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In nood is hulp 
niet van toeval 
afhankelijk

Kernkaart 2021

Fondsen in 2021  
Fonds DBL Fonds Dutry - De Drevon
Fonds Toos Linstra-van de Dijk Fundatie Van den Santheuvel Sobbe
Gravin van Bylandt Stichting  Ter Schouw van Sanen Stichting
Armoedefonds RDO Balije van Utrecht
NRC handelsbladlezersfonds RK-SCI Groningen
Mamaminifonds Emmaplein Foundation
Hazewinkelfonds Pape-fonds
Algemeen Diaken Gezelschap Zorgfonds
Stichting Anna Varvers Convent Coronafonds en Ouderenfonds
  
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.M. Pastoor-Meuleman, voorzitter, wethouder Westerkwartier
Dhr. J.F. de Jong, penningmeester, oud-directeur Groningse Kredietbank 
Dhr. E. Ottens, secretaris, directeur Werkplein Ability, Het Hogeland 
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, voorzitter Raden van Toezicht, Rekenkamer, ex-wethouder
Dhr. K. ten Hoor, KYC-Analist

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. SUN Groningen en Drenthe is een ANBI erkende 
instelling. KvK-nummer: 55472095

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. 

2021 kort samengevat 
In 2021 verstrekten 10 gemeenten een subsidie aan SUN Groningen en Drenthe. 
Dit zijn de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Het Hogeland, 
Eemsdelta, Westerkwartier, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo en De Wolden. 
Totaal zijn er 391 aanvragen ingediend en 388 afgehandeld. In 95% 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 (73%). In 8% van de aanvragen hebben mensen 
inkomsten uit arbeid, 15% hebben overige inkomsten zoals WSF, zak- en kleedgeld. 
In 4% van de aanvragen is het inkomen nog niet bekend. De meeste aanvragen 
betreffen alleenstaanden en er zijn 273 kinderen bij betrokken.

Kerncijfers 2021  
Aantal aanvragen 391
Aantal toekenningen/doorverwezen 370
Afgewezen  10  
Ingetrokken 8
In behandeling 3 
  
Giften
De giften in 2021 variëren van € 20,00 tot € 2.250,00. De gemiddelde gift bedraagt 
€ 510,00. In 2021 is een bedrag van € 188.572,00 aan giften verstrekt.  

SUN
Groningen

Voor welk doel is een gift verstrekt 
 

Twee voorbeelden  
Mevrouw is een alleenstaande moeder van 2 jonge kinderen en is kortgeleden 
gescheiden. De scheiding heeft voor veel stress gezorgd. Mevrouw ontvangt een 
Participatiewet-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Er zijn schulden 
van ruim € 100.000,00. Ze heeft een bewindvoerder. Mevrouw haar jongste kind 
past niet meer in het ledikant en er is geen geld voor een nieuw bed. Het kind 
slaapt nu bij mevrouw in bed en dit is niet goed voor de nachtrust. 
SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 125,00 verstrekt voor een 
kleuterbed en matras.

Meneer ontvangt een Ziektewet-uitkering. Hij heeft een WSNP-traject en heeft 
beschermingsbewind. Er is sprake van een krap budget. Meneer heeft last van 
extreme hoofdpijn en is door de huisarts doorverwezen naar de opticien. Nu blijkt 
dat meneer een bril nodig heeft. De kosten van de bril kan meneer helaas niet zelf 
betalen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 170,00 verstrekt voor een 
bril.
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