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Steun elkaar!

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 13 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.
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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.

Visie
Stichting Armoedefonds wil het liefst een wereld zonder armoede.

Steun elkaar!

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 het 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 het 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.
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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
Outcomes

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
• Erkent het bestaan van
armoede in Nederland

Overheid
• Coördineert de
verschillende financiële
stromen en levert een
vangnet
• Erkent 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 armoede

Actoren

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 werkrelaties met overheden

Politiek
• Neemt
verantwoordelijkheid 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

Onze outputs

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

Steun elkaar!

Jaarverslag 2020

Pag . 5

Strategie

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 anderzijds 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.

Steun elkaar!

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.

CBF
De stichting heeft zich ingespannen te voldoen aan alle eisen die aan goede doelen worden gesteld.
Dit heeft geleid tot een erkenning als goed doel door het CBF in april 2020.

Anbi
Stichting Armoedefonds, ANBI/RSIN-nummer: 851609144, is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). 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.

Voorlichting en bewustwording
Zoals hiervoor al genoemd is voorlichting en bewustwording een belangrijke output van het Armoedefonds. Voorlichting
geschiedt middels huis-aan-huis bezoeken, de nieuwsbrieven, de site(s), social media, (het publiceren van) onderzoek en
het opbouwen van contacten met en tussen stakeholders.
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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.

Steun elkaar!

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 hoe weer er 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
Periodiek onderzoek onder lokale hulporganisaties die zich richten op het bestrijden en het verzachten van de gevolgen
van armoede in Nederland. Elk half jaar neemt het Armoedefonds een onderzoek af onder lokale hulporganisaties om te
monitoren hoe het hen vergaat. Dit jaar lag de focus op de gevolgen van de coronacrisis op het hulpaanbod van de lokale
hulporganisaties en de verwachtingen voor de nabije toekomst.
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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.

Steun elkaar!

Het bestuur heeft in 2020 vergaderd over o.m. een aanscherping van de statuten aan de Anbi eisen, 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) was een taai administratief proces. De criteria zijn namelijk gekoppeld aan de
inkomsten van een goed doel. Het Armoedefonds heeft slechts twee mensen in dienst maar valt wat de eisen betreft al in
de een na hoogste categorie. Na het behalen van de erkenning kon alle beschikbare energie weer in de doelstellingen van
de eigen organisatie, hetgeen resulteerde in een betere zichtbaarheid, meer inkomsten en een veel grotere besteding aan
belangrijke zaken zoals de schoolspullenpas.
Het bestuur wordt in 2020 gevormd door de heren:
• Dhr. K. Dijkstra, voorzitter (zelfstandig ondernemer)
Nevenfunctie lid bestuurslid Stichting Nationale Geefdag(en) (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)
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 voor de jaarrekening van wervende goede doelen.

Toezicht en interne organisatie
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Stichting Armoedefonds is een stichting met een bestuur. Het bestuur bestuurt en houdt toezicht op de organisatie en
zijn werkzaamheden. Per 1 februari 2020 is de tweede 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
en door het bestuur en bovendien vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. Bestuursleden beschikken over de ervaring
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 voldoet aan de eisen in de erkenningsregeling. Stichting Armoedefonds
is een ANBI en onderschrijft de gedragscode van de DDMA en GDN. Stichting Armoedefonds is ook lid van Goede Doelen
Nederland.

Risicomanagement

Steun elkaar!

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 misschien soms als vervelende storing worden ervaren, maar zijn voor ons een
belangrijk instrument. Juist in de coronatijd is het verhaal over armoede en de ondersteuning van onze projecten extra
belangrijk. 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 e-mailnieuwsbrief 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 Om reden van extra financiële armslag in de
coronatijd heeft Fonds 1818 de aflossingen twee kwartalen opgeschort in 2020, per 1 oktober is deze weer hervat. In 2023
zal Armoedefonds volledig hebben afgelost.
Frauderisico wordt beperkt door de consequente toepassing van het vierogen principe in de administratieve organisatie.
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De gevolgen van de pandemie voor het Armoedefonds als organisatie zijn niet negatief. Er is sprake van een groei van
donateurs en we kunnen bijvoorbeeld ook steeds meer Schoolspullenpassen financieren.

De staatssecretaris van Economische Zaken maakt het voor goede doelen lastiger u te vragen om hulp. Commerciële
partijen en Goede doelen worden over een kam geschoren als het gaat om het zoeken van contact. Bij goede doelen gaat
het om een hulpvraag en niet om de verkoop en winst. Het Armoedefonds hoopt dat de goede doelen voldoende worden
ontzien in de opt-in wet over Telecom. Het bereiken van medestanders wordt daardoor alweer flink duurder.
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.

Steun elkaar!
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De privacywetgeving wordt voortdurend aangescherpt, met de leveranciers zijn met het oog op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming bewerkersovereenkomsten gesloten.
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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). Wij verwachten dat deze aantallen in 2019 en
2020 alleen maar zijn toegenomen. In 2018 moesten al 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.
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.

Landelijk onderzoek
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Door het Armoedefonds is dit jaar tweemaal een onderzoek gehouden onder alle bekende lokale organisaties (>1.000) om
te vragen hoe de pandemie inwerkt op hun organisaties en de mensen voor wie zij zorgen. Naar de toekomst toe denken de
organisaties dat het aantal hulpvragen gaat toenemen en zij vragen zich af of ze dat kunnen blijven faciliteren. Veel organisaties
hebben ook nu activiteiten teruggeschroefd omdat ze thuis werken of hun vrijwilligers niet kunnen inzetten. Hiermee gaat een
belangrijke signaleringsfunctie van de lokale organisaties verloren. Mensen in nood krijgen minder en minder snel hulp, als ze
überhaupt al gezien worden. Het is daarom belangrijk om te blijven wijzen op het bestaan van Armoede, de impact daarvan op
het leven van mensen (jong en oud), de gevolgen en wat iedereen zou kunnen doen in zijn eigen omgeving.

Figuur 1 Stijgt of daalt het aantal hulpvragen bij de lokale hulporganisaties?
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40%
38%
30%
20%
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Daalt

Blijft gelijk

Figuur 2 Kunnen de lokale hulporganisaties
actief zijn in de coronacrisis?

Stijgt

Figuur 3 Verwachten de lokale hulporganisaties het
komende half jaar een stijging in het aantal aanvragen?
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Steun elkaar!

TABOE DOORBREKEN

De coronacrisis waar we sinds begin dit jaar mee kampen maakt armoede in Nederland meer bespreekbaar. De
bestaande groep mensen in armoede is kwetsbaar, maar ineens is daar ook een nieuwe groep mensen die door de
maatregelen wordt geraakt. Een grote groep mensen is zijn baan kwijtgeraakt, of kan niet het aantal uren werken dat zij
voorheen konden en er zijn mensen die de deuren van hun onderneming hebben moeten sluiten. Armoede is een actueel
thema geworden, maar er rust een enorm taboe op het praten over geldzorgen. 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 soms ook niet goed uit de
verf komt en daarmee soms zelfs 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, een scheiding, soms door een verkeerde keuze, maar altijd met dezelfde uitkomst: een leven in armoede.
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 langere 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.

Huis-aan-huis strategie
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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. Gelukkig kunnen meer mensen het zich in de coronacrisis wel beter
voorstellen dat dat zo is. 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. De huis-aan-huis voorlichters
hebben extra maatregelen genomen ten tijde van de coronacrisis. Het is ontzettend belangrijk dat onze activiteiten

doorgang vinden daar waar mogelijk. Juist ten tijde van de coronacrisis en een lockdown floreren de armoede en
eenzaamheid. De zichtbaarheid ervan is nog slechter dan in andere jaren. Rekening houdend met het advies vanuit de
overheid, zijn er door de voorlichters extra hygiëne maatregelen getroffen. Zoals afstand houden, mondkapjes dragen en
het voorlichtingsmateriaal (zoals de ipad) reinigen met desinfectiedoekjes.

Steun elkaar!

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 vrijwilliger of 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 hopelijk ook eerder gaan
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 en roepen mensen op juist nu aandacht te geven aan mensen in hun directe omgeving.

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 2020 ontvingen we op onze website 145.075 unieke bezoekers.
De voorlichtingspagina ‘Ik zoek hulp’ geeft informatie over gemeenten en lokale hulpinitiatieven. Ook verwijzen we hierop
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door naar de website www.hulpbijarmoede.nl, een wegwijzer naar lokale
hulpinitiatieven. De website Hulpbijarmoede.nl is in maart 2019 live gegaan.
In 2020 is de wegwijzer 26.240 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.

Infoblad scholieren

Steun elkaar!

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. Er wordt door scholieren en studenten steeds
vaker een beroep gedaan op het Armoedefonds. Algemene vragen, interviews,
stage opdrachten, men weet ons steeds beter te vinden. Het Armoedefonds
vindt het belangrijk om scholieren en studenten te woord te staan. Zij vertellen
hun klasgenoten, leraren en docenten over armoede in Nederland. De vragen
die zij ons stellen leren ons wat er leeft, waar vragen over zijn en stellen ons in
staat om onze informatievoorziening (via o.a. de website) te verbeteren.

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
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een presentatie, spreekbeurt of bijvoorbeeld tijdens een actie om
geld in te zamelen voor het Armoedefonds. Het promotiemateriaal
wordt met regelmaat opgevraagd door studenten die een presentatie
houden, mensen die een actie starten of door hulpverleners die lokaal
voorlichting willen geven over het thema.

In de media
In 2020 wist Stichting Armoedefonds op verschillende momenten
aandacht in de regionale en landelijke media te bereiken. Zo heeft
het periodieke onderzoek van het Armoedefonds, ‘De impact van de
coronacrisis op de armoede in Nederland’, in het voor- en najaar
landelijke media-aandacht gekregen in o.a. het Binnenlands Bestuur
en het NOS Journaal.
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Ook de Schoolspullenactie kreeg aandacht van het NOS (Jeugd)
Journaal. Deze aandacht heeft ervoor gezorgd dat er bij het publiek
meer bekendheid is van armoede in Nederland en het werk van het
Armoedefonds. Daarnaast bracht het item ook mooie donaties teweeg
waardoor het Armoedefonds weer meer kinderen heeft kunnen helpen
aan een Schoolspullenpas.

Steun elkaar!

Armoede komt gelukkig meer en meer in het nieuws. De media weten ons ook steeds vaker te vinden en zoeken contact
met vragen over (de gevolgen van) armoede. Soms gaat het over armoedetrends of wordt er advies gevraagd over het
opzetten van acties.

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. De resultaten van het onderzoek “De impact van de
coronacrisis op armoede in Nederland’ zijn gedeeld met de politiek en er is nauw contact met medewerkers van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar het Armoedefonds haar ervaringen en bevindingen bespreekt.
Met inspanningen proberen we het werk en de ervaringen van de lokale organisaties naar voren te brengen zodat
middelen gerichter ingezet kunnen worden en het belangrijke werk van de lokale organisaties wordt ondersteund om
mensen in armoede enige verlichting, afleiding en perspectief te geven.

Social media
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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. Hierbij proberen wij vooral de betrokken
stakeholders te verleiden onze activiteiten in de gaten te houden. 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. In 2021 zal er verder gewerkt worden aan het uitbouwen van het draagvlak. Als jonge
organisatie zonder specifieke social media afdeling zijn de aantallen volgers nog beperkt maar wel groeiende.

Nieuwsbrief
In 2020 is er een papieren nieuwsbrief verstuurd naar onze donateurs en geïnteresseerden. Daarnaast ontvingen zij vier
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

Steun elkaar!

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
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 ‘Waar kan ik terecht voor hulp?’ is in 2020 door media(bureaus), uitgevers en vormgevers 421 keer
gedownload en daarmee heeft het Armoedefonds een oplage van 452.030 bereikt.

1 miljoen Nederlanders
hebben moeite hun
rekeningen te betalen!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Contact met belanghebbenden
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Via social mediakanalen, de website en de (digitale)nieuwsbrieven communiceert Stichting Armoedefonds met
belanghebbenden. Via de aanvragen en de benodigde toelichtingen maken aanvragers duidelijk waarvoor ondersteuning
nodig is. Dit jaar heeft het Armoedefonds tweemaal een onderzoek uitgezet onder haar beneficianten. De resultaten
van dit onderzoek geven ons inzicht en helpen ons om onze activiteiten af te stemmen op wat er nodig is bij lokale
armoedebestrijdingsorganisaties in Nederland. 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.

5

Steun elkaar!

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 gesprekken. Tijdens de coronatijd staan de
mensen aan de deur overwegend positiever tegenover een gesprek. Mensen wordt 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.

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 of de website.

Online collecteren
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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 om een donatie voor
Stichting Armoedefonds. In 2020 is de online collectebus o.a. ingezet in het

begin van de coronacrisis. Van verschillende voedselhulporganisaties kwamen er signalen binnen dat zij door een gebrek
aan voedsel geen volwaardige pakketten meer konden samenstellen voor hun klanten en genoodzaakt waren producten
in te kopen. Stichting Armoedefonds is in februari een actie gestart waarmee ruim 12.000 euro is opgehaald. Met dit
bedrag hebben wij zeven lokale voedselhulporganisaties kunnen ondersteunen.

Steunpagina

Steun elkaar!
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Stichting Armoedefonds biedt de mogelijkheid (eenmalig) te doneren aan een concreet project, zoals de Schoolspullenactie of het project voor kwetsbare ouderen. De opbrengst via de steunpagina gaat geheel naar het daar aangegeven
project. In 2020 zijn er 9 projecten gepresenteerd waar 643 donateurs een bijdrage aan hebben geleverd. Er is een
totaalbedrag van 36.767,80 euro binnengekomen via de steunpagina.
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STEUN AAN LOKALE ARMOEDEBESTRIJDING IN 2020

Stichting Armoedefonds groeit weer. 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. Het Armoedefonds zal
alleen lokale organisaties ondersteunen als daar door hen om gevraagd wordt. Wij bemoeien ons niet met hun beleid
en uitvoering. Zij zijn immers lokaal geworteld en hebben veel beter dan een landelijke organisatie zicht op de lokale
problemen en mensen die ondersteuning nodig hebben.
In 2020 heeft Stichting Armoedefonds 334 toekenningen kunnen doen aan diverse organisaties. De toezeggingen variëren
van 44,35 tot 30.000 euro. In totaal werd in 2020 voor 1.071.336,- euro verstrekt aan hulpinitiatieven. Dit is 47% meer
dan in 2019. 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 uitbannen 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 2021 zal toenemen.

Voedselbanken
De voedselbanken helpen mensen in armoede door ze (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten. Om de mensen van
voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen
ze er samen voor dat de gevolgen van armoede wordt verzacht, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder
belast wordt.
In 2020 zijn 95 toekenningen, met een totaalbedrag van 272.216,15 euro gedaan aan lokale Voedselbanken.
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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 tot bijdragen voor de aanschaf van een
transportbus of voor de aanschaf van schaarse versproducten zoals melk, boter, eieren en kaas.

Leergeld stichtingen
In Nederland leeft 1 op de 13 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 2020 zijn 43 toekenningen, met een totaalbedrag van 277.344,35 euro gedaan aan lokale Leergeld stichtingen.

Steun elkaar!

De toekenningen variëren van bijdragen voor schoolspullen, laptops en fietsen. Maar ook voor schoolreisjes,
sportlidmaatschappen, dansles of muziekles.

Urgente Noden stichtingen
Sommige mensen krijgen door omstandigheden dringende financiële problemen. Het is vaak moeilijk om voorzieningen
te gebruiken als men ze al kan vinden. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een
Stichting Urgente Noden (SUN) bureau.
In 2020 zijn 15 toekenningen, met een totaalbedrag van 22.628,80 euro 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 2020 zijn 13 toekenningen, met een totaalbedrag van 11.388,10 euro gedaan aan 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.

Vincentiusverenigingen
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De Vincentiusvereniging is een lokale georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die vanuit het gedachtegoed van Vincentius,
met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan een goed leven
voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

In 2020 zijn 7 toekenningen gedaan met een bedrag van 30.684,35 euro gedaan aan lokale Vincentiusverenigingen.
Dit is gebruikt voor voedselhulp en noodhulp in het kader van corona, kerstacties en algemene steun voor de mensen.

Dak- en thuislozenorganisaties
Het Armoedefonds heeft 12 keer een bedrag toegekend aan deze organisaties voor een totaalbedrag van 27.946,83 euro.
Dit is gebruikt voor voedsel- en andere noodhulp voor dak-en thuislozen.

Kleding- en speelgoedbanken

Steun elkaar!

Speelgoed en kleding zijn niet vanzelfsprekend als je in armoede leeft of opgroeit. Aan deze lokale organisaties zijn
9 toekenningen gedaan voor een totaalbedrag van 15.447,45 euro. Dit is gebruikt voor speelgoed, sokken en onderkleding.

Overige ondersteunende organisaties
Daarnaast zijn er nog vele andere organisaties die Stichting Armoedefonds in 2020 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 aan de Kids Beach Day 2020.
In 2020 zijn 129 toekenningen, met een totaalbedrag van 391.831,87 euro gedaan aan overige organisaties.
Enkele voorbeelden van overige projecten en initiatieven die wij in 2020 hebben kunnen ondersteunen.
• 75 pretpakketten voor kinderen van Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes.
• Het startklaar maken van 17 woningen voor ex-daklozen van Stichting De Tussenvoorziening.
• Matrassen voor Quiet Den Bosch ten behoeve van de arme mensen in Den Bosch.
• Bijdrage voor Stichting His Hope om een gaarkeuken in te richten en een maaltijden service op te starten
voor mensen in armoede.

Schoolspullenactie
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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 kinderen in aanmerking komen voor een schoolspullenpas ter waarde van
50 euro. Met de pas konden de gezinnen school- en gymspullen kopen bij o.a. de Hema, Albert Heijn Schoolcampus,
Bristol, Bruna, Perry Sport, Aktie Sport en Schoolosaurus.nl. De lokale stichtingen zorgen voor de controle en het
verdelen van de schoolspullenpas. Er is erg veel vraag naar.

Steun elkaar!

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 2020 10.246 kinderen geholpen verspreid over heel Nederland met schoolspullenpassen, die verdeeld zijn met
behulp van 126 lokale hulporganisaties. Met de actie heeft het Armoedefonds het NOS Jeugdjournaal gehaald en ook een
van de winkelketens die de pas accepteert, de HEMA heeft de actie onder de aandacht gebracht op facebook.

Jaarverslag 2020

Pag . 24

De Schoolspullenactie 2020 is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Coovels Smits,
Stichting het Voormalig Roomsch Armen Weeshuis, Stichting Dorodarte, Ars Donandi, RDO Balije van Utrecht,
Stichting Mundo Crastino Meliori, Elise Mathilde Fonds, Stichting De Groot Fonds, NRC Lezersfonds, KNR-PIN,
Stichting Maria Emalia Dorrepaal, W.M. De Hoop Stichting, Weldadige Stichting van Heutz. Van den Broek Lohmanfonds,
Stichting Jacques de Leeuw, Stichting Bob Verheeke Fonds, Fonds 1818, Moeke Fonds, Stichting Miles of Pleasure,
Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Pieter Arie van der Kooijfonds, Burgerweeshuis Harderwijk, CVC Capital,
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Buitenkans, Stichting Bladt Charity, Druckerfonds en Van der Mandele
Stichting. Daarnaast waren er vermogensfondsen die niet vermeld willen worden.

Totaal werden 10.246 passen uitgegeven met een waarde van 512.300 euro. De vraag naar de passen stijgt explosief.
Er is blijkbaar veel behoefte aan. Voor 2021 zijn al weer ruim 16.000 passen aangevraagd. Het wordt een uitdaging om dit
te financieren.

Steun elkaar!
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Schoolspullenpas 2020

Plaats

# Passen

Basisschool De Tamarisk

Biddinkhuizen

BWI Woensdrecht

Hoogerheide

100

HIBO (Hulp in Bijzondere Omstandigheden) Breda

Breda

15

Impuls Oldenzaal

Oldenzaal

50

Leergeld Assen

Assen

50

Quiet Community Oss

Oss

20

Quiet Community Den Bosch

s-Hertogenbosch

50

SchuldHulpMaatje Amsterdam

Amsterdam

75

SchuldHulpMaatje Leeuwarden

Leeuwarden

7

SchuldHulpMaatje Venlo

Venlo

15

SchuldHulpMaatje Vlaardingen

Vlaardingen

20

SchuldHulpMaatje Waadhoeke

Franeker

9

SchuldHulpMaatje Westland

Westland

5

Sociaal Noodfonds Nieuwkoop

Nieuwveen

40

Speelgoedbank Haarlem

Haarlem

35

SSKB

Breda

60

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning

Amsterdam

15

Stichting BlijeGift

Krimpen aan de Lek

63

Stichting BOOM Maassluis

Maassluis

12

Stichting Buiten De Boot

Zwolle

100

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg

Woudenberg

225

Stichting Dak-en Thuislozenzorg Menorah

Apeldoorn

10

Stichting de Boodschappenmand

Valkenswaard

24

9

Steun elkaar!
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Schoolspullenpas 2020

Plaats

# Passen

Stichting De Buurtbron

Rotterdam

16

Stichting de Melkkan

Hulst

15

Stichting De Strohalm

Waalwijk

50

Stichting de Tussenvoorziening

Utrecht

20

Stichting Evangelische Kerk van Rotterdam

Rotterdam

21

Stichting Help Elkaar

Geldermalsen

40

Stichting Helping Hands Geldermalsen

Geldermalsen

50

Stichting Hulp-en ontmoetingscentrum Portland

Rotterdam

75

Stichting IDO Schuldhulp Lelystad

Lelystad

12

Stichting Ieder Kind een Sint

Vriezenveen

25

Stichting ISOFA Wageningen

Wageningen

5

Stichting Jongeren Die het Kunnen

Amsterdam

100

Stichting Leergeld 2Stromenland

Beuningen

130

Stichting Leergeld Amsterdam

Amsterdam

500

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Apeldoorn

600

Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum

Delfzijl

100

Stichting Leergeld Asten-Someren

Someren

25

Stichting Leergeld Beesel

Reuver

65

Stichting Leergeld Bommelerwaard

Zaltbommel

25

Stichting Leergeld De Bilt

De Bilt

100

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Bergen op Zoom

120

Stichting Leergeld de Liemers

Zevenaar

200

Stichting Leergeld Deurne

Deurne

150

Stichting Leergeld Emmen

Emmen

15

Stichting Leergeld Groningen

Groningen

500

Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren

Hilversum

40

Steun elkaar!
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Schoolspullenpas 2020

Plaats

# Passen

Stichting Leergeld Horst aan de Maas

Horst

75

Stichting Leergeld Houten

Houten

150

Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg

Voorburg

80

Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland

Maastricht

100

Stichting Leergeld Meppel

Meppel

20

Stichting Leergeld Nijmegen

Nijmegen

280

Stichting Leergeld Noorddrenthe

Gieten

50

Stichting Leergeld Noordoostpolder

Emmeloord

50

Stichting Leergeld Nuenen

Nuenen

135

Stichting Leergeld Oisterwijk

Oisterwijk

25

Stichting Leergeld Oldebroek

Epe

70

Stichting Leergeld Oost Betuwe

Bemmel

150

Stichting Leergeld Peel en Maas

Panningen

30

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch

s-Hertogenbosch

100

Stichting Leergeld Tilburg

Tilburg

225

Stichting Leergeld Tubbergen

Tubbergen

90

Stichting Leergeld Tynaarlo

Vries

100

Stichting Leergeld Utrecht

Utrecht

230

Stichting Leergeld Valkenswaard-Waalre

Valkenswaard

30

Stichting Leergeld Venray

Venray

52

Stichting Leergeld Vught

Vught

225

Stichting Leergeld Waddinxveen

Waddinxveen

40

Stichting Leergeld Walcheren

Vlissingen

300

Stichting Leergeld Zaanstad

Assendelft

30

Stichting No Budget

Almere

40

Stichting Speelgoedbank Elburg

Elburg

25

Steun elkaar!
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Schoolspullenpas 2020

Plaats

# Passen

Stichting van het Kind

Rijnsburg

40

Stichting Veul Diech Good

Bunde

150

Stichting Voedselhulp Nunspeet

Nunspeet

30

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Zwolle

25

Stichting Vrienden van Traverse

Tilburg

30

Stichting Welzijn Vianen

Vianen

31

Vincentiusvereniging Geleen

Geleen

5

Vincentiusvereniging Schijndel

Schijndel

40

Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel

Udenhout

23

Vincentiusvereniging Wijchen

Wijchen

35

Voedselbank Aalst-Waalre

Waalre

28

Voedselbank Alkmaar, Heerhugowaard e.o.

Alkmaar

25

Voedselbank Almelo

Almelo

25

Voedselbank Amersfoort

Amersfoort

50

Voedselbank Barendrecht

Barendrecht

30

Voedselbank Bevelanden

Goes

150

Voedselbank Briëlle

Brielle

60

Voedselbank De Bilt

De Bilt

16

Voedselbank De Ronde Venen

Wilnis

20

Voedselbank Den Bosch

s-Hertogenbosch

150

Voedselbank Den Helder

Julianadorp

60

Voedselbank Deurne

Deurne

55

Voedselbank Deventer

Deventer

40

Voedselbank Dordrecht

Dordrecht

48

Voedselbank Elburg-Oldebroek

Elburg

42

Voedselbank Etten-Leur

Etten-leur

30

Steun elkaar!

Jaarverslag 2020

Schoolspullenpas 2020

Plaats

Voedselbank Goed Ontmoet

Bergen op Zoom

250

Voedselbank Gooi e.o.

Huizen

55

Voedselbank Groesbeek

Groesbeek

39

Voedselbank Harderwijk

Harderwijk

248

Voedselbank Hart van Drenthe

Assen

70

Voedselbank Heerenveen

Heerenveen

65

Voedselbank Het Hogeland

Winsum

60

Voedselbank Hoeksche Waard

Oud-Beijerland

70

Voedselbank Kop van Noord

Anna Paulowna

6

Voedselbank Land van Cuijk

Cuijk

20

Voedselbank Leerdam

Leerdam

70

Voedselbank Leiden e.o.

Leiden

49

Voedselbank Limburg-Noord

Venray

45

Voedselbank Oss

Oss

258

Voedselbank Purmerend

Purmerend

50

Voedselbank Rotterdam

Rotterdam

150

Voedselbank stad Groningen

Groningen

250

Voedselbank Steunpunt Diemen

Diemen

22

Voedselbank Stichtse Vecht

Maarssen

10

Voedselbank Tilburg

Tilburg

300

Voedselbank Utrecht

Utrecht

100

Voedselbank Veendam e.o.

Veendam

6

Voedselbank Venlo

Venlo

60

Voedselbank Voorschoten

Voorschoten

20

Voedselbank Westerkwartier

Grootegast

25

Totaal aantal passen
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10.246

Ik denk aan jou!
Steunpakketten voor kwetsbare ouderen

Steun elkaar!

De ouderen die in armoede leven worden dubbel hard
getroffen door de coronacrisis. In de praktijk hebben zij
vaak al minder sociale contacten. Daarnaast blijkt uit
onderzoek dat zij vaak ook een verhoogde kwetsbaarheid
hebben als het gaat om gezondheid. Dit heeft met name in
deze tijd veel aandacht nodig. Volwassenen die leven met
geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken
met chronische stress, ongezonde leefstijl, chronische
ziekte als diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten,
maar ook psychosociale problemen kunnen een gevolg
zijn. Met behulp van dit project vraagt het Armoedefonds
maatschappelijk aandacht voor de armoedeproblematiek
bij ouderen in Nederland en probeert ouderen in armoede
een steuntje in de rug te geven.
Het Armoedefonds wil zich sterk maken voor deze
groep. Daarom bood het Armoedefonds kwetsbare
ouderen in armoede vanaf december 2020, via lokale
hulporganisaties, een steunpakket aan met twee boodschappenkaarten. Met het boodschappentegoed kunnen de
ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen. De boodschappenkaarten met een gezamenlijk
tegoed van 40 euro zijn aangeboden in een brievenbuspakket wat verder is gevuld met een aantal items om hen een hart
onder de riem te steken, zoals gefrankeerde wenskaarten, een puzzelboekje, mondkapjes en een flesje desinfectiegel.
Er is voor gekozen om nergens op of in het pakket te vermelden dat dit van het Armoedefonds komt, om te voorkomen dat
het uit schaamte geweigerd of niet gebruikt zou worden. Op het pakket staat alleen “Ik denk aan jou.” Bedoeld was om
mensen het gevoel te geven dat er iemand aan hen denkt, ‘ik word niet vergeten’. Wanneer een vrijwilliger van de lokale
organisatie de doosjes uitdeelt, is er een extra contactmoment/sociale update. Het is makkelijker om eens te vragen:
Hoe gaat het met u? Belangrijk aspect van de het steunpakket is dat ouderen met het boodschappentegoed, zélf kunnen
kiezen waaraan ze dit extra budget besteden.
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Uit een eerste inventarisatie onder de lokale hulporganisaties bleek dat er enorm veel interesse is en dat men blij is dat
we als Armoedefonds juist ook voor ouderen hulp gaan bieden. De meeste organisaties gaven aan het pakket persoonlijk
te willen uitreiken (door een vrijwilliger) om zo ook een extra contactmoment met de mensen te hebben. Een aantal
organisaties greep het project aan om mensen in stille armoede die nog geen hulp ontvangen te bereiken.

Zolang het Covid-virus er is, en nog niet iedereen gevaccineerd is, moeten we in ons land rekening houden met
COVID-19. Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt
uit internationaal onderzoek. Extra beschermingsmiddelen zoals mondkapjes of desinfectiehandgel zijn noodzakelijk
voor kwetsbare mensen. Maar voor veel mensen die in armoede leven zijn dit extra kosten, waar eigenlijk geen geld
voor beschikbaar is. Daarom stopte het Armoedefonds in elk steunpakketje enkele mondkapjes en desinfectiehandgel.
Zodat mensen het in huis hebben, voor zichzelf of voor bezoek. Er zijn in totaal 5.000 steunpakketten gerealiseerd voor
kwetsbare ouderen. Deze zijn door vrijwilligers van 99 lokale hulporganisaties uitgedeeld in de winter 2020/2021.

Steun elkaar!
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Quote Vrijwilliger Cissy van KBO-Brabant:
Op de eerste plaats wil ik het Armoedefonds bedanken voor de levering van de pakketten. Deze zijn op de juiste plaats
bij de juiste personen terecht gekomen. Het doet je wat als je bij een oudere komt die eenzaam is en alleen van een
AOW-uitkering moet leven. Bij het aanleveren van het pakketje vloeide er tranen maar er verscheen ook een glimlach.
Ze deelde mede dat ze met de bon een lekker geurtje ging halen. Eindelijk kan ik nu mezelf eens verwennen met een
geurtje waarbij mijn al meer dan 20 jaar geleden overleden man, altijd zei: “Wat ruik je lekker”. Met kerst nog eens naar
haar gebeld (ik kende haar van het invullen van de inkomstenbelasting) kreeg ik te horen dat ze met Kerst genoten had
van de kransjes bij de koffie en het broodje met roomboter. Bij deze wil ik jullie dan ook bedanken voor het initiatief.
Het is goed dat de pakketjes bij ouderen terecht kwamen die nu eens gewoon zelf iets mochten kopen waar ze anders
geen geld voor hadden. Nogmaals bedankt en de boodschap op de doosjes van: “We denken aan jou” was uit het hart
gegrepen en bracht even warmte en een glimlach met een traan.

Steun elkaar!
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Steunpakketten kwetsbare ouderen 2020

Plaats

# Pakketten

BSV Vught (Belangenvereniging Senioren in Vught)

Vught

30

BWI Woensdrecht

Hoogerheide

100

Diaconie Protestantse Gemeente Houten

Houten

25

Farent

‘s-Hertogenbosch

100

Haagse Wijk- en Woonzorg

Den Haag

19

HIBO Breda

Breda

10

Humanitas Thuisadministratie Purmerend

Purmerend

12

Inloophuis de Regenboog

Rotterdam

42

ISOFA SchuldHulpMaatje Delft

Delft

8

KBO Brabant

’s-Hertogenbosch

550

Kledingbank Amsterdam Hebben & Houwen

Edam

15

Leger des Heils Apeldoorn

Apeldoorn

50

Leger des Heils Hoogezand

Hoogezand

27

Leger des Heils W&G Noordoost

Zwolle

65

MET Welzijn Heerhugowaard

Heerhugowaard

16

PCI van de Heilige Odaparochie

Sint-Oedenrode

50

PCOB Apeldoorn

Nieuwegein

10

Quiet Den Bosch

Den Bosch

20

Samen voor Sliedrecht

Sliedrecht

20

SchuldHulpMaatje Amsterdam

Amsterdam

40

SchuldHulpMaatje Purmerend

Purmerend

9

SchuldHulpMaatje Utrecht

Utrecht

6

SchuldHulpMaatje Westland

s-Gravenzande

1

Seniorenvereniging Waspik

Waspik

20

Sociaal Noodfonds Nieuwkoop

Nieuwkoop

38

Stichting BlijeGift

Krimpen aan de Lek

47

Steun elkaar!
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Steunpakketten kwetsbare ouderen 2020

Plaats

# Pakketten

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg

Woudenberg

45

Stichting ContourdeTwern

Tilburg

100

Stichting Dak-en Thuislozenzorg Menorah

Apeldoorn

20

Stichting De Boodschappenmand

Valkenswaard

55

Stichting de Buitenwacht

Dordrecht

60

Stichting de Buurtbron

Rotterdam

100

Stichting de Kap

Apeldoorn

25

Stichting De Rondkomers

Doetinchem

100

Stichting De Volle Evangelie Gemeente De Gena-de

Spijkenisse

100

Stichting Evangelische Kerk van Rotterdam

Rotterdam

18

Stichting Help Elkaar

Geldermalsen

14

Stichting Helping Hands Geldermalsen

Geldermalsen

50

Stichting IDO

Lelystad

25

Stichting Leergeld Best e.o.

Best

1

Stichting Multi Vooruit

Den Haag

80

Stichting No Budget

Almere

100

Stichting Plusminus Nuenen

Nuenen

4

Stichting Veul Diech Good

Bunde

Stichting Voedselbank Lemsterland

Lemmer

4

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Zwolle

7

Stichting Vorkje Prikken

Maastricht

40

Stichting Welzijn Scheveningen

Den Haag

20

Stichting Zorgcocon

Rotterdam

50

Team Armoede Preventie Bernheze

Heesch

20

Tilburgse Voedselbank

Tilburg

40

Vincentiusvereniging Landgraaf

Landgraaf

15

150

Steun elkaar!
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Steunpakketten kwetsbare ouderen 2020

Plaats

# Pakketten

Vincentiusvereniging Nijmegen

Nijmegen

200

Vincentiusvereniging Schijndel

Schijndel

50

Vincentiusvereniging Wijchen

Wijchen

16

Vincentiusvereniging Bergen (Limburg)

Siebengewald

120

Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.

Ter Aar

30

Voedselbank Amsterdam

Amsterdam

500

Voedselbank Barendrecht

Barendrecht

10

Voedselbank Bolsward e.o.

Bolsward

2

Voedselbank Breda

Breda

40

Voedselbank Brielle

Brielle

10

Voedselbank Dantumadiel

Damwald

12

Voedselbank De Bilt

De Bilt

8

Voedselbank de Ronde Venen

Mijdrecht

18

Voedselbank Den Bosch e.o.

Den Bosch

31

Voedselbank Den Helder e.o.

Den Helder

15

Voedselbank Deurne

Deurne

35

Voedselbank Deventer

Deventer

9

Voedselbank Dordrecht

Dordrecht

71

Voedselbank Eindhoven

Eindhoven

22

Voedselbank Elburg-Oldebroek

t Harde

20

Voedselbank Gooi & Omstreken

Huizen

40

Voedselbank Gorinchem

Gorinchem

5

Voedselbank Groningen

Groningen

35

Voedselbank Het Hogeland

Winsum

9

Voedselbank Hoeksche Waard

Strijen

11

Voedselbank Kampen

Ijsselmuiden

5

Steun elkaar!

Steunpakketten kwetsbare ouderen 2020

Plaats

Voedselbank Kop van Noord

Anna Paulowna

15

Voedselbank Leerdam

Leerdam

56

Voedselbank Leiden

Leiden

41

Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Voorburg

15

Voedselbank Montferland

Didam

100

Voedselbank Nederveluwe

Wageningen

35

Voedselbank Nijmegen

Nijmegen

70

Voedselbank Noordwijk

Noordwijk

6

Voedselbank Oss

Oss

50

Voedselbank Purmerend

Purmerend

17

Voedselbank Raalte

Raalte

12

Voedselbank Rotterdam

Rotterdam

325

Voedselbank Sneek

Oudega

4

Voedselbank Stichtse Vecht

Maarssen

21

Voedselbank Veendam

Veendam

22

Voedselbank Venlo

Venlo

24

Voedselbank Westerkwartier

Grootegast

10

Voedselbank Zevenaar

Zevenaar

6

Voedselhulp Nunspeet

Nunspeet

2

Werkgroep Arm in Arm

Dongen

55

WijZ Welzijn

Zwolle

15

WMO Radar

Rotterdam

180

Overige

Landelijk

22

Totaal aantal steunpakketten
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# Pakketten

5.000

Steun elkaar!

Menstruatie-armoede
Wanneer je maar maximaal 50 euro per week te besteden hebt dan word je gedwongen écht over elke euro die je uitgeeft
goed na te denken. Je komt voor keuzes te staan die wij ons niet kunnen voorstellen; koop ik een brood omdat mijn
maag pijn doet van honger, of koop ik noodzakelijk maandverband, omdat je een basisbehoefte als hygiëne vooropstelt.
Eigenlijk is het geen keuze. Beiden is noodzaak.
Ook in Nederland komt het voor dat er geen geld is voor menstruatieproducten. Vrouwen, vanaf de leeftijd van
jongvolwassenen, worden uit nood gedwongen een oplossing te zoeken. Denk aan gebruik van een sok, of toiletpapier.
Het is eigenlijk ondenkbaar. Dat je je af moet vragen of je wel naar die toets of dat sollicitatiegesprek of andere afspraak
kan als je ongesteld wordt? Een gevoel van schaamte bekruipt deze vrouwen, die in armoede leven. Ze zijn bang en
onzeker. Een jonge vrouw vertelt “Wat als ik door het wc-papier heen lek? Ik blijf liever thuis en durf niet naar school.”
Het gevolg is achterstand op gebied van educatie en sociale beperkingen en bijzonder wrange keuzes.
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Het Armoedefonds is eind 2020 een pilot gestart met 12 lokale hulporganisaties om menstruatieproducten laagdrempelig
beschikbaar te stellen. Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. Hygiëne
mag geen zorg zijn. Hygiëne is een basisbehoefte! Alle organisaties hebben een pakket ontvangen met maandverband
en tampons. De deelnemende organisaties melden zich als ze een nieuw pakket nodig hebben. De producten worden
laagdrempelig aangeboden o.a. bij een vrouwenopvang, of door middel van een uitdeelkast bij een voedselbank maar
ook een kledingbank biedt de producten aan. Uit een eerste inventarisatie onder lokale hulporganisaties blijkt dat er veel
vraag is naar menstruatieproducten, en dat menstruatie-armoede echt onze aandacht nodig heeft. Het doel is om het
aantal locaties gestaag en voortvarend verder uit te breiden.

Versterken van lokale armoedebestrijdingsorganisaties
Bijeenkomst – Kennis delen

Steun elkaar!

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 hulporganisaties 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. Daarvoor is het van belang dat de zelfredzaamheid van die lokale hulporganisaties 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. De landelijke bijeenkomst heeft helaas geen doorgang gevonden
door de maatregelen rondom Covid-19. Het Armoedefonds hoopt in het najaar 2021 weer een landelijke bijeenkomst te
kunnen organiseren voor lokale hulporganisaties.

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 euro. Diverse organisaties hebben
bij elkaar 10.924 euro opgehaald. Stichting Armoedefonds heeft dit verdubbeld en in totaal 21.848 euro uitgekeerd.

Lokale hulporganisaties in beeld
Het Armoedefonds vindt het belangrijk om de hulp in
Nederland ook letterlijk in beeld te brengen, om zo het
grote publiek te informeren, het taboe aan te pakken
en lokale hulporganisaties te helpen zich op de kaart
te zetten. Dit jaar is er een video gemaakt samen met
Stichting Babyspullen. In de video informeren wij de kijker
naar hoe een babystartpakket tot stand komt. De video
is later voor de organisatie te gebruiken om steun te
vragen voor hun werk en mensen te informeren over hun
activiteiten.
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Ook is er een video gemaakt samen met SchuldHulpMaatje
Oss. Maatjes komen bij mensen thuis die het overzicht
op hun geldzaken kwijt zijn. Op welk moment schakel

je een Maatje in? En hoe hoog is de drempel? Door een
keukentafelgesprek in beeld te brengen verlagen wij
samen de drempel om hulp in te schakelen. De video is
ook online gebruikt door SchuldHulpMaatje Nederland.
Zij hadden tevens het voornemen om de video in te zetten
tijdens voorlichting en presentaties.

Steun elkaar!
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STEUN VANUIT DE MAATSCHAPPIJ

Donateurs en giftgevers

Steun elkaar!

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. Dat kan eenvoudig door je aan te melden als vrijwilliger bij een lokale organisatie. Als dat niet kan,
kun je natuurlijk je lokale organisatie steunen of het Armoedefonds helpen dit te doen. Eind 2020 had het Armoedefonds
20.465 donateurs.

Bedrijven
Vanuit verschillende kanten wordt Stichting Armoedefonds ondersteund. Het besef dat er een armoedeprobleem in
Nederland is, vraagt om ondersteuning vanuit de maatschappij. Er zijn steeds vaker bedrijven die in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen Stichting Armoedefonds ondersteunen met een gift. Omdat de hulpvragen
vanuit lokale armoedebestrijdingsorganisaties toenamen is de steun vanuit het bedrijfsleven van grote waarde.
Enkele prachtige donaties die het Armoedefonds heeft mogen ontvangen:
• 13.000 euro van Cellnex Netherlands
• 5.000 euro van Farmaceut Boehringer Ingelheim
• 2.095 euro van Bureau Herman
• 70 pakketten met lekkernijen van Merkle Incorporated
• 500 euro van Kodi Energie Besparende Technieken
• 9 ventilatoren van Velleman
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Kerken
Ook mochten wij verschillende bijdragen van Kerken ontvangen. Waaronder
een bijdrage van de Diaconie van de protestantse gemeente Andel,
Chaam, Castricum, Gorinchem, Leiden en Lichtenvoorde. Maar ook van
Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld. Wij zijn hen ontzettend dankbaar
voor de collecte die zij organiseren en de aandacht die zij geven aan
armoede in Nederland.

Particulieren in actie

Steun elkaar!

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
kunstverkoop-expositie, is onze textielbanner ingezet tijdens een spinning
marathon en is het thema armoede in Nederland regelmatig het onderwerp
van een presentatie of profielwerkstuk.
De PKN-kerkgemeente in Boven-Hardinxveld organiseerde een pannenkoekenmarathon voor twee goede doelen,
waaronder het Armoedefonds. Miranda, één van de teamleden, werd uiteindelijk meesterbakker door 22 uur achter
het fornuis te staan! Mensen konden hun bestelling komen ophalen, om thuis op te eten, óf hun pannenkoek direct
coronaproof aan één van de eettafels verorberen. Een aantal gasten had speciaal de wekker gezet, om zich om
03.00 uur ’s nachts te melden bij de baktent. Uiteindelijk werd er voor het Armoedefonds een bedrag bij elkaar
gebakken van 4.065,05 euro een hartverwarmende actie met een geweldig resultaat.
Haagse studenten van de Hotelschool The Hague hebben
10 weken lang gewerkt in het fine dining restaurant van de
hotelschool genaamd Le Début. De fooien die zij in deze
periode hebben opgehaald hebben zij gedoneerd aan het
Armoedefonds.

Bijzondere giften
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In 2020 zijn 41 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.

Resultaat 2020

Begroting 2020

Resultaat 2019

1.930.141

1.850.000

1.797.891

168.820

25.000

35.032

356.794

120.000

100.365

2.455.755

1.995.000

1.933.288

1.525.203

1.149.100

1.126.028

Wervingskosten

271.618

208.400

311.220

Beheer en administratie

206.428

318.500

233.071

2.003.249

1.676.000

1.670.319

452.506

319.000

262.969

Vergelijking resultaat t.o.v. begroting
Baten uit eigen fondswerving

Steun elkaar!

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden

-

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Lasten
Besteeed aan doelstelling

Som van de lasten
Saldo voor financiele baten en lasten
Saldo financiele lasten

38.287

Saldo van Baten en Lasten

414.219

De verhouding tussen lasten:
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47.134
319.000

215.835

De verhouding tussen baten:

Besteed aan doelstelling

76%

Wervingskosten

13%

Beheer en administratie

10%

Wervingskosten

11%

Analyse verschillen
Het Armoedefonds groeit. Hierdoor kon voor de Schoolspullenpas dit jaar ruim 500.000 euro worden uitgetrokken.
De kosten beheer en administratie in het verleden worden behoorlijk vertekend door de kosten die we hebben moeten
maken in het erkenningsproces aan externe (juridische)deskundigen.

Steun elkaar!

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%.

Verwachtingen 2020 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.
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.
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. Vanaf half 2020 kon er weer volop vaart gemaakt worden om aan de grote vraag van de
lokale organisaties te kunnen voldoen.
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PLANNEN 2021

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. Voor 2021 zijn meer dan 16.000 passen
aangevraagd. Het wordt een behoorlijke uitdaging omdat dit voor de zomervakantie moet zijn geregeld.

Steun elkaar!

We verwachten ook het “Ik denk aan jou” project (voor kwetsbare ouderen) verder uit te breiden evenals de uitgifte van
menstruatieproducten. We zullen in de loop van het jaar hier brede ondersteuning voor blijven zoeken bij particulieren,
bedrijven, vermogensfondsen en wellicht de landelijke overheid.
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 2021 hopelijk wel 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 routekaart 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. Daarom zullen we in 2021 ook verder inzetten op onze huis aan huis campagne
om vrijwilligers en middelen te verkrijgen om mensen in armoede te kunnen helpen.
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Steun elkaar!
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JAARREKENING OVER 2020

9.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)

ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

Materiële vaste activa

2.981

4.166
2.981

Steun elkaar!
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal
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4.166

20.000

18.000

168.188

30.673
188.188

48.673

191.169

52.839

PASSIVA

31 december 2020

31 december 2019

Reserves en fondsen

Steun elkaar!

Continuiteitsreserve

-761.846

-1.176.065
-761.846

Langlopende schulden

400.000

-1.176.065
533.333

400.000
Kortlopende schulden

Totaal
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553.015

533.333
695.571

553.015

695.571

191.169

52.839

9.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

Begroting 2020

2019

Baten

Steun elkaar!

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere org. zonder winststreven

1.930.141

1.850.000

1.797.891

168.820

25.000

35.032

0

0

0

356.794

120.000

100.365

Som van de geworven baten

2.455.755

1.995.000

1.933.288

Lasten
Bestedingen doelbestedingen

1.525.203

1.149.100

1.126.028

Wervingskosten

271.618

208.400

311.220

Beheer en administratiekosten

206.428

318.500

233.071

Som van de lasten

2.003.249

1.676.000

1.670.319

Saldo voor financiële baten en lasten

452.506

319.000

262.969

Saldo financiële baten en lasten

-38.287

Saldo van baten en lasten

414.219

-47.134
415.000

215.835

Bestemming saldo baten en lasten
Jaarverslag 2020
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414.219

215.835

9.3 GRONDSLAGEN

Algemene toelichting

Steun elkaar!

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 continuïteitsveronderstelling
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
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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.

Toerekening bestedingen aan Voorlichting en Werving

Steun elkaar!

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 50% toegerekend aan voorlichting en voor 50% aan fondsenwerving.

Grondslagen voor de waardering
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
hetvoorgaande 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.
Jaarverslag 2020

Pag . 4 9

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikkingstaan, dan
wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

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.

Steun elkaar!

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
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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 hiervoorvermelde
waarderingsgrondslagen.

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. Giften in natura
worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Steun elkaar!

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 voorzover de boekwinsten niet in
mindering zijn gebracht op de vervangende investeringen.

Personeel
Per 1 februari 2020 heeft Stichting Armoedefonds 2 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 renteopbrengsten en rentelasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

Jaarverslag 2020

Pag . 51

9.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na toevoeging van het saldo baten en lasten aan de continuïteitsreserve)

VASTE ACTIVA

2020

2019

Aanschaffingen inventaris

6.496

2.238

Cumulatieve afschrijving

2.330

1.456

Boekwaarde 01 januari

4.166

782

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Steun elkaar!

Materiële vaste activa

Investeringen 2019
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4.258

Afschrijving

1.185

874

Boekwaarde 31 december

2.981

4.166

VLOTTENDE ACTIVA

2020

2019

0

18.000

20.000

0

0

0

20.000

18.000

168.175

30.660

13

13

168.188

30.673

Vorderingen

Steun elkaar!

Nog te ontvangen nalatenschappen
Nog te ontvangen bedragen vermogenfondsen
Nog te ontvangen rente

Liquide middelen
Bank, rekening courant
Spaarrekening
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CONTINUÏTEITSRESERVE

2020

2019

-1.176.065

-1.391.900

414.219

215.835

-761.846

-1.176.065

Continuïteitsreserve

Steun elkaar!

Stand per 1 januari
Dotatie uit bestemming saldo baten en lasten
Stand per 31 december
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LANGLOPENDE SCHULDEN

2020

Een overzicht van de achtergestelde leningen is onderstaand opgenomen:

Steun elkaar!

Langlopende schulden
Boekwaarde 1 januari

800.000

Aflossingen/opnames

-133.332

Boekwaarde 31 december

666.668

Looptijd < 1 jaar

266.668

Looptijd ≥ 1 jaar en korter dan 5 jaar

400.000

Leningen
Deze leningen ad 666.668,00 euro zijn verstrekt ter financiering van de kosten ten behoeve van de opstart
van de organisatie. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4%.
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Zekerheden
Ter zekerheidstelling op bovengenoemde leningen zijn alle toekomstige vorderingen op derden aan
leningverstrekkers verpand.

2019

OVERIGE SCHULDEN

2020

2019

65.551

159.539

1.964

1.257

52.221

91.763

Vooruit ontvangen donaties

153.429

144.736

Overlopende passiva

279.850

298.276

553.015

695.571

Kortlopende schulden

Steun elkaar!

Schulden aan leveranciers
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Nog te betalen aan beneficianten

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
De aangegane verplichtingen hebben betrekking op faciliteren en support van online en offline activiteiten, licenties,
beeld en uitzendrechten etc. (tot 2035), databasebeheer, verstrekking van schoolspullenpassen voor regio Den Bosch
(voor 5 jaar) en een huurovereenkomst. Voorts zijn er lopende (raam) overeenkomsten voor onder meer Face to Face
Marketing. Dit voor een gezamenlijk bedrag per jaar van 135.600 euro.
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9.5 TOELICHTING BATEN EN LASTEN OVER 2020
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

2020

Begroting 2020

2019

1.925.836

1.850.000

1.754.953

4.305

-

42.938

1.930.141

1.850.000

1.797.891

Baten van bedrijven

168.820

25.000

35.032

Baten van andere organisaties zonder winststreven*

356.794

120.000

100.365

2.455.755

1.995.000

1.933.288

1.071.336

725.000

522.975

7.936

50.000

16.446

415.623

374.100

562.630

30.308

-

23.977

1.525.203

1.149.100

1.126.028

271.618

208.400

311.220

271.618

208.400

311.220

37.988

55.000

28.166

168.440

263.500

204.905

206.428

318.500

233.071

Baten van donateurs en giften

Steun elkaar!

Baten van nalatenschappen
Som van de baten van particulieren

Som van de geworven baten
Bestedingen doelstelling
Uitkeringen rechtstreeks
Capacity building
Voorlichting bewustwording
Licenties voorlichting en bewustwording etc.

Wervingskosten
Wervingskosten

Kosten beheer en administratie
Kantoorkosten
Algemene kosten
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* In de baten van andere organisaties zonder winststreven zijn de opbrengsten opgenomen die binnengekomen zijn voor specifieke doelen, welke ook
in het boekjaar zijn besteed. Dit betreft: Schoolspullenpas 2020: 196.450. Stichting Talent schoolspullenpas 2020: 25.000. Ouderenbox: 52.748.

2020

Begroting 2020

2019

Kantoorkosten
Huur

Steun elkaar!

Afschrijvingskosten
Portokosten
Automatiseringskosten
Drukwerk

30.471

22.660

1.185

874

196

290

6.136

4.342

0

0

37.988

55.000

28.166

Algemene kosten
Accountantskosten

12.103

6.167

Administratiekosten

63.151

75.203

Licentie bureaukosten etc.

30.308

23.977

Overige algemene kosten

62.878

99.558

168.440

263.500

204.905

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente lasten en incassokosten

Saldo financiële baten en lasten
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38.287

47.134

38.287

47.134

38.287

47.134

9.6 TOELICHTING BATEN EN LASTEN VERDELING

Uitkeringen
Personeel

1.071.336
42.492

Communicatiekosten

7.936
42.492
360.947

271.618

Kantoorkosten

37.988

Algemene kosten

Uitkeringen
Personeel
Communicatiekosten
Jaarverslag 2020
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Totaal

1.079.272

403.439

1.149.100

84.984

7.936

Totaal 2019

1.113.828

Begroting 2020

Bestemming

168.440

Totaal 2020

Totaal

Beheer en
administratie

Wervingskosten

Capacity building

Bestemming

Voorlichting/
bewustwording
en taboe
doorbreking

Steun elkaar!

Voorkomen
en bestrijden
van (de gevolgen)
van armoede

Besteed aan doelstellingen

519.809
39.223

632.565

208.400

878.216

37.988

55.000

28.166

168.440

263.500

204.905

2.003.249

1.676.000

1.670.319

271.618

206.428

De verhouding tussen lasten:

Steun elkaar!

Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Beheer en administratie

2020

2019

76%
13%
10%

67%
19%
13%

11%

16%

64.567
12.304
2.437
5.675
84.984

29.970
5.402
3.020
831
39.223

2

1

De verhouding tussen baten:
Wervingskosten

Toelichting personeelslasten:
Brutolonen incl. vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Totaal
Aantal FTE:

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 (50% vs 50%), gebracht van informatieverstrekking algemeen publiek.
Jaarverslag 2020
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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.

10

OVERIGE GEGEVENS

1. Saldo van de staat van baten en lasten

Steun elkaar!

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
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Armoedefonds
Sportlaan 18A
5242 CR ROSMALEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Armoedefonds
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Armoedefonds te ‘s-Hertogenbosch gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 44 tot en met pagina 60 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Armoedefonds per 31 december 2020 en van het
resultaat 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 191.169;
de staat van baten en lasten over 2020 met een saldo van baten en lasten van € 414.219 (overschot); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Armoedefonds zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Materiële onzekerheid over de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteitsveronderstelling' in de toelichting op pagina 48 van de jaarrekening,
waarin uiteengezet is dat de stichting zich in een opstartfase bevindt 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 ervoor worden gekozen om naar behoefte de uitgaven te beperken. Deze condities
duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over
de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:




het bestuursverslag (pagina 3 tot en met pagina 43);
de overige gegevens;
de begroting 2021.
Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484
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-2Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:



met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’
vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan
aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge
mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten
en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 11 maart 2021.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.
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IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Armoedefonds te ‘s-Hertogenbosch
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van
materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:










het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.

2021

Begroting 2021
Baten uit eigen fondswerving

Steun elkaar!

Baten van particulieren
Baten van bedrijven

1.850.000
60.000

Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Totaal som der geworven baten

350.000
2.260.000

Bestedingen doelstelling
Uitkeringen rechtstreeks
Capacity building
Voorlichting bewustwording
Totaal besteed aan doelstelling

1.005.000
25.000
330.000
1.360.000

Wervingskosten
Kosten Fondsenwerving

255.500

Totaal wervingskosten

255.500

Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

339.500

Totaal Kosten beheer en administratie

339.500

Som der lasten
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Saldo van Baten en Lasten

1.955.000
305.000

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

Steun elkaar!
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Stichting Armoedefonds
Sportlaan 18 A
5242 CR Rosmalen
Tel: 073 - 691 12 29
info@armoedefonds.nl
IBAN: NL19 INGB 0006 2638 41
KVK: 55209882
www.armoedefonds.nl

Steun elkaar!

