
STICHTING 
ARMOEDEFONDS 

JAARVERSLAG
2019

Steun e lkaar !



Steun e lkaar !

Pag .  2

Jaarverslag 2019

INHOUDSOPGAVE

1 ARMOEDE IN NEDERLAND (MISSIE VISIE DOEL EN VERANDERTHEORIE) 3

2 BESTUUR STICHTING ARMOEDEFONDS 8 

3 ARMOEDE HEEFT VELE GEZICHTEN 11 

4 TABOE DOORBREKEN 12 

5 MIDDELEN ARMOEDEFONDS 18 

6 STEUN AAN LOKALE ARMOEDEBESTRIJDING IN 2019 20 

7 STEUN VANUIT DE MAATSCHAPPIJ 31

8 PLANNEN 2020 35

9 JAARREKENING OVER 2019 36

 9.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 37

 9.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 39

 9.3 GRONDSLAGEN 40

 9.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 44

 9.5 TOELICHTING BATEN EN LASTEN OVER 2019 49

 9.6 TOELICHTING BATEN EN LASTEN VERDELING 51

10 OVERIGE GEGEVENS 53



Steun e lkaar !

Pag .  3

Jaarverslag 2019

ARMOEDE IN NEDERLAND

Op het eerste gezicht is het vreemd dat in een rijk land als Nederland armoede voorkomt. Armoede in Nederland kent 

vele gezichten. Armoede is meestal niet het gevolg van eigen schuld maar vaak van een opeenstapeling van factoren 

en gebeurtenissen. Voor kinderen geldt dat deze er eigenlijk nooit iets aan kunnen doen. Indien men zich bedenkt dat 

bijna 1 miljoen Nederlanders in armoede leven en 1 op de 9 kinderen, dan krijgt men een beeld van de enorme omvang 

van de problematiek zelfs in een land als Nederland. Het Armoedefonds denkt niet dat zij het probleem van armoede in 

Nederland eenzijdig en op eigen houtje kan oplossen. Het is wel mogelijk voor meer begrip en (h)erkenning te zorgen 

zodat sneller hulp bereikbaar wordt. Het taboe op armoede moet worden doorbroken om snel en gericht hulp te kunnen 

bieden of krijgen. Daarbij komt dat mensen zich ook zouden kunnen inzetten (bijvoorbeeld als vrijwilliger) om de gevolgen 

van armoede te verzachten door te participeren in allerlei lokale initiatieven die met dit doel zijn opgezet. Gelukkig staat 

het Armoedefonds niet alleen. Uit een recent onderzoek van WWAV, CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) en GDN 

(Goede Doelen Nederland) bleek dat ook het Nederlandse publiek vindt dat er meer aandacht voor Armoede moet komen.

Indien men eenmaal in armoede afglijdt of dreigt af te glijden is het van belang dat er snel en dichtbij ondersteuning 

te vinden is. Deze ondersteuning is niet altijd in financiële zin, maar kan ook liggen in administratieve hulp, sociale 

betrokkenheid, gezondheidszorg of andere menselijke hulp. Het blijkt dat hulp zoeken, laat staan vinden bijzonder 

ingewikkeld en ondoorzichtig is. Vaak zijn de lokale initiatieven onbekend of onvindbaar. Armoedefonds heeft een site 

ingericht (www.hulpbijarmoede.nl) waar lokale armoedebestrijdings- of verzachtinginitiatieven worden geregistreerd 

zodat zij ook online goed vindbaar zijn. 

Missie
Stichting Armoedefonds wil het (onnodig) optreden van armoede voorkomen en de gevolgen van de wel 
bestaande armoede verzachten.

Er leven in Nederland veel mensen in armoede. Ook zijn er veel lokale organisaties die de helpende hand willen 

bieden bij de bestrijding van (de ergste) armoede. Stichting Armoedefonds wil deze mensen en organisaties helpen. 

Dit door onder meer te zorgen voor de bewustwording van het Nederlandse publiek dat armoede nog steeds alom 

aanwezig is en samen met het Nederlandse publiek te zorgen voor de (financiële) ondersteuning van lokale (anti)

armoede-initiatieven. Stichting Armoedefonds keert niet rechtstreeks uit aan individuen maar zoveel mogelijk via 

gescreende lokale (vrijwilligers)organisaties. Zij kennen de lokale problematiek en de individuele gevallen het beste.
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Visie
Stichting Armoedefonds wil het liefst een wereld zonder armoede. 

Stichting Armoedefonds denkt echter niet dat wij armoede in Nederland zelfstandig of op korte termijn of in zijn 

geheel kunnen oplossen. Armoede is een complex probleem met meerdere oorzaken en meerdere gezichten. 

Oplossingen behoeven een samenspel van de overheid, maatschappij en individuen gezamenlijk. Armoedefonds kan 

wel de gevolgen van armoede verzachten. Dit door enerzijds het grote publiek voor te lichten over (de oorzaken en 

gezichten van) armoede en welke hulp zij kunnen bieden, waardoor er meer begrip, eerder een hulpbehoefte wordt 

gesignaleerd en minder stigmatisering plaatsvindt. Anderzijds door lokale initiatieven te ondersteunen om voor 

individuele gevallen daadwerkelijk de (financiële en sociale) nood te verlichten.

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van armoede in Nederland 

Alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. Het vervullen van een initiërende, coördinerende en stimulerende rol bij het streven naar verbetering van het 

raamwerk waarbinnen preventie en bestrijding van armoede plaats hebben

b. Het verbreiden van kennis inzake armoede en armoedebestrijding door het geven van voorlichting

c. Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op de in de doelstelling omschreven gebied

d. Het zo mogelijk samenwerken met en hulpverlenen aan organisaties en vrijwilligers uit de bevolking en 

professionele groepen, die armoedebestrijding tot hun taak rekenen en daarvoor in aanmerking komen

e. Het verlenen van gevraagd en ongevraagd advies aan derden waaronder begrepen overheidsinstanties.

De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.



Steun e lkaar !

Pag .  5

Jaarverslag 2019

Stichting Armoedefonds gaat uit van onderstaand model om zijn doelstelling te verwezenlijken:

Visie: Een wereld zonder armoede

Missie: Voorkomen van onnodig optreden van armoede en verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland

O
u

tco
m

e
s

Publiek 

• Is zich bewust van het 
bestaan van armoede in 
Nederland

• Kan armoede herkennen 
en signaleren

• Weet de weg te vinden 
naar hulp en doorbreekt 
daarmee het taboe op 
armoede

• Mobiliseren voor armoede 
in Nederland

Lokale en regionale 
organisaties

• Kunnen lokaal, dus dicht 
bij het probleem, hulp 
bieden

Politiek

• Werkt aan het voorkomen 
en verminderen van 
armoede

• Erkend het bestaan van 
armoede in Nederland

Overheid

• Coördineert de 
verschillende financiële 
stromen en levert een 
vangnet

• Erkend het bestaan van 
armoede in Nederland en 
past daar beleid op aan

Onderzoek en wetenschap 

• Leveren de inhoudelijke 
kennis over het ontstaan, 
het voorkomen en 
de gevolgen van van 
armoede

A
c

to
re

n

Publiek

• Kan armoede signaleren 
en kleinschalig en 
individueel hulp bieden

• Weet de weg te vinden 
naar hulp

• Doorbreekt taboe op 
armoede

Lokale en regionale 
organisaties

• Kunnen groepen hulp 
bieden en lokaal zaken 
organiseren

• Kunnen de gevolgen van 
armoede verzachten

• Kunnen individuele 
huishoudens helpen

• Hebben kennis en kunde

• Hebben goede werk-
relaties met overheden

Politiek

• Neemt verantwoordelijk-
heid voor beperken 
armoede

• Stelt kaders

• Gaat dialoog aan met 
relevante stakeholders

• Informeert publiek over 
standpunten rondom 
armoede in Nederland 
van politieke partijen 

Overheid

• Ondersteunt lokale 
armoedeorganisaties

• Stelt waar mogelijk 
uitvoeringsbudget ter 
beschikking

• Neemt aandeel in 
publieksvoorlichting

• Heeft werkrelaties met 
lokale armoedebestrijders

• Past werkprocessen aan 
om kans op armoede te 
verkleinen 

Onderzoek en wetenschap 

• Leveren kennis en  
inzicht in armoede

• Ondersteunen 
beleidsontwikkeling

• Monitoren effecten van 
beleid in de praktijk

O
n

z
e

 o
u

tp
u

ts

Publiek

• Voorlichting over het 
voorkomen van armoede 
en mogelijke oplossingen 
om dit te bestrijden en te 
voorkomen 

• Hulp aan lokale 
organisatie mobiliseren

• Weet voor hulp de weg 
te vinden naar de juiste 
lokale organisaties

Lokale en regionale 
organisaties

• Financiële bijdragen

• Kennisoverdracht gericht 
op het versterken van 
organisaties 

• Landelijke 
beneficiantendag

• Verbeteren contacten 
lokale organisaties en 
overheden

• Het beter vindbaar maken 
van lokale organisaties 
voor mensen die in 
armoede leven

• Voorlichting over het 
bestaan van armoede en 
mogelijke oplossingen 
om dit te bestrijden en te 
voorkomen 

• Faciliteren 
kennisoverdracht

Politiek

• Onderzoek naar armoede 
in Nederland

Overheid

• Verbeteren contacten 
lokale organisaties en 
overheden

• Onderzoek naar 
ontwikkeling armoede  
in Nederland

• Faciliteren 
kennisoverdracht

Onderzoek en wetenschap

• Landelijke  
beneficiantendag

• Faciliteren 
kennisoverdracht
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Anbi
Stichting Armoedefonds, ANBI/RSIN-nummer: 851609144. Over giften aan het Armoedefonds is geen belasting 

verschuldigd en de plaatselijke organisaties die financieel en in natura ondersteund worden hoeven geen belasting te 

betalen over de bijdrage. U vindt Stichting Armoedefonds ook op de website van de Belastingdienst.

CBF
Het Armoedefonds is zeer intensief bezig geweest met de Erkenningsaanvraag in 2019, veel van  

deze activiteiten vonden plaats in 2019, het resultaat is weliswaar in 2020. In 2020 is de CBF Erkenning 

verkregen.

Voorlichting en bewustwording
Zoals hiervoor al genoemd is voorlichting en bewustwording een belangrijke output van het Armoedefonds. Voorlichting 

geschiedt middels huis-aan-huis bezoeken, DRTV spot, de nieuwsbrieven, de site(s), social media, (het publiceren van) 

onderzoek en het opbouwen van contacten met en tussen stakeholders.

Dit is gericht op:

Het grote Publiek - Door begrip en besef van urgentie verwachten wij (h)erkenning van armoede en de gevolgen hiervan. 

Lokale initiatieven hebben vaak (vrijwillige) mankracht nodig voor hun werkzaamheden. Daarvoor moet men weten 

wat er is, waarom en welke hulp gewenst is. Herkenning van armoede leidt tot eerder optreden of helpen zodat 

afglijden in armoede wordt verminderd of voorkomen. Met name het sociale isolement wat dreigt voor mensen in 

armoede zou met hulp van de omgeving kunnen worden verminderd.

S
tra

te
g

ie

Publiek

• Preventie van (verder) 
afglijden in de armoede; 
het goed vindbaar maken 
van lokale organisaties 
voor mensen die in 
armoede leven

Lokale en regionale 
organisaties

• Stimuleren en versterken 
lokale faciliteiten voor 
armoedebestrijding en 
verzachting

Politiek

• Lobby; om te zorgen 
dat lokale, regionale en 
landelijke autoriteiten 
enerzijds oog hebben voor 
het ontstaan en bestaan 
van armoede en de 
gevolgen ervan

Overheid

• Zorgen dat lokale, 
regionale en landelijke 
autoriteiten enerzijds oog 
hebben voor het ontstaan 
en bestaan van armoede 
en de gevolgen ervan 
en anderszijds gebruik 
maken van de benodigde 
particuliere initiatieven 
die dichter bij de burger 
staan dan de overheid en 
politiek

Onderzoek en wetenschap

• Dat wat via lokale 
organisaties gesignaleerd 
wordt via onderzoek en 
wetenschap toetsen op 
landelijk niveau

Overall strategie: Samenwerken met lokale en regionale organisaties om armoede te voorkomen dan wel in ieder geval de gevolgen van armoede op sociaal, 
financieel en gezondheids gebied te verzachten.

Maatschappelijk vraagstuk: Er is sprake van (onbekende) armoede in Nederland. Mensen in armoede worden geconfronteerd met onbegrip, onwetendheid 
en onkunde in het proces om uit de armoede te raken. Mensen hebben niet de middelen om uit de Armoede te komen danwel de gevolgen van Armoede te 
verzachten. 
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Mensen in armoede - Mensen in armoede krijgen moeilijk zicht op de mogelijkheden voor hulp. Met name de niet 

gemeentelijke hulp is moeilijk(er) vindbaar. Onze site voor individuele hulp www.hulpbijarmoede.nl dient als 

wegwijzer naar lokale hulpinitiatieven.

De nationale en lokale overheid - Wetgeving en beleid hebben gevolgen voor de armoedeproblematiek. Het is van belang 

dat overheden zich realiseren wat de gevolgen zijn van hun acties. Tevens is het van groot belang dat ook de lokale 

overheden weten waar ze individuele personen naar toe kunnen verwijzen of met welke lokale organisaties zij hulp 

kunnen organiseren.

Politiek - De politieke partijen dienen inzicht te hebben in wat er speelt, welke armoede initiatieven er zijn en hoe kan 

worden voorkomen dat men in armoede raakt of er hoe weer snel uit te komen. Het Armoedefonds heeft in 2018 een 

verkennend onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van armoede in Nederland wat uiteindelijk tot Kamervragen heeft 

geleid.

Lokale initiatieven 
Lokale initiatieven voor hulp bij armoede of voor het verzachten van de gevolgen van armoede zijn talrijk. Helaas 

hebben deze organisaties vaak moeite om zich zichtbaar te maken, voldoende mensen (vrijwilligers) te krijgen en hun 

financiering (duurzaam) te organiseren. Tevens kennen lokale organisaties niet alle beschikbare mogelijkheden voor 

hulp bij armoede. Wij proberen hen hierbij te helpen. Wij doen dit met financiële ondersteuning, kennisuitwisseling, het 

vergroten van het netwerk en het opbouwen van bekendheid en vindbaarheid. Uit onze eerste bevindingen blijkt dat zowel 

de lokale overheden, de mensen in armoede als de lokale organisaties hier behoefte aan hebben. Hierdoor kan men 

gezamenlijk of in elkaars verlengde de activiteiten ontplooien en effectiever optreden.

Onderzoek
Op armoede rust een taboe. Met (wetenschappelijk) onderzoek probeert het Armoedefonds begrip te kweken over het 

ontstaan en de ontwikkeling van armoede in Nederland. Zo heeft het verkennend onderzoek naar de ontwikkeling van 

Armoede in Nederland rond Wereldarmoededag in oktober 2018 al geleid tot vragen aan de Minister in de Tweede Kamer. 
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BESTUUR STICHTING ARMOEDEFONDS

Aan leden van het bestuur worden geen bezoldigingen toegekend, noch presentiegelden verstrekt, noch zijn aan leden 

van het bestuur leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 

Het bestuur heeft in 2019 vergaderd over o.m. de begroting, groei inspanningen, het functioneren van de organisatie en 

het bestuur en de uitbreiding van de administratieve organisatie voor de erkenningseisen voor goede doelen en over 

toekenningen aan lokale organisaties. De erkenningsaanvraag bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een 

taai administratief proces. Sinds de aanvraag voor de erkenningsregeling is Stichting Armoedefonds vanwege de snelle 

groei al twee categorieën naar boven opgeschoven. Hiermee worden ook de toetsingscriteria gewijzigd. De criteria zijn 

namelijk gekoppeld aan de inkomsten van een goed doel. Stichting Armoedefonds heeft een nieuwe aanvraag ingediend 

bij het CBF in de categorie C. Stichting Armoedefonds heeft voor de begeleiding van dit proces de hulp gevraagd van 

een van de deskundigen voor wat betreft het proces bij het CBF. Aan de hand van deze expert verwacht het bestuur de 

benodigde stappen te kunnen maken. Stichting Armoedefonds zet in op het zo snel mogelijk voldoen aan alle eisen voor 

de erkenning nu en in de toekomst en hoopt dat ook het CBF weet om te gaan met de snelle groei en het jonge karakter 

van de organisatie.

Het bestuur wordt in 2019 gevormd door de heren:

• Dhr. K. Dijkstra, voorzitter (zelfstandig ondernemer bij Zest marketing)

 Nevenfunctie: lid bestuur Giving Tuesday (onbezoldigd)

• Dhr. R. Verdam, penningmeester (zelfstandig strategie consultant bij Verdam Strategie & Financiën), 

 Nevenfunctie: lid bestuur Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)

• Dhr. P.A. de Zeeuw (zelfstandig ondernemer bij LBA International)

• Dhr. I. de Coster (director bij The DonorVoice (lid tot augustus 2019)

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 voor de jaarrekening van wervende goede doelen.

Toezicht en interne organisatie
Stichting Armoedefonds is een stichting met een bestuur. Het bestuur bestuurt en houdt toezicht op de organisatie 

en zijn werkzaamheden. Per 1 januari 2019 is de eerste werknemer in dienst getreden. Het Armoedefonds volgt geen 

CAO; er is wel een pensioenregeling met ASR afgesloten. Voor het dagelijkse verloop van de interne organisatie is een 

gevolmachtigde aangesteld. De volmacht zelf is ingekaderd door de begroting en specifieke afspraken en richtlijnen met 
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en door het bestuur en bovendien vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. De leden van het bestuur beschikken over 

bestuurlijke kwaliteiten en beschikken over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te houden volgens 

maatschappelijk aanvaarde normen.

Voor het toezicht wordt het bestuur bijgestaan door een externe accountant (De With Accountants) die een goedkeurende 

verklaring heeft afgegeven. Extern toezicht op de Stichting gebeurt, behalve door de publieke opinie ook door de 

aanvraag van erkenning als goed doel. Deze erkenningsregeling voor goede doelen wordt uitgevoerd door het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF). Stichting Armoedefonds heeft de intentie om zo snel mogelijk volledig aan de eisen in de 

erkenningsregeling te voldoen. De snelle groei en daarmee, al binnen het aanvraag proces, het telkens in een zwaardere 

(administratieve) categorie van de erkenningsregeling vallen maakt het proces extra inspannend. Stichting Armoedefonds 

heeft er echter vertrouwen in dat binnen niet al te lange termijn aan al deze eisen kan worden voldaan. Stichting 

Armoedefonds is een ANBI en onderschrijft de gedragscode van de DDMA en GDN. Zodra de erkenning is ontvangen zal 

de Stichting Armoedefonds ook een lidmaatschap aanvragen van Goede Doelen Nederland.

Risicomanagement
Voor een goed doel vormt reputatieschade het belangrijkste risico. Ook negatieve publiciteit over andere goede doelen 

kan weerslag hebben op Stichting Armoedefonds. Stichting Armoedefonds werkt hard aan de beperking van dit risico 

door te zorgen voor een goede interne organisatie en beheersing van processen. Om eventuele klachten snel te kunnen 

oplossen wordt een formele klachtenprocedure gehanteerd. 

Onze huis aan huis bezoeken kunnen soms als vervelende storing worden ervaren maar zijn voor ons een belangrijk 

instrument. Daarom worden de activiteiten op dit gebied dagelijks gemonitord zodat snelle bijsturing mogelijk is. 

Op regelmatige basis is er contact met (potentiële) beneficianten, collega goede doelen en (lokale) overheid. Van 

de activiteiten wordt verslag gedaan in de email- en papieren nieuwsbrief aan donateurs en emailnieuwsbrief aan 

beneficianten. Terugkoppeling op de nieuwsbrief en rapportages wordt gebruikt om de organisatie en haar activiteiten te 

verbeteren.

Het operationele risico is gering. De interne organisatie is klein en uiterst flexibel. Bij eventuele uitval van het 

personeelslid of instanties aan wie werk is uitbesteed is in snelle vervanging of in een back-up van de actieve personen/

organisaties voorzien. 

Het financieel risico is beperkt. In het uiterste geval dat door een plotselinge terugloop in donateurs minder inkomsten 

binnenkomen heeft Stichting Armoedefonds geen zware langlopende financiële verplichtingen, behalve de lening voor de 

opstart. Het overeengekomen aflossingsschema is tot op heden nauwgezet gevolgd en nagekomen. In 2018 is gestart met 

jaarlijks 20% aflossing van het oorspronkelijke bedrag van de lening en in 2019 is de volgende 20% afgerond. In 2022 zal 

Armoedefonds volledig hebben afgelost.
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Frauderisico wordt beperkt door de consequente toepassing van het vierogen principe in de administratieve organisatie. 

Stichting Armoedefonds houdt geen reserves aan, maar beoogt jaarlijks de ontvangen gelden ook daadwerkelijk te 

besteden. Indien de organisatie wat verder is zal voor de wettelijke verplichtingen een kleine reserve kunnen worden 

opgebouwd.

De privacywetgeving wordt voortdurend aangescherpt, met de leveranciers zijn met het oog op de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming bewerkersovereenkomsten gesloten. 

Bij het afronden en vaststellen van het bestuursverslag is het coronavirus van grote invloed op de wereld.

Uiteraard zal deze situatie op het niveau van de bedrijfsvoering van onze stichting eveneens consequenties hebben.

Deze hebben de volledige aandacht van het bestuur. 
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ARMOEDE HEEFT VELE GEZICHTEN

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben een laag inkomen en daarmee grote kans op armoede. Uit onderzoek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 

65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. Helaas zijn de meest recente cijfers van CBS van 2018. Armoede in 

Nederland uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en 

beperkte toegang tot onderwijs. Er is veel ‘stille’ armoede. Door het taboe dat hierop rust, is het vaak niet zichtbaar dat 

mensen hun huur niet meer kunnen betalen en dat kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Mensen in Armoede lopen 

niet met hun situatie te koop.

 

In 2018 leefden 264 duizend minderjarige kinderen in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 103 

duizend minderjarige kinderen behoorden tot de groep met een langdurig laag inkomen. Het percentage kinderen met 

kans op armoede is sinds 2017 blijven steken op 8,1 procent (CBS). In 2018 moesten 584.000 van de bijna 7,4 miljoen 

huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dit waren er net zoveel als in het voorgaande jaar. Syrische en Eritrese 

huishoudens zijn vaak arm. Kans op armoede onder ouderen gestegen (CBS).

Van de huishoudens met een laag inkomen moesten er 232.000 al ten minste vier jaar achtereen van een laag inkomen 

rondkomen. Daarmee kwam het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen uit op 3,3 procent en dat is 

evenveel als in 2017. Sinds 2014 was er een voortdurende stijging van het aandeel huishoudens met een langdurig laag 

inkomen, maar in 2018 zet die niet verder door.

Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder kwam te staan is de afgelopen jaren fors 

gestegen, aldus de Raad voor de Rechtspraak. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind vanwege 

schulden, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent.
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TABOE DOORBREKEN

Armoede is een actueel thema, maar er rust een enorm taboe op. Er zijn niet veel mensen die openlijk hun verhaal 

durven te doen. Er heerst schaamte, mensen zijn bang voor onbegrip en vooroordelen. Op televisie zien we geregeld 

(commerciële) programma’s die het thema aansnijden, maar waar de problematiek niet helemaal goed uit de verf 

komt en daarmee soms ook de vooroordelen versterkt. Wij zien het ook als een van onze taken om verhalen van 

ervaringsdeskundigen te verzamelen en te delen. Echte verhalen, vanuit alle hoeken van onze samenleving, die 

weergeven dat armoede iedereen kan overkomen. Soms door pech, soms door een verkeerde keuze, maar altijd met 

dezelfde uitkomst: een leven in armoede. 

En er zijn absoluut ook positieve verhalen te delen. Mensen die op eigen kracht of door hulp van instanties of lokale 

armoedebestrijdingsinitiatieven uit de armoede zijn gekomen. Mensen die de kracht hebben gevonden het probleem 

aan te pakken en hulp hebben gezocht om er weer bovenop te komen. Want we kunnen het niet altijd alleen. Buiten dat 

men letterlijk ziek kan worden van armoede, raakt het hoofd er ‘vol’ van, het geeft stress en het wordt lastig om goede 

beslissingen voor de lange termijn te maken. 

Bij armoede is vaak sprake van schulden en een structureel tekort aan inkomsten. Het is dan ook zaak om snel in actie 

te komen. Elke maand dat er geen actie genomen wordt, bestaat de kans dat het probleem of de schuld groter wordt. Er 

moet meer over armoede gepraat worden, het moet makkelijker worden om lokale armoedebestrijdingsinitiatieven te 

vinden, de ‘drempel’ moet omlaag.

Stichting Armoedefonds zet voorlichting in om mensen te informeren over armoede, maakt het thema bespreekbaar en 

helpt de weg naar lokale armoedebestrijdingsinitiatieven te vinden. 

In dit kader heeft het Armoedefonds een infomercial uitgezonden op nationale TV om duidelijk te maken dat er nog steeds 

kinderen zonder eten naar school gaan waardoor isolering en uitsluiting plaatsvindt, nog afgezien van het gevolg voor de 

gezondheid van het kind.

Huis-aan-huis strategie
Voor Stichting Armoedefonds is voorlichting geven aan huis of op straat van groot belang. Het is voor veel mensen niet 

zichtbaar dat er veel armoede heerst in Nederland. Om huis-aan-huis voorlichting te kunnen geven over armoede 

en de gevolgen ervan heeft Stichting Armoedefonds Trust Marketing, CEO Marketing en Direct Result ingeschakeld. 

4
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De medewerkers worden middels een uitgebreide training opgeleid met informatie over armoede in Nederland en 

informatie over Stichting Armoedefonds. Zij worden met regelmaat geïnformeerd en geïnspireerd met voorbeelden van 

lokale organisaties en projecten die Stichting Armoedefonds ondersteunt. Naast het geven van voorlichting vragen de 

medewerkers of de mensen het werk van de lokale organisaties of Stichting Armoedefonds willen ondersteunen door 

donateur te worden. Stichting Armoedefonds ontvangt geen subsidies en is een onafhankelijke stichting. Structurele 

donateurs die via de huis-aan-huis campagne binnen komen helpen onze activiteiten uit te voeren. Belangrijke spin-

off is dat mensen die zich bewust zijn van armoede in hun omgeving zich ook eerder kunnen inzetten als vrijwilliger, 

bijvoorbeeld bij de voedselbank, als schuldhulpmaatje, mantelzorger of gewoon als goede buur. Eén op één gesprekken 

geven meer gelegenheid om het probleem uit te leggen, we gaan in gesprek over armoede in Nederland. 

Website
Op onze website informeren we onze bezoekers, donateurs en giftgevers over armoede in Nederland, onze 

werkzaamheden en nieuwswaardigheden. Lokale armoedebestrijdingsorganisaties vinden hier ook informatie over het 

indienen van een aanvraag voor de toekenningsronde. In 2019 ontvingen we op onze website 209.367 bezoekers. 

De voorlichtingspagina ‘Ik zoek hulp’ geeft informatie over gemeenten en lokale hulpinitiatieven. Ook verwijzen we hierop 

door naar de websitewww.hulpbijarmoede.nl, een wegwijzer naar lokale hulpinitiatieven. De website Hulpbijarmoede.nl 

is in maart 2019 live gegaan. Sinds de start is de wegwijzer 29.230 keer geraadpleegd. 

Wij merken een toename van bezoekers op onze websites wanneer er nieuws over armoede, al dan niet geïnitieerd door 

het Armoedefonds in Nederland in de media komt. 
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Infoblad scholieren 
Steeds vaker benaderen scholieren en studenten het Armoedefonds voor 

informatie over de armoedeproblematiek in Nederland. Speciaal voor 

scholieren van groep 5 t/m groep 8 heeft het Armoedefonds een infoblad 

‘Armoede in Nederland’ beschikbaar. Met informatie die zij kunnen gebruiken 

voor een spreekbeurt, werkstuk of presentatie. Daarnaast kunnen zij 

promotiemateriaal opvragen.

Promotiemateriaal 
Een donatiebox, recente nieuwsbrief, textielbanner, poster of bijvoorbeeld de 

folder van het Armoedefonds zijn enkele voorbeelden van promotiemateriaal 

dat men kan opvragen. Men kan het promotiemateriaal inzetten tijdens een 

presentatie, spreekbeurt of bijvoorbeeld tijdens een actie om geld in te zamelen 

voor het Armoedefonds. 

In de media
In 2019 wist Stichting Armoedefonds op verschillende momenten aandacht in 

de regionale en landelijke media te bereiken. De lancering van de website  

www.hulpbijarmoede.nl was een belangrijk moment. Dit resulteerde onder 

meer in live radio-interviews bij RTV-Oost, Omroep Zeeland en Omroep 

Brabant. Later in het jaar volgde publiciteit rondom een huis-aan-huis actie 

voor Voedselbank Deventer. Een ander succes was een live interview  

’s ochtends op NOS Radio naar aanleiding van de start van de campagne van 

Stichting Armoedefonds over kinderen die zonder ontbijt naar school gaan.
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Niet alleen met een proactieve houding van onze kant wisten we Armoede in het nieuws te krijgen. De media weten ons 

ook steeds vaker te vinden en beginnen meer en meer contact met ons op te nemen over items inzake (de gevolgen van) 

armoede. Via ons wil men in contact komen met ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede. Soms gaat het over 

armoedetrends of werd er advies gevraagd over het opzetten van acties. November was wat dit soort contactmomenten 

betreft de drukste maand voor het Armoedefonds sinds haar oprichting. In November hadden we gesprekken met het 

SBS6-programma Hart in Aktie, het programma Steenrijk Straatarm, de NOS, De Wereld Draait Door en met de KRO. 

TV-campagne - Zonder ontbijt naar school
Zonder ontbijt naar school, je verjaardag niet kunnen vieren, geen laptop om je huiswerk te maken. Opgroeien in 

armoede. Het heeft enorm veel impact op het leven van een kind. Op 17 oktober, Wereldarmoededag, was de lancering 

van de TV-campagne van Stichting Armoedefonds op de 

landelijke televisie. Samen met het bericht dat er nog 

steeds veel kinderen naar school gaan zonder ontbijt, 

brengen we verborgen armoede onder de aandacht. In 

oktober is de campagnespot twee weken op landelijke 

televisie, de STER en RTL4, uitgezonden. De campagne 

heeft als doel enerzijds de armoedeproblematiek in 

Nederland te belichten en anderzijds mensen te vragen 

ons werk te ondersteunen. Dit heeft veel mooie reacties 

opgeleverd. Een aangepaste versie van de spot is ingezet 

om online en op social media het publiek te informeren 

over de impact en gevolgen van armoede. 
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Landelijke overheid/politiek
Stichting Armoedefonds is stap voor stap bezig met het 

uitbouwen van haar contacten in politiek Den Haag, om 

ook via die weg aandacht te genereren en armoedebeleid 

te veranderen. Tweemaal vonden er in 2019 gesprekken 

plaats met leden van de Tweede Kamer. 

De eerste was een ontmoeting in februari met 

parlementariër René Peters, armoede-expert voor het 

CDA in de Tweede Kamer. Dit gesprek resulteerde in een 

Kamervraag van de CDA-fractie aan staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 27 mei bracht Stichting Armoedefonds een tweede 

bezoek aan de Tweede Kamer. Op uitnodiging van 

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk (rechts) had Jacco van den 

Essenburg (midden), oprichter van het Burgerinitiatief Woudenberg samen met Teije Brandsma (links) namens Stichting 

Armoedefonds een overleg met parlementariër Van Dijk over de vraag wat er werkelijk speelt bij Nederlanders die onder 

de armoedegrens leven. 

Social media
Om het werk van Stichting Armoedefonds te blijven voortzetten is draagvlak belangrijk. Dat wordt voornamelijk gevormd 

door onze donateurs en giftgevers, maar ook door onze volgers op social media. Draagvlak is belangrijk om de noodzaak 

van ons werk aan te geven en mensen te informeren over wat er door Stichting Armoedefonds en lokale organisaties 

gedaan wordt om armoede in Nederland te bestrijden. Stichting Armoedefonds heeft op Twitter 501 volgers en op 

Facebook 2.099 volgers. In 2020 zal dit verder uitgebouwd worden.

Nieuwsbrief
In 2019 is er twee keer een papieren nieuwsbrief verstuurd naar onze donateurs en geïnteresseerden. Daarnaast 

ontvingen zij drie digitale nieuwsbrieven. Met de nieuwsbrieven worden onze donateurs en geïnteresseerden 

geïnformeerd over het werk en de resultaten van Stichting Armoedefonds tot dusver. 

Google Ad Grants
Met Google Ad Grants adverteren we in het Google AdWords netwerk op basis van zoekwoorden en tekstadvertenties. 

De advertenties, op basis van zoekwoorden, zorgen ervoor dat mensen op de juiste pagina’s uitkomen op de website van 

Stichting Armoedefonds. Wij vinden het belangrijk dat we mensen met onze website kunnen informeren over armoede in 
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Nederland. Een groot deel van onze advertenties is dan ook ingericht om mensen te leiden naar onze voorlichtingspagina 

en de website www.hulpbijarmoede.nl. 

Stopperadvertenties
Stichting Armoedefonds maakt gebruik van stopperadvertenties ter ondersteuning van onze fondsenwerving, branding 

en actie marketing. Het is een middel om het probleem ‘Armoede in Nederland’ en onze naam onder de aandacht te 

brengen. Door gebruik te maken van deze diensten genereren wij een groot bereik voor minimale kosten. 

De stopperadvertentie ‘Help armoede in Nederland bestrijden’ is in 2019 door media(bureaus), uitgevers en vormgevers 

335 keer gedownload en daarmee heeft het Armoedefonds een oplage van 868.060 bereikt.

De stopperadvertentie ‘Waar kan ik terecht voor hulp?’ is in 2019 door media(bureaus), uitgevers en vormgevers 809 keer 

gedownload en daarmee heeft het Armoedefonds een oplage van 962.230 bereikt.

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Ruim 1 miljoen 
Nederlanders 
hebben moeite  
hun rekeningen  

te betalen!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw 
organisatie  

mee armoede  
in Nederland  
te bestrijden!

Contact met belanghebbenden 
Via social mediakanalen, de website en de nieuwsbrieven communiceert Stichting Armoedefonds met belanghebbenden. 

Via de aanvragen en de benodigde toelichtingen maken aanvragers duidelijk waarvoor ondersteuning nodig is. In 

het najaar hield Stichting Armoedefonds voor de vierde keer een bijeenkomst met lokale armoedebestrijdings-

organisaties die beneficiant zijn of willen worden en vertegenwoordigers van gemeenten. De dag was drukbezocht 

met meer dan 50 organisaties en meer dan 100 belangstellenden. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op onderlinge 

kennisuitwisseling, maar ook op het geven van informatie over de mogelijkheden van Stichting Armoedefonds en de 

problemen waar lokale organisaties mee worstelen, zodat Stichting Armoedefonds haar werkzaamheden hierop beter 

kan afstemmen. Daarnaast is Stichting Armoedefonds voor (potentiële) beneficianten bereikbaar per telefoon of via 

de mail. Hulpvragen van particulieren proberen wij te koppelen aan de betreffende gemeente en/of aan hun lokale 

armoedebestrijdingsorganisaties. De website www.hulpbijarmoede.nl helpt hierbij. 
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MIDDELEN VAN HET ARMOEDEFONDS

Het werven van donateurs en financiële middelen is noodzakelijk om lokale armoedebestrijdingsinitiatieven te kunnen 

ondersteunen, voorlichting en bewustwordingsactiviteiten uit te voeren en een kleine backoffice voor administratie 

en continuïteit te onderhouden. Fondsenwerven en personeel kosten ook geld. Het beleid van de organisatie is om al 

deze kosten zo laag mogelijk te houden. Investeringen in fondsenwerving leiden op termijn uiteraard ook tot grotere 

ondersteuningsmogelijkheden.

Huis-aan-huis bezoeken
Stichting Armoedefonds probeert via verschillende wegen ondersteuning voor haar werk te vinden en donateurs aan 

zich te binden. Belangrijke bron van donateurs voor Stichting Armoedefonds is de huis-aan-huis strategie. De inzet van 

Stichting Armoedefonds is om in eerste instantie voorlichting te geven via huis-aan-huis bezoeken. Naast de voorlichting 

die gegeven wordt, wordt ook duidelijk gemaakt aan de mensen dat hun steun nodig is om iets aan armoede in Nederland 

te doen. Bij elke 100 huizen waar aangebeld wordt, zijn er ongeveer 30 voorlichtingsgesprekken. Mensen worden 

gewezen op Armoede de problemen die hieruit ontstaan en de mogelijkheid om lokale organisaties te helpen middels 

vrijwilligerswerk. Daarnaast kan men ook donateur worden van het Armoedefonds. Tijdens de gesprekken geeft  

ca 6-10% van de mensen aan donateur te willen worden.

Eenmalige giften
Niet alleen structurele donateurs, maar ook eenmalige giftgevers zijn van groot belang. Elke bijdrage helpt, ook de 

eenmalige giften zijn van grote waarde. Stichting Armoedefonds zet dan ook via verschillende kanalen in op het werven 

van eenmalige giften. Eenmalige giften kunnen voortkomen uit de huis-aan-huis bezoeken, de nieuwsbrief, acties vanuit 

particulieren, naar aanleiding van een bericht in de media of bijvoorbeeld via de social mediakanalen. 
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Online collecteren
Het is voor mensen ook mogelijk om online te collecteren 

voor Stichting Armoedefonds. In drie stappen maakt 

men een online collectebus aan en kan men vrienden, 

familie en collega’s vragen voor een donatie voor 

Stichting Armoedefonds. In 2019 is de online collectebus 

ingezet voor Wereldarmoededag en is er een collectebus 

aangemaakt voor Stichting Burgerinitiatief Woudenberg, 

het pand van waaruit zij 350 mensen helpen is eind 

december volledig afgebrand. Stichting Armoedefonds is 

eind december een actie gestart waarmee begin januari 

2020 ruim 7.000 euro is opgehaald en aan Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is gedoneerd. 

Steun vanuit bedrijven
Er zijn steeds vaker bedrijven die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen Stichting Armoedefonds 

ondersteunen met een bijdrage. Omdat de hulpvragen vanuit lokale armoedebestrijdingsorganisaties toenamen is de 

steun vanuit het bedrijfsleven van grote waarde. 

Bijdrage vanuit fondsen 
Naast bijdragen van donateurs en bedrijven zijn er ook vermogensfondsen die wij hebben gevraagd om een bijdrage.  

De schoolspullenactie van Stichting Armoedefonds in 2019 is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Boschuysen, 

Stichting Kinderfondsen Nederland, Fonds 1818, Stichting Zonnige Jeugd, Coovels Smits Stichting, Stichting het 

Voormalig Roomsch Armen-Weeshuis, Stichting Dorodarte en de Bijlenga Stichting. 
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STEUN AAN LOKALE ARMOEDEBESTRIJDING IN 2019

Stichting Armoedefonds groeit snel. Er is gezocht naar spreiding van de ondersteuning om duidelijk te maken in welke 

breedte van activiteiten er geopereerd wordt en welke lokale organisaties ondersteund worden. De verwachting is dat 

Stichting Armoedefonds nog ca. 1-2 jaar nodig heeft om te groeien tot een in omvang serieuze organisatie, dat wil zeggen 

met een begroting van 3 miljoen euro. 

In 2019 heeft Stichting Armoedefonds 235 toekenningen kunnen doen aan diverse organisaties. De toezeggingen variëren 

van 250 euro tot 33.900 euro. In totaal werd in 2019 ruim € 519.505,31 verstrekt. Dit is 27% meer dan in 2018. De omvang 

van de uitkeringen zal in de komende jaren relatief snel verder groeien. 

De toekenningen door Stichting Armoedefonds zijn zoveel mogelijk gericht op directe en concrete hulpverlening, dan 

wel het verzachten van de gevolgen van armoede. Door deze toekenningen worden mensen geholpen met o.a. voedsel, 

kleding, binnen- of buitenschoolse activiteiten, huisvesting, zorg- of medische kosten maar ook hulp bij de administratie 

of directe noodhulp. 

Stichting Armoedefonds zal altijd proberen (via de lokale organisaties) zoveel mogelijk mensen te helpen. De impact 

voor de individuele mensen is groot en vormt vaak het verschil tussen wel of niet meedoen, wel of niet eten, wel of geen 

rust en zorgen in een gezin. Het verminderen van en/of het voorkomen van armoede in de maatschappij ligt echter 

(vooralsnog) buiten de mogelijkheden van Stichting Armoedefonds. Op dit moment is de behoefte aan een Armoedefonds 

en de financiering van (projecten van) lokale armoedeorganisaties enorm groot en de verwachting is dat deze ook in 2020 

zal toenemen. 

Voedselbanken
De voedselbanken helpen de armsten door ze (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende 

eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er 

samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder belast wordt.

In 2019 zijn 53 toekenningen, met een totaalbedrag van € 93.161,07 gegaan naar lokale Voedselbanken.

De toekenningen variëren van bijdragen voor een vrieskast of vriescel om bijvoorbeeld ingevroren vlees, vis, brood en 

andere producten te kunnen opslaan en te verdelen onder hun klanten. Maar ook bijdragen voor de aanschaf van een 

transportbus of bijvoorbeeld voor de aanschaf van schaarse versproducten zoals melk, boter, eieren en kaas. 
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Leergeld stichtingen
In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan 

activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze 

kinderen mee laten doen. Leergeld stichtingen bieden kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. 

In 2019 zijn 45 toekenningen, met een totaal bedrag van € 232.371,- gegaan naar lokale Leergeld stichtingen.

De toekenningen variëren van bijdragen voor schoolspullen, laptops en fietsen. Maar ook voor schoolreisjes, 

sportlidmaatschappen, dansles of muziekles. 

Urgente Noden stichtingen
Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch dringende financiële problemen. Deze 

mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente Noden (SUN) bureau.

In 2019 zijn 16 toekenningen, met een totaal bedrag van€ 17.359,- gegaan naar Urgente Noden stichtingen.

De toekenningen variëren van bijdragen voor medische zorg en woninginrichting, tot aan bijdragen voor kleding, 

beddengoed en witgoed. 

SchuldHulpMaatjes
SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed opgeleide vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen met financiële 

problemen. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan 

mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer het schuldhulpverleningstraject is afgerond.

In 2019 zijn 15 toekenningen, met een totaal bedrag van € 15.900,- gegaan naar lokale stichtingen SchuldHulpMaatjes.

De toekenningen variëren van bijdragen voor het opleiden van SchuldHulpMaatjes, tot laptops en kasboeken ter 

ondersteuning van de benodigde administratie voor mensen met schulden. 

Overige ondersteunende organisaties 
Daarnaast zijn er nog vele andere organisaties die Stichting Armoedefonds in 2019 heeft kunnen ondersteunen. De 

organisaties ondersteunen mensen met een laag inkomen met o.a. voedsel, kleding, speelgoed of huisraad, binnen- of 

buitenschoolse activiteiten, huisvesting, zorg- of medische kosten maar ook hulp bij de administratie of directe noodhulp. 

Zij halen de mensen uit hun sociale isolement. Ook heeft Stichting Armoedefonds dit jaar weer een bijdrage geleverd 
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aan de Kids Beach Day 2019. En ondersteunen we organisaties door hen kennis op te laten doen middels het volgen van 

workshops en opleidingen. 

In 2019 zijn 106 toekenningen, met een totaalbedrag van € 160.714,24 gegaan naar overige organisaties.

Enkele voorbeelden van overige projecten en initiatieven die wij in 2019 hebben kunnen ondersteunen:

• Stichting Jarige Job kon 61.000 traktatiepakketten mogelijk maken dankzij de bijdrage van Stichting Armoedefonds. 

Met een traktatiepakket kunnen kinderen op school hun verjaardag vieren. 

• Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch organiseert een prachtig evenement voor 800 minder draagkrachtige 

mensen tijdens kerst. De kinderen die hierbij aanwezig zijn krijgen allen een mooi (voor)leesboek. (Voor)lezen is 

enorm belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. (Voor)lezen zorgt onder andere voor een betere woordenschat, 

stimuleert inlevingsvermogen en het zorgt voor ontspanning.

• Een cadeautje tijdens pakjesavond is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Met de Actie Pepernoot zorgt het Nationaal 

Fonds Kinderhulp dat elk kind een magische pakjesavond kan beleven. Door de bijdrage van Stichting Armoedefonds 

hebben 125 kinderen een cadeau van de Sint mogen ontvangen. 

Steunpagina
Stichting Armoedefonds biedt de mogelijkheid eenmalig te doneren aan een concreet project. Dit kan zijn aan een 

project van Stichting Armoedefonds, zoals de Schoolspullenactie. De opbrengst via de steunpagina gaat geheel naar 

het daar aangegeven project. In 2019 zijn er 7 projecten 

gepresenteerd waar 121 donateurs een bijdrage aan 

hebben geleverd. Er is een totaalbedrag van € 4.992,80 

binnengekomen via de steunpagina. 

Schoolspullenactie
Dit jaar hield Stichting Armoedefonds wederom de 

schoolspullenactie. Voor gezinnen met een laag inkomen 

zijn de kosten die het voortgezet onderwijs met zich 

meebrengt maar moeilijk op te brengen. Er moeten 

schoolspullen gekocht worden; een schooltas, agenda, 

rekenmachine, pennen, schriften en nog veel meer.  

Via lokale armoedebestrijdingsorganisaties (stichtingen) 

konden gezinnen in aanmerking komen voor een 

schoolspullenpas ter waarde van 50 euro. Met de pas 

konden de gezinnen schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, 

Albert Heijn Schoolcampus, Bristol, Bruna, Perry Sport, 
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Aktie Sport en Schoolosaurus.nl. De lokale stichtingen zorgen voor de controle en het verdelen van de schoolspullenpas. 

Met de schoolspullenpas helpen wij de lasten voor de ouders verlichten en geven wij de kinderen een goede start 

op school. Met name op het voortgezet onderwijs is het van groot belang dat kinderen zo min mogelijk uit de toon 

vallen. Er zijn in 2019 5.672 kinderen geholpen door heel Nederland met schoolspullenpassen, die verdeeld zijn via de 

onderstaande lokale stichtingen. De Schoolspullenactie 2019 is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Boschuysen, 

Stichting Kinderfondsen Nederland, Fonds 1818, Stichting Zonnige Jeugd, Coovels Smits Stichting, Stichting het 

Voormalig Roomsch Armen-Weeshuis, Stichting Dorodarte, Bijlenga Stichting en Sportschool Jetts Tilburg. Daarnaast 

waren er vermogensfondsen die niet vermeld willen worden.

Totaal werden 5.672 passen uitgegeven met een waarde van € 283.600,-. In 2019 hebben we dat zonder subsidie met 

kunst en vliegwerk en met de hulp van een aantal vermogens fondsen toch kunnen realiseren. De vraag naar de passen 

stijgt explosief. Er is blijkbaar veel behoefte aan. Voor 2020 zijn al 14.745 passen aangevraagd. Een stijging van bijna 

300%. Het wordt een hele uitdaging om dit te financieren.

Schoolspullenpas 2019 Plaats # passen

BWI Woensdrecht Hoogerheide 100

Diakonie Gereformeerde Kerk Kollumerzwaag Kollumerzwaag 2
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Schoolspullenpas 2019 Plaats # passen

IDO Schuldhulpverlening Lelystad Lelystad 5

SchuldHulpMaatje Leeuwarden Leeuwarden 2

SchuldHulpMaatje Soest Soest 5

Speelgoedbank Elburg Elburg 15

Stichting Buiten de Boot Zwolle 50

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg Woudenberg 55

Stichting de Tussenvoorziening Utrecht 20

Stichting Evangelische Kerk van Rotterdam Rotterdam 10

Stichting GSW Altena Werkendam 50

Stichting Helping Hands Geldermalsen Geldermalsen 40

Stichting Jireh Amsterdam Amsterdam 30

Stichting Leergeld 2stromenland Wijchen 35

Stichting Leergeld Amsterdam Amsterdam 215

Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst Apeldoorn 653

Stichting Leergeld Beesel Beesel 65

Stichting Leergeld de Liemers Zevenaar 150

Stichting Leergeld Deurne Deurne 150

Stichting Leergeld Deventer Deventer 280

Stichting Leergeld Haarlemmermeer Haarlemmermeer 678

Stichting Leergeld Hattem Oldebroek 50

Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Hilversum 40

Stichting Leergeld Horst aan de Maas Horst 60

Stichting Leergeld Houten Houten 85

Stichting Leergeld Leudal Maasgouw Horn 292

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland Maastricht 90

Stichting Leergeld Noord Drenthe (leergeld Aa en Hunze) Aa en Hunze 25
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Schoolspullenpas 2019 Plaats # passen

Stichting Leergeld Noord Drenthe (leergeld Tynaarlo) Tynaarlo 25

Stichting Leergeld Noord Drenthe regio Assen Assen 75

Stichting Leergeld Noordoostpolder Emmeloord 25

Stichting Leergeld Nuenen Nuenen 140

Stichting Leergeld Oldebroek Oldebroek 60

Stichting Leergeld Oost Betuwe Oost Betuwe 100

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch s-Hertogenbosch 80

Stichting Leergeld Tilburg Tilburg 100

Stichting Leergeld Utrecht Utrecht 150

Stichting Leergeld Waddinxveen Waddinxveen 32

Stichting Leergeld Walcheren Vlissingen 300

Stichting Leergeld Wassenaar Wassenaar 50

Stichting Leergeld Westland Westland 166

Stichting Meedoen in Rotterdam Rotterdam 75

Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda Breda 50

Stichting van het Kind Rijnsburg (voor Voedselbank Aalsmeer) 25

Stichting Voedselbank Almelo Almelo 54

Stichting Voedselbank Barendrecht Barendrecht 25

Stichting Voedselbank Etten-Leur Etten-Leur 43

Stichting Voor Elkaar Zwolle Zwolle 20

Vincentius Vereniging Wijchen Wijchen 35

Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel Udenhout 23

Voedselbank Aalst-Waalre Waalre 11

Voedselbank Alkmaar Alkmaar 65

Voedselbank de Ronde Venen Mijdrecht 22

Voedselbank de Utjouwer Joure 35
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Schoolspullenpas 2019 Plaats # passen

Voedselbank Elburg-Oldebroek Elburg-Oldebroek 42

Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten Harderwijk 70

Voedselbank Hart van Drenthe Assen 100

Voedselbank Hoeksche Waard Oud-Beijerland 50

Voedselbank Leerdam Leerdam 57

Voedselbank stad Groningen Groningen 271

Voedselbank Uithoorn-De Kwakel Uithoorn 5

Voedselbank Venlo Venlo 30

Voedselhulp Nunspeet Nunspeet 9

Totaal aantal passen  5672

Versterken van lokale armoedebestrijdingsorganisaties

Bijeenkomst – Kennis delen
Armoede is een fenomeen dat helaas niet snel zal verdwijnen. Hiervoor is een langdurige en constante inspanning nodig. 

Wij zijn van mening dat met name lokale organisaties geschikt zijn om gericht en effectief de gevolgen van armoede 

te bestrijden en/of te verzachten. Het is van groot belang dat deze organisaties ook op langere termijn blijven bestaan. 
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Daarvoor is het van belang dat de zelfredzaamheid van 

die lokale organisaties voldoende groot is. Om dit te 

bevorderen stimuleert Stichting Armoedefonds de lokale 

organisaties om hun kennis en ervaringen te delen en 

hun fondsenwervende capaciteit te vergroten. Indien 

de lokale organisaties hierin slagen kunnen ze meer 

verwezenlijken en worden ze minder afhankelijk van de 

waan van de dag. In dit kader is op donderdag 3 oktober 

een vierde bijeenkomst ‘Kennis delen’ met (toekomstige) 

beneficianten gehouden in De Bank van Leening te 

‘s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst stond ‘het 

werven van fondsen bij bedrijven, vermogensfondsen en 

serviceclubs’ centraal. Middels een workshop en door 

met elkaar in gesprek te gaan is het thema uitvoerig 

aan bod gekomen. De bijeenkomst met 50 deelnemende 

organisaties en ruim 100 belangstellenden was een 

goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over 

onze gezamenlijke doelstelling ‘armoedebestrijding in 

Nederland’. De deelnemende organisaties hebben allen nog een mooie bijdrage voor hun onmisbare werk in ontvangst 

mogen nemen. En speciaal voor Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch (€ 3.750,-) en Stichting Leergeld Apeldoorn-

Voorst (€ 4.500,-) een extra bijdrage met een Droomcheque. De Droomcheques zijn nieuw sinds 2019. Deelnemers aan de 

bijeenkomst mochten een aanvraag indienen om kans te maken op een Droomcheque. Met een Droomcheque willen we 

een lang gekoesterde droom voor een lokale organisatie waar maken. 

Het sterker maken van lokale armoedebestrijdingsorganisaties
Stichting Armoedefonds vindt het belangrijk lokale armoedebestrijdingsorganisaties sterker te maken, dit kan zijn 

door kennis over fondsenwerving bij te brengen maar ook door hen te helpen met het opbouwen van een structurele 

geldstroom. De armoedebestrijdingsorganisaties hebben allen te maken met maandelijkse terugkomende kosten 

(‘exploitatiekosten’ zoals huur en verzekeringen), maar ook met incidentele kosten waar vaak op moment van nood geen 

potje voor beschikbaar is. Veel lokale armoedebestrijdingsorganisaties bestaan uit vrijwilligers, krijgen zo nu en dan 

eenmalige giften van particulieren, bedrijven of uit acties. Of subsidies vanuit fondsen of gemeenten met een ‘oormerk’. 

Met een structurele geldstroom kunnen o.a. de exploitatiekosten, incidentele kosten maar ook directe doelbestedings-

kosten gedekt worden. Stichting Armoedefonds wil lokale armoedebestrijdingsorganisaties helpen om structurele 

donateurs te werven. In december 2018 is een samenwerking gestart met Stichting Burgerinitiatief Woudenberg en in het 

voorjaar van 2019 met de Voedselbank Deventer. Dit heeft in totaal enkele honderden geoormerkte donateurs opgeleverd 

die maandelijks bijdragen aan het goede doel in hun eigen dorp of stad. 
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 KIDS BEACH DAY 2019

Op zondag 22 september werd de derde editie van de Kids Beach Day gehouden. Honderden kinderen en ouders 

uit heel Nederland beleefden een sportieve dag op het Scheveningse strand. Veel kinderen sporten niet, terwijl 

zij dit juist nodig hebben. Daarom zetten wij ons in voor deze kinderen door het ondersteunen van de Kids Beach 

Day. Tijdens deze dag op het strand in Scheveningen maken kinderen kennis met verschillende sporten door deze 

letterlijk te doen. Op deze manier stimuleren wij - op een leuke manier - om kinderen te laten sporten. Belangrijk, 

want meer sporten zorgt dat kinderen gezonder leven, plezier maken en nieuwe vriendjes ontmoeten.

De Kids Beach Day en het sportstimuleringsproject is een samenwerking tussen Voedselbank Haaglanden,  

The Hague Beach Stadium, Skyview de Pier, Stichting Kinderfondsen Nederland en Stichting Armoedefonds.
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De organisaties die de stimuleringscheque in 
ontvangst hebben mogen nemen zijn:
• BWI Woensdrecht

• De Rondkomers

• Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

• Hulp- en ontmoetingscentrum Portland

• Inloophuis Jessehof

• ISOFA Delft

• KLESTEO

• Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch

• Platform tegen Armoede Drechtsteden

• Quiet Den Bosch

• Samsam Uitvaartcoaching

• SchuldHulpMaatje Amsterdam

• SchuldHulpMaatje Oss

• SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek

• SchuldHulpMaatje Soest

• Sport Fryslân

• St. Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje 

• Stichting Babyspullen

• Stichting Blije Gift

• Stichting Blik op Talent

• Stichting Burgerinitiatief Woudenberg

• Stichting De Blauwe Ruiter

• Stichting de Strohalm

• Stichting de Vakantiebank

• Stichting Evangelische Kerk van Rotterdam

• Stichting Financieel Paspoort 

• Stichting Help Elkaar

• Stichting Kei Rijswijk

• Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 

• Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 

• Stichting Leergeld Brabantse Wal

• Stichting Leergeld Nuenen

• Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch

• Stichting Leergeld Zaanstad

• Stichting Move

• Stichting No Budget

• Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop

• Stichting Urgente Noden Drechtsteden

• Stichting Veul Diech Good

• Stichting Voor Elkaar Zwolle

• SUN Groningen en Drenthe

• Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch

• Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch

• Voedselbank Amersfoort

• Voedselbank Amsterdam

• Voedselbank Deventer

• Voedselbank Elburg-Oldebroek

• Voedselbank Nijmegen

• Voedselbank Rotterdam

• Voedselbank stad Groningen

“We willen jullie hartelijk danken voor de 

leuke en leerzame dag die we bij jullie 

mochten doorbrengen. De sfeer was goed en 

heel duidelijk was dat het Armoedefonds een 

vriendelijke en laagdrempelige uitstraling 

heeft. Daar houden wij van en het maakt het 

gemakkelijk om een vraag bij jullie weg te 

leggen.” Stichting de Strohalm

“Wij willen jullie nogmaals heel hartelijk 

bedanken voor de inspirerende, educatieve 

en interessante dag. Dat wij aan het einde van 

de dag ook nog eens werden verrast met een 

mooie cheque van € 250,- maakte deze dag 

extra bijzonder: wij gaan dit inzetten voor ons 

jongerenproject.” Stichting Help Elkaar
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Opleiding fondsenwerving
Lokale organisaties worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en de bestaande opleidingen en workshops in 

de fondsenwerving te volgen. Dit kan op dit moment bij de 3F-Academy, Hogeschool Windesheim en aan de VU in 

Amsterdam. Er zijn ook ad hoc enkele (gratis) Webinars beschikbaar. Stichting Armoedefonds is in principe bereid  

om een deel van de kosten te vergoeden, indien daarom wordt gevraagd én de opleiding wordt afgerond. 

Donatieverdubbelaar
Stichting Armoedefonds wil graag de eigen fondsenwerving van lokale organisaties stimuleren. Het is immers van  

belang dat de lokale organisaties zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen opkomen en hun werk ook op lange termijn 

kunnen blijven doen. Hiervoor zullen zij met hun wortels (en dus ook steun) in de lokale samenleving moeten staan.  

Om dit op gang te helpen biedt Stichting Armoedefonds de donatieverdubbelaar aan. Indien men deze vooraf aanvraagt 

kan Stichting Armoedefonds de opgehaalde gelden verdubbelen met maximaal € 1.250,-. Stichting Armoedefonds heeft 

met € 22.636,24 de opbrengst van acties van 11 organisaties in 2019 kunnen verdubbelen. 
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STEUN VANUIT DE MAATSCHAPPIJ

Donateurs en giftgevers
De inzet van Stichting Armoedefonds is om in eerste instantie veel uit te leggen via huis-aan-huis gesprekken. Naast de 

voorlichting die gegeven wordt, wordt ook duidelijk gemaakt aan de mensen dat hun steun nodig is om iets aan armoede 

in Nederland te doen. In 2019 hebben ruim 6.627 donateurs zich aangemeld als donateur en zijn er ongeveer 66.000 

voorlichtingsgesprekken geweest. Eind 2019 waren er ruim 16.000 donateurs actief bij Stichting Armoedefonds. Ook naar 

aanleiding van de TV-campagne zonder ontbijt naar school meldden zich enkele donateurs.

Bedrijven 
Vanuit verschillende kanten wordt Stichting Armoedefonds ondersteund. Het besef dat er een armoedeprobleem 

in Nederland is vraagt om ondersteuning vanuit de maatschappij. Gelukkig zijn er behalve de individuele donateurs 

verschillende bedrijven, fondsen en organisaties die Stichting Armoedefonds hebben ondersteund in 2019. 

Een van de bedrijven die in actie is gekomen is Merkle. Zij hebben een kerstactie georganiseerd onder hun klanten en 

gedoneerd aan de projecten: Zonder ontbijt naar school, Warm de winter door en Armoede in de praktijk. 

Ook is Stichting Armoedefonds in 2019 een samenwerking gestart met een online opleidingsinstituut, een van de 

grootste scholen voor thuiscursussen en -opleidingen van Nederland. Stichting Armoedefonds heeft drie beneficianten 

geselecteerd, die elk vijf klanten binnen hun organisaties, volledig gratis een (beroeps)opleiding mogen laten volgen bij 

dit online opleidingsinstituut. Een prachtige kans, een opleiding biedt namelijk meer kans op werk en om uit de armoede 

te komen.

Kerken
Ook mochten wij verschillende bijdragen van Kerken ontvangen. Waaronder een bijdrage van de Gereformeerde Kerk 

Almere, SKG Diaconaal Gereformeerde Kerk, Diaconaal Gereformeerde Kerk Andel en Diaconie Protestantse Gemeente 

Op ‘e Noed. 

Particulieren in actie
Steeds meer mensen komen in actie voor Stichting Armoedefonds. Mensen zamelen geld in of brengen armoede in 

Nederland onder de aandacht. Zo hebben wij bijvoorbeeld een prachtige gift mogen ontvangen na een huwelijksjubileum, 

is onze textielbanner ingezet tijdens een wedstrijd op een manege en is het thema armoede in Nederland regelmatig het 

onderwerp van een presentatie of profielwerkstuk. 

7
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Actie van Lia, Sander en Germo:
We hebben een prachtige donatie ontvangen van Lia, 

Sander en Germo. Zij ondersteunen met hun actie het 

project ‘Zonder ontbijt naar school’.

“We steunen deze actie en willen graag bijdragen.  

We hebben tijdens het Dickens Festival 2019 in 

Deventer € 100 ontvangen voor deze actie van 

bezoekers. Dank allen! Met onze Merry Christmas 

actie gaven we hugs, warmte en liefde voor dit  

goede doel.”

Bijzondere giften 
In 2019 zijn 15 mensen gestart met een periodieke 

schenking. Met een periodieke schenking geeft men 

minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan 

Stichting Armoedefonds. Periodiek Schenken heeft als 

voordeel dat men kan profiteren van belastingaftrek op 

giften.

Analyse verschillen
Begin 2019 bleek dat de subsidie die gebruikt werd voor 

de aanschaf van Schoolspullenpassen werd stopgezet. 

Armoedefonds heeft er alles aan gedaan om toch nog 

zoveel mogelijk passen te financieren. Enerzijds uit eigen 

middelen maar ook met de hulp van enkele (vermogens)

fondsen. De kosten beheer en administratie worden behoorlijk vertekend door de kosten die we hebben moeten maken 

in het erkenningsproces aan externe (juridische)deskundigen. Hierdoor hebben we minder kunnen besteden aan de 

doelstelling dan we gewenst hadden. Het begrote overschot om eventueel in te zetten voor extra afdrachten of sneller de 

lening bij Fonds 1818 af te lossen viel hierdoor veel lager uit. Zodat beide wensen niet vervuld konden worden.

De percentages op zich zijn geen stuurinstrument, maar het spreekt voor zich dat het streven is de wervingskosten onder 

de gangbare 25% te houden. Naarmate de inkomsten stijgen zal dit percentage ook dalen. Naarmate de omvang van de 

organisatie toeneemt zullen ook de kosten administratie geleidelijk gaan zakken naar ca 8%.
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Begroting 2019 Resultaat 2019 Begroting 2019 Resultaat 2018

Baten uit eigen fondswerving   

Baten van particulieren  1.797.891 1.910.000  1.751.759 

Baten van bedrijven 35.032 10.000  38.216 

Baten van subsidies van overheden - 190.000 97.850

Baten van andere organisaties zonder winststreven 100.365 25.000 76.375

Som van de geworven baten 1.933.288 2.135.000  1.964.200 

Lasten

Besteed aan doelstelling 1.126.028 1.177.000  1.364.582 

Wervingskosten 311.220 219.000  299.672 

Beheer en administratie 233.071 324.000  195.349 

Som van de lasten 1.670.319 1.720.000  1.859.603 

Saldo voor de financiële baten en lasten 262.969 415.000 104.597

Saldo financiële lasten 47.134  63.723 

Saldo van Baten en Lasten 215.835 415.000  40.874 

De verhouding tussen lasten: De verhouding tussen baten:

Besteed aan doelstelling 67% Wervingskosten 16%

Wervingskosten 19%

Beheer en administratie 10%

Kosten procedureaanvraag CBF 4%
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Verwachtingen 2019 niet allemaal gehaald?
Het Armoedefonds is jong en dat is soms lastig. Vanwege onze snelle groei zitten wij na 2020 misschien al in de 

hoogste beoordelingscategorie, voor de erkenningsregeling goede doelen, net als de allergrootse goede doelen van 

Nederland. Veel zaken moeten nog ontwikkeld worden en dat kost tijd en mankracht die nu versneld moet worden 

ingezet. Het is bijvoorbeeld lastig om nu al veel onderzoeken te doen. Onze focus ligt nu vooral op hulp aan lokale 

organisaties en bewustwording bij het grote publiek. In het tweede kwartaal van 2019 zijn de resultaten van ons eerste 

donateursonderzoek beschikbaar gekomen. Hiermee kunnen we ons beleid aanscherpen.

Alhoewel het Armoedefonds een ambitieuze groeidoelstelling heeft is het belangrijk dat we dat integer en kwalitatief 

goed doen. Mede daarom heeft het Armoedefonds in 2019 een pas op de plaats gemaakt om een betere verdeling 

van de budgetten mogelijk te maken en de administratieve verslaglegging uit te breiden om aan de eisen van de 

erkenningsregeling te voldoen.
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8 PLANNEN 2020

De vraag naar schoolspullenpassen stijgt explosief. We moeten daarom naarstig opzoek naar meer financieringsbronnen 

omdat we dit (nog) niet allemaal uit eigen middelen kunnen bekostigen. Het wordt een behoorlijke uitdaging omdat dit 

voor de zomervakantie moet zijn geregeld. Per 1 februari is hiervoor een nieuwe kracht aangenomen om er vaart te 

zetten.

Indien mogelijk zullen wij proberen om versneld onze opstartlening bij Fonds 1818 af te lossen zodat we eerder meer 

middelen vrij hebben om directe ondersteuning mogelijk te maken.

Wij hopen dat steeds meer lokale organisaties de weg naar ons kunnen vinden. In dit kader dient onze bekendheid 

nog te groeien bij stakeholders op dit gebied. Ook moeten we de lokale organisaties helpen bij hun fondsenwerving en 

aanvragen bij ons om ervoor te zorgen dat deze ook binnen onze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor 

organiseren we in 2020 een vijfde dag voor kennisdeling met lokale organisaties.

Er komen bij ons veel vragen binnen van mensen die op zoek zijn naar hulp. Die hulp blijkt moeilijk vindbaar.  

De site maakt lokale initiatieven beter vindbaar. Het is een soort route kaart naar hulp. Daarom zullen we de site  

www.hulpbijarmoede.nl verder uitbouwen met alle relevante lokale hulpinitiatieven voor het verzachten van (de gevolgen 

van) armoede.

Last but not least is de behoefte aan de activiteiten en bijdragen van het Armoedefonds groot. Om aan deze vraag te 

kunnen voldoen is een constante groei nodig van inkomsten en donateurs. Dit is een traject wat zorgvuldige begeleiding 

en grote inspanning vraagt. 

Bij het afronden en vaststellen van het bestuursverslag is het coronavirus van grote invloed op de wereld.

Uiteraard zal deze situatie op het niveau van de bedrijfsvoering van onze stichting eveneens consequenties hebben.

Deze hebben de volledige aandacht van het bestuur. 



Steun e lkaar !

Pag .  36

Jaarverslag 2019

JAARREKENING OVER 20199
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9.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

     

Materiële vaste activa 4.166  782  

 4.166  782

Vorderingen 18.000  19.583  

Liquide middelen 30.673  20.200  

 48.673  39.783

Totaal  52.839  40.565
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PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

    

Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve -1.176.065  -1.391.900  

 -1.176.065  -1.391.900

Langlopende schulden 533.333  800.000  

 533.333  800.000

Kortlopende schulden 695.571  632.465  

 695.571  632.465

Totaal  52.839  40.565
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9.2  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019  Begroting 2019 2018

Baten

Baten van particulieren 1.797.891 1.910.000 1.751.759

Baten van bedrijven 35.032 10.000 38.216

Baten van subsidies van overheden 0 190.000 97.850

Baten van andere org. zonder winststreven 100.365  25.000 76.375  

Som van de geworven baten 1.933.288 2.135.000 1.964.200

Lasten

Bestedingen doelbestedingen 1.126.028  1.177.000 1.364.582  

Wervingskosten 311.220  219.000 299.672  

Beheer en administratiekosten 233.071  324.000 195.349  

Som van de lasten 1.670.319 1.720.000 1.859.603

Saldo voor financiële baten en lasten 262.969 415.000 104.597

Saldo financiële baten en lasten -47.134 -63.723

Saldo van baten en lasten 215.835 415.000 40.874

    

Bestemming saldo baten en lasten

Het saldo baten en lasten 

is als volgt verdeeld:

Toevoeging Continuïteitsreserve 215.835  40.874 
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Algemene toelichting 
 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 650 (RJ650) voor Fondsenwervende organisaties 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 

vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke belanspost 

anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 

aan het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden. 

Continuïteitsveronderstelling 
De gehanteerde grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteits- 

veronderstelling van de stichting. 

 

De stichting bevindt zich in een opstartfase waarbij de verwachting is dat de investering in de kosten voor de informatie 

en bewustwording in de toekomst zullen leiden tot voldoende giften en donaties, zodat de reserves positief zullen worden 

en daarna snel meer uitkeringen aan lokale organisaties op het gebied van armoedebestrijding kan worden overgegaan. 

Vooralsnog zijn de financieringsmogelijkheden blijvend voldoende. Met de huidige omvang van het aantal donateurs 

kan het aflosschema ruim worden gedragen evenals de gewenste bestedingen en afdrachten. Bij eventuele plotselinge 

afname van de inkomsten kan er voor worden gekozen om naar behoefte de uitgaven te beperken. 

 

Toelichting kostenverdeling 
De toerekening van de kosten is als volgt. De kosten per soort, zoals verwerkt in de staat van baten en lasten, worden 

verdeeld over de verschillende doelstellingen, de wervingskosten en de kosten voor Beheer & Administratie. Hierbij 

zijn de direct toerekenbare kosten, de kosten waarvoor een factuur is ontvangen of een contractuele verplichting is 

aangegaan, direct ten laste van de betreffende bestedingscategorie gebracht. De huisvestingskosten, kantoorkosten, 

algemene kosten en afschrijvingen zijn 100% toegerekend aan Beheer & Administratie. Personeel wordt op basis van 

functie indeling toegerekend. 

 

9.3  GRONDSLAGEN
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Toerekening bestedingen aan Voorlichting en Werving 
Stichting Armoedefonds combineert de voorlichtingsactiviteiten vaak met fondsenwerving, omdat fondsenwerving niet 

zonder voorlichting kan en voorlichtingsactiviteiten benut worden om fondsen te werven. Er is daarom vaak sprake van 

zogenoemde gemengde bestedingen. Stichting Armoedefonds hanteert hierbij de volgende verdeelsleutel in aanvulling 

op hetgeen in de vorige paragraaf rond de kostenverdeling is vermeld. Per activiteit of wijze van communicatie wordt 

beoordeeld wat een reële verdeling is. Zo worden de kosten van huis-aan-huisactiviteiten op basis van eigen ervaringen 

en op basis van ervaringen uit de sector voor 60% toegerekend aan voorlichting en voor 40% aan 

fondsenwerving. 

Grondslagen voor de waardering 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar. 

Grondslagen voor de waardering activa en passiva 
 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Afschrijvingen 

vinden plaats in 5 jaar, derhalve met 20% per jaar. 

 

Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de gearmortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 

van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan 

wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
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Reserves en Fondsen 
 

Continuïteitsreserve 
De continuiteitsreserve is negatief vanwege de lening die is aangegaan voor de huis aan huis campagne voor de opstart 

van de organisatie. Doelstelling is de huidige negatieve stand uiterlijk eind 2022 te hebben ingelopen Dan is de lening bij 

Fonds 1818 volledig afgelost. Met Fonds 1818 is een aflosschema afgesproken dat vanuit de huidige inkomsten jaarlijks 

kan worden gedragen naast de andere gewenste bestedingen. In 2018 is begonnen met de aflossingen. Als de reserve een 

positieve stand krijgt dan zal zij gemaximeerd worden op 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. 

 

Langlopende en kortlopende schulden 
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. 

 

Pensioenvoorziening 
Voor de pensioenregelingen is het uitganspunt dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over 

die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum   

nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies 

de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 

terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum 

een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, 

indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en 

de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen 

wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de 

werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd 

tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op de 

balansdatum af te wikkelen. De pensioenregeling voor de werknemers is op basis van de beschikbare premie. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het saldo baten en lasten 
 

Algemeen 
Het saldo van baten en lasten over het boekjaar is bepaald als het verschil tussen de ontvangen bedragen enerzijds 

en de kosten anderzijds, gewaardeerd tegen historische kostprijzen met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 
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Lasten algemeen 
De kosten worden toegekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling van de stichting. 

 

Baten 
De baten hebben betrekking op verkregen giften van particulieren, bedrijven, subsidies en andere organisaties zonder 

winststreven en worden verantwoord op het moment van toezegging dan wel ontvangst. De baten van nalatenschappen 

worden verantwoord op basis van onvangsten en op het moment van ontvangst van de akte van verdeling. 

 

Bestedingen en doelstellingen 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover 

dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal 

worden voldaan. 

 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de 

materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in 

mindering zijn gebracht op de vervangende investeringen. 

 

Personeel 
Per 1 januari 2019 heeft Stichting Armoedefonds 1 fte personeel in dienst, overige benodigde werkzaamheden worden 

extern ingehuurd. 

 

Financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van 

uitgegeven en ontvangen leningen. 

 

Belastingen 
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. 
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9.4  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)

VASTE ACTIVA 2019 2018

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Materiële vaste activa

Aanschaffingen inventaris 2.238 2.238

Cumulatieve afschrijving 1.456 1.008

Boekwaarde 01 januari 782 1.230

Investeringen 2019 4.258 0

Afschrijving 874 0

Boekwaarde 31 december 4.166 782
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VLOTTENDE ACTIVA 2019 2018

Vorderingen

Nog te ontvangen nalatenschappen 18.000 0

Nog te ontvangen subsidie 0 19.571

Nog te ontvangen rente 0 12

18.000 19.583

Liquide middelen

Bank, rekening courant 30.660 9.700

Spaarrekening 13 10.500

30.673 20.200
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CONTINUÏTEITSRESERVE 2019 2018

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari -1.391.900 -1.432.774

Dotatie uit bestemming saldo baten en lasten 215.835 40.874

Stand per 31 december -1.176.065 -1.391.900
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LANGLOPENDE SCHULDEN 2019

Een overzicht van de achtergestelde leningen is onderstaand opgenomen:

Langlopende schulden

Boekwaarde 1 januari 1.066.667

Aflossingen/opnames -266.667

Boekwaarde 31 december 800.000

Looptijd < 1 jaar 266.667

Looptijd ≥ 1 jaar en korter dan 5 jaar 533.333

Leningen
Deze leningen ad € 800.000,00 zijn verstrekt ter financiering van de kosten ten behoeve van de opstart  

van de organisatie. Aflossing vindt plaats over een periode van 4 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4%.

Zekerheden
Ter zekerheidstelling op bovengenoemde leningen zijn alle toekomstige vorderingen op derden aan  

leningverstrekkers verpand.
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OVERIGE SCHULDEN 2019 2018

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 159.539 113.951

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 1.257 0

Nog te betalen aan beneficianten 91.763 56.477

Vooruit ontvangen donaties 144.736 151.699

Overlopende passiva 298.276  310.338 

695.571  632.465 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Het armoedefonds heeft een aantal langjarige verplichtingen en rechten. Dit betreft ook een overeenkomst met Kentaa 

voor online werving, Molly, Buckarro en de ING voor online betalingsverkeer, huurovereenkomst Sportlaan 18a te 

Rosmalen en een overeenkomst voor het gebruik van logo’s payoffs, concepten, merknamen en overige ontwikkelde  

en te ontwikkelen wervingsacties en campagnes, merk-, beeld- en uitzendrechten. ect (tot 2035). Voorts zijn er lopende 

(raam) overeenkomsten zoals bijvoorbeeld Bratpack BV, Trust Marketing BV en Direct Result Face to Face Marketing. Met 

Giftkikker BV loopt een overeenkomst voor beheer van de donateurs database. Dit voor een totaalbedrag van € 95.600,-.

Gebeurtenissen na balansdatum
De gevolgen van het coronavirus betreft een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de 

feitelijke toestand op balansdatum. Op dit moment is een inschatting van de financiële gevolgen als gevolg van deze 

gebeurtenis na balansdatum voor Stichting Armoedefonds niet mogelijk. 

CBF
Het Armoedefonds is zeer intensief bezig geweest met de Erkenningsaanvraag in 2019, veel van  

deze activiteiten vonden plaats in 2019, het resultaat is weliswaar in 2020. In 2020 is de CBF Erkenning 

verkregen.
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9.5  TOELICHTING BATEN EN LASTEN OVER 2019
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

2019 Begroting 2019 2018

Baten van donateurs en giften 1.754.953 1.910.000 1.721.709

Baten van nalatenschappen 42.938 0 30.050

Som van de baten van particulieren 1.797.891 1.910.000 1.751.759

Baten van bedrijven 35.032 10.000 38.216

Baten van subsidies van overheden 0 190.000 97.850

Baten van andere organisaties zonder winststreven* 100.365 25.000 76.375

Som van de geworven baten 1.933.288 2.135.000 1.964.200

Bestedingen doelstelling 

Uitkeringen rechtstreeks 522.975 500.000 399.822

Capacity building 16.446 20.000 8.107

Voorlichting bewustwording 562.630 657.000 936.520

Licenties voorlichting en bewustwording 23.977 0 20.133

1.126.028 1.177.000 1.364.582

Wervingskosten 

Wervingskosten 311.220 219.000 299.672

311.220 219.000 299.672

Kosten beheer en administratie 

Kantoorkosten 28.166 55.000 22.870

Algemene kosten 204.905 269.000 172.479

233.071 324.000 195.349

* gelabelde baten tbv schoolspullenpas
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2019 Begroting 2019 2018

Kantoorkosten 

Huur 22.660 14.810

Afschrijvingskosten 874 448

Portokosten 290 247

Automatiseringskosten 4.342 7365

Drukwerk 0 0

28.166 55.000 22.870

Algemene kosten 

Accountantskosten 6.167 9.433

Administratiekosten 75.203 49.545

Licentie bureaukosten 23.977 20.133

CBF 59.429

Inhuur werk derden 35.113 0

Overige algemene kosten 5.016 93.368

204.905 269.000 172.479

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente baten 0 12

0 12

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente lasten en incassokosten 47.134 63.735

47.134 63.735

Saldo financiële baten en lasten 47.134 63.723
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9.6  TOELICHTING BATEN EN LASTEN VERDELING

                                                       Besteed aan doelstellingen
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Uitkeringen  503.363  16.446  519.809 

Personeel  19.612  19.611  39.223 

Uitbesteed werk  566.996  566.996  311.220 

Kantoorkosten

Algemene kosten  

Totaal  522.975  586.607  16.446  1.126.028  311.220  

                                               Beheer en administratie
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Uitkeringen  519.809  520.000  407.929 

Personeel  39.223  39.223 

Uitbesteed werk  59.429  140.460  199.889  1.078.105  836.777  1.256.325 

Kantoorkosten  28.166  28.166  28.166  55.000  22.870 

Algemene kosten  5.016  5.016  5.016  269.000  172.479 

Totaal  59.429  173.642  233.071  1.670.319  1.720.000  1.859.603 
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Toelichting kostenverdeling
Toelichting kostenverdeling Het is belangrijk dat bij de toerekening van de kosten een consistente methodiek wordt 

gehanteerd. Bij de toerekening van de kosten wordt de Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) aanbeveling ‘Toepassing 

van richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie’ gevolgd. Stichting Armoedefonds rekent de directe kosten direct toe 

aan de doelstellingen en aan fondsenwerving. 

De werving van baten wordt door huis aan huis bezoeken gerealiseerd. Omdat deze fondsenwervende activiteiten van 

Stichting Armoedefonds altijd een inhoudelijke boodschap hebben, wordt er een gedeelte van de gemaakte kosten ten 

laste, tegen een reële verdeling (60% vs 40%), gebracht van informatieverstrekking algemeen publiek

Kosten beheer en administratie geven inzicht in de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) 

beheersing en administratie en die dus niet kunnen worden toegerekend aan de doelstelling of werving van baten. 

De verhouding tussen lasten:
Besteed aan doelstelling: 67%

Wervingskosten: 19%

Beheer en administratie: 10%

Kosten procedureaanvraag CBF: 4%

De verhouding tussen baten:
Wervingskosten: 16%

Toelichting personeelslasten:
Brutolonen incl. vakantiegeld  29.970 

Sociale lasten  5.402 

Pensioenlasten  3.020 

Overige personeelskosten  831 

Totaal  39.223 

Aantal FTE: 1



Steun e lkaar !

Pag .  53

Jaarverslag 2019

OVERIGE GEGEVENS

1. Saldo van de staat van baten en lasten
Ten aanzien van de verwerking van het saldo van baten en lasten in een boekjaar is in de statuten geen specifieke 

bepaling opgenomen. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten beslist het bestuur in alle gevallen waarin de wet of de 

statuten niet voorzien. Het saldo van van de baten is is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

2. Controleverklaring van onafhankelijke accountant
Voor de controle verklaring wordt verwezen naar de bijgevoegde verklaring.

10
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Begroting 2020 2020

Baten uit eigen fondswerving  

Baten van particulieren 1.850.000 

Baten van bedrijven  25.000 

Baten van subsidies van overheden  - 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  120.000 

Totaal som der geworven baten 1.995.000 

Bestedingen doelstelling

Uitkeringen rechtstreeks 725.000 

Capacity building 50.000 

Voorlichting bewustwording 374.100 

Totaal besteed aan doelstelling 1.149.100 

Wervingskosten

Kosten Fondsenwerving 208.400 

Totaal wervingskosten 208.400 

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 318.500 

Totaal Kosten beheer en administratie 318.500 

Som der lasten 1.676.000 

Saldo van Baten en Lasten 319.000 

Het begrote positieve saldo zal zo mogelijk worden gebruikt voor de (extra) aflossing van de lening van Fonds 1818.
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