
Stichting Armoedefonds in een oogopslag  

Kernpunten, programma en prestaties  

Missie  

Er zijn in Nederland veel mensen die in armoede leven. 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. Dit met zo 

min mogelijk administratieve obstakels. Stichting Armoedefonds wil er vervolgens voor zorgen dat de 

gezamenlijk bij elkaar gebrachte financiële middelen daar terecht komen waar zij het hardst nodig 

zijn en het meest effectief besteed worden. Hiermee combineert Stichting Armoedefonds expertise 

in voorlichting en fondsenwerving en een centrale rol in de financiële ondersteuning van lokale 

initiatieven. Tegelijkertijd wordt gekozen voor een zakelijk georganiseerde backoffice om ook de 

noodzakelijke kosten hiervan zo effectief mogelijk te gebruiken. Stichting Armoedefonds keert niet 

rechtstreeks uit aan individuen maar via zoveel mogelijk gescreende lokale (vrijwilligers)organisaties. 

Zij kennen de lokale problematiek en de individuele gevallen het beste.  

Visie  

Armoede is een complex probleem met meerdere oorzaken en meerdere gezichten. Oplossingen 

behoeven een samenspel van de overheid, maatschappij en individuen gezamenlijk. Stichting 

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 dat dit meestal niet ontstaat 

doordat individuen het over zichzelf afroepen, waardoor er meer begrip en minder stigmatisering 

plaatsvindt. Anderzijds door lokale initiatieven te ondersteunen om voor individuele gevallen 

daadwerkelijk de (financiële) nood te verlichten.  

Stichting Armoedefonds werkt uitsluitend op aanvraag. We hebben daarom verwachtingen maar 

geen doelen anders dan kwalitatieve. Als er morgen geen (steun)aanvragen meer zijn houden we op 

(letterlijk). Er zijn echter steeds meer steunaanvragen en een groeiende ondersteuningsbehoefte en 

om deze te kunnen honoreren moeten we nog verder groeien  

Wat zijn onze kernpunten  

Verminderen van armoede en het verzachten van de gevolgen hiervan. Dit doen we door het 

ondersteunen en gebruik maken van de lokale expertise die er is bij vele lokale organisaties.  

Wat willen we bereiken:  

 

A. Publiekelijk, gemeentelijk, landelijk en politiek begrip van de huidige situatie omtrent  

B. Armoede en de positie een mogelijkheden van het Armoedefonds.  

C. Samenwerking waar mogelijk in de sector om Armoede te helpen verminderen en in ieder 

geval zoveel mogelijk te verzachten.  

D. Kennis en vaardigheden van bestuurders, fondsenwervers en vrijwilligers van lokale 

organisaties vergroten.  

E. Duurzaamheid van die lokale organisaties borgen.  



 

 

Wat doen we daarvoor.  

1. Actief en passief voorlichten van lokale organisaties, overheid en publiek.  

2. Financieel ondersteunen van lokale organisaties.  

3. Ondersteunen met kennis.  

4. Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren).  

5. Creëren van samenwerkingen en gebundelde activiteiten zoals de inkoop en verspreiding van 

de schoolspullenpas, om de effectiviteit en de omvang van de hulp te vergroten.  

Hoe doen we dat:  

I. Verspreiden kennis over armoede en de gevolgen hiervan via huis-aan-huis voorlichting 

en andere vormen van voorlichting. Het faciliteren van een website met algemene 

informatie en verwijzingen in het kader van de problematiek en het te woord staan van 

instanties, pers en publiek met vragen over armoede in zijn algemeenheid of in hun 

eigen gemeente.  

II. Verspreiden nieuwsbrieven intern en extern. In de nieuwsbrieven aan donateurs wordt 

verantwoording afgelegd over onze activiteiten, zijn lokale initiatieven zichtbaar en 

wordt kennis en begrip over armoede in Nederland verspreid.  

III. Geld, producten, kennis en netwerk ter beschikking stellen.  

IV. Fungeren als vraagbaak bij vraagstukken rondom armoede en armoedebestrijding voor 

lokale organisaties, overheid, politiek en publiek.  

V. Organiseren Landelijke meeting, scholing, voorlichting, contacten.  

VI. Hulp bij het vinden van wegen voor financiering of uitbreiding van de huidige lokale 

programma’s.  

Verwachtingen 2021 niet allemaal gehaald? 

Het Armoedefonds is jong en dat is soms lastig. Enerzijds om voorspellingen te doen op basis van 

onze ervaringen tot dusver en anderzijds om aan de enorme vraag te voldoen. Er wordt hard gewerkt 

om meer Schoolspullenpassen te kunnen uitgeven zodat ieder kind dat het nodig heeft, hier gebruik 

van kan maken. Ook het aantal menstruatie uitgiftepunten stijgt explosief. We gaan in 2022 

proberen om zoveel mogelijk aanvragen te honoreren. Maar wel beperkt tot het aantal dat wij 

langdurig kunnen ondersteunen.  

We willen immers niet verder springen dan onze polsstok lang is. Onze focus ligt nu vooral op hulp 

aan lokale organisaties en bewustwording bij het grote publiek. Veel organisaties zijn ernstig beperkt 

in hun middelen en inzetmogelijkheden omdat moeilijk geworven kan worden voor inkomsten en 

veel vrijwilligers niet inzetbaar waren vanwege de coronabeperkingen. De signaleringsfunctie van 

lokale organisaties voor armoede en probleemsituaties is momenteel ernstig beperkt. 

Het Armoedefonds heeft een ambitieuze groeidoelstelling maar het is belangrijk dat we dat integer 

en kwalitatief goed doen. In 2021 is er volop vaart gemaakt om aan de grote vraag van de lokale 

organisaties te kunnen voldoen. Gezien de kleine personele organisatie proberen we zoveel mogelijk 

weg te blijven uit (goedbedoelde) vergadersessies. 

We kunnen simpelweg niet met iedereen om tafel maar proberen op een eenvoudige hands-on 

manier oplossingen te bieden die men naar keuze wel of niet kan omarmen. Tot dusver werkt dat 

ook het beste. 

 



 

Kerncijfers 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uitkeringen (in €) 27.375 68.763 368.475 417.929 519.505 1.071.336 5.557.063

Beneficianten 16 65 80 234 303 377 516

Donateurs 3.862 8.237 13.000 15.967 16.384 20.465 31.906

Schoolspullenpassen 800 3.788 2.659 5.672 10.246 13.562

Ouderen steunpakketjes 5.000 7.500

Aantal MUP's 12 409

Bezoekers Website 70.000 38.000 30.583 238.597 171.495 313.461


