder de doelstellingen van SUN Groningen en 

Drenthe.  

 

De hulpverlener doet een aanvraag voor het halen van een rijbewijs voor een alleenstaande man. De aanvraag is 

afgewezen, omdat de aanvraag niet valt onder de doelstellingen van SUN Groningen en Drenthe.  
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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. 

 

De hulpverlener van een alleenstaande man doet een aanvraag voor een gift voor orthopedische veiligheidsschoenen. Uit 

de gegevens blijkt dat meneer een spaarrekening en geen schulden heeft. De veiligheidsschoenen kunnen van het 

spaargeld worden betaald en een gift van SUN Groningen en Drenthe is niet nodig.  

 

Voor een alleenstaande man is door de hulpverlener een aanvraag voor een tandartsnota van € 528,00 ingediend. De 

behandelingen hebben al plaatsgevonden en daarmee is het een schuld die moet worden betaald. De urgente nood is er 

niet meer en daarom verstrekt SUN Groningen en Drenthe geen gift voor deze aanvraag. De tandartsnota is de enige 

schuld en er is ruimte in het budget voor het treffen van een betalingsregeling.  

 

 

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. Vanwege 

de corona-crisis is dat, waar dat mogelijk was, online gebeurd. Ook neemt SUN Groningen en Drenthe deel 

aan bijeenkomsten van sociale partners in de provincies 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. 
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Hulpverlenende organisaties 

Inmiddels is met veel hulpverlenende organisaties een convenant afgesloten. In 2021 is een convenant 

afgesloten met MEE Drenthe, Edsersheerd en Fiscariep. Een volledig overzicht van de convenantpartners 

staat op de website www.sungroningendrenthe.nl. 

In 2021 werden de meeste aanvragen ingediend door: 

 

Organisatie Aantal aanvragen 

WIJ Groningen 30 
LIMOR 25 
Groningse Kredietbank 24 
Vluchtelingenwerk Noord Nederland 18 
Tintengroep 14 
Kwadraat Bewindvoering en Budgetbeheer 14 
De Bewindvoerster 13 
Kredietbank Midden-Groningen 12 
Budgetbeheer Eemsdelta 12 
SchuldSupport 12 
Hemenborg 9 
Humanitas 8 
 
 

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 2021 hebben bijgedragen aan de verstrekte giften. 

 

De ondersteunende fondsen in 2021 zijn: 

 

Fonds DBL  
Fonds Toos Linstra-van de Dijk 
Gravin van Bylandt Stichting 
Fonds Dutry - De Drevon 
RDO Balije van Utrecht 
NRC Handelsbladlezersfonds 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 
Ter Schouw van Sanen Stichting 
Algemeen Diaken Gezelschap  
Mamaminifonds 
Armoedefonds 
Hazewinkelfonds 
RK-SCI Groningen 
Emmaplein Foundation 
Corona fonds 
Pape-fonds 
Stichting Anna Varvers Convent 
Ouderenfonds 
Zorgfonds 
Donaties 
 

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

van bijvoorbeeld verschillende kerken en particulieren.  

 

http://www.sungroningendrenthe.nl/
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Gemeenten in de 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 2021 zijn acht Groninger gemeenten bij SUN Groningen en Drenthe aangesloten. Dit 

zijn de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, Westerkwartier, Eemsdelta, 

Pekela en Stadskanaal.  

Het werkgebied van SUN Groningen en Drenthe is vanaf 2016 uitgebreid naar de provincie Drenthe. De 

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

Tynaarlo 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. In november 2021 is Truus Dolstra als 

algemeen bestuurslid afgetreden. Zij is opgevolgd door Jan-Willem van de Kolk, voorzitter Raden van 

Toezicht, Rekenkamer en oud-wethouder. Anja Aaldering heeft aangegeven in 2022 als algemeen bestuurslid 

te willen aftreden. Hiervoor is alvast Koos ten Hoor, KYC-Analist, als algemeen bestuurslid aangesteld.  

 

Bestuur 

Mevr. E.M. 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. G. Haak, notaris, Notariaat Zuidlaren 

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

Dhr. J. Brongers, voorzitter raad van bestuur Tintengroep 

Dhr. J.W. van de Kolk, Raden van Toezicht, Rekenkamer, oud-wethouder 

Dhr. K. ten Hoor, KYC-Analist 

 

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 

NL79 RABO 0120370395 (ANBI-erkend) 

mailto:sun@groningen.nl
http://www.sungroningendrenthe.nl/
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Bijlage 1: Overzicht gehonoreerde aanvragen in 2021, per fonds 
 

Fonds Bedrag 

Fonds DBL € 20.000 

Fonds Toos Linstra-van de Dijk € 32.653 

Gravin van Bylandt Stichting € 15.000 

Fonds Dutry - De Drevon € 15.000 

Hazewinkelfonds € 8.952 

RDO Balije van Utrecht € 15.000 

Emmaplein Foundation € 7.365 

RK-SCI Groningen € 15.000 

Algemeen Diaken Gezelschap € 8.684 

NRC Handelsbladlezersfonds € 6.000 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe € 4.500 

Pape-fonds € 3.800 

Ter Schouw van Sanen Stichting € 6.343 

Kerken € 2.486 

Armoedefonds € 1.500 

Corona fonds € 2.745 

Stichting Anna Varvers Convent € 2.655 

Zorgfonds € 3.242 

Ouderenfonds € 2.140 

Overige donaties € 5.633 

 __________ 

Totaal verstrekt (afgerond) € 178.698 
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Bijlage 2: Bedrag aan giften, verstrekt per gemeente 
 

Gemeente Bedrag 

Gemeente Groningen € 79.575 

Gemeente Midden-Groningen € 34.476 

Gemeente Eemsdelta € 20.878 

Gemeente Oldambt € 12.651 

Gemeente Het Hogeland € 11.934 

Gemeente Stadskanaal € 11.703 

Gemeente Westerkwartier € 7.830 

Gemeente Tynaarlo € 4.072 

Gemeente Pekela € 4.043 

Gemeente De Wolden € 1.410 

 __________ 

Totaal verstrekt (afgerond) € 188.572 

Retour gekomen giften € 9.874 

 __________ 

Netto verstrekt (afgerond)  € 178.698 


