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Doelstelling van het Fonds 
 

 

Materiële hulpverlening in urgente noodsituaties van huishoudens of individuele personen, 

woonachtig in de gemeente Enschede, als voorliggende voorzieningen geen uitkomst kunnen 

bieden. 
 

 

 

 

ZORGEN OVER VANDAAG EN MORGEN 
 
2015 is voor ons Fonds een zwaar jaar geweest. Zwaar, omdat we alle maanden van het jaar 

te maken kregen met een stijgend aantal aanvragen.  
 

Doordat veel inwoners in onze stad de afgelopen jaren werkeloos zijn geworden en dus van een 

uitkering moeten leven wordt het dagelijks bestaan er niet vrolijker op. Het budget per week is te 

beperkt, er kan niet meer gespaard worden zodat er bij iedere onverwachte kosten zorgen ontstaan.  

 

We ervaren dat veel inwoners die van de bijstand moeten leven, gebruik maken van de door de 

gemeente aangeboden gemeenschappelijke zorgverzekering. Dit is een prima aanbod omdat men dan in 

ieder geval goed verzekerd is. Wel hebben we ervaren dat er desondanks problemen ontstaan rond bijv. 

de tandartsenvergoeding. We werden regelmatig geconfronteerd met noodsituaties waarbij niet van te 

voren een aanvraag was ingediend. In iedere bestuursvergadering werden we geconfronteerd met dit 

probleem. Er waren reeds kosten gemaakt die we als regel niet vergoeden. De situatie was echter zo 

schrijnend dat we bij hoge uitzondering toch met een beperkte tegemoetkoming hebben gewerkt. We 

hebben dan ook in 2015 een regeling met de plaatselijke tandartsen getroffen zodat bij hen bekend is dat 

we een uitgevoerde behandeling achteraf niet meer vergoeden. Eerst moet een deskundig verslag bij ons 

bestuur aanwezig zijn en wordt er telefonisch overlegd over de prijs. Die kan niet hoger worden dan 

€ 750,-. Het klinkt niet prettig maar als we alle aanvragen willen honoreren, rest ons weinig anders. 

 

Landelijk klinken er geluiden dat de economie langzaam weer op gang komt. Dit is in onze stad echter 

nog niet merkbaar. Wij blijven als stad gevoelig voor een te snel terugvallende conjunctuur en het 

vraagt veel tijd nieuwe werkgelegenheid te creëren en/of op te starten. Door de nieuwe wetgeving die 

m.i.v. januari 2015 is ingegaan zijn er op dit moment veel problemen met de uitvoering van de WMO. 

Veel Enschedeërs ontvangen bijv. minder uren in de zorg. Hierdoor kan er minder aandacht worden 

besteed aan mensen die hulp en aandacht wel nodig hebben. Men verwacht door het toepassen van 

nieuwe wetgeving dat veel vrijwilligers het werk overnemen. Zo gaat dat echter niet! Er wordt in Den 

Haag te snel en te ondoordacht aan wetten gesleuteld en teveel van de Nederlanders verwacht. Ook in 

onze stad ontstaan hierdoor veel problemen die om een oplossing vragen. 

 

De samenwerking met het ROC van Twente verloopt prima. We steunen regelmatig onze plaatselijke 

studenten met een tegemoetkoming in de studiekosten of bij de aanschaf van bijv. bedrijfskleding of 

andere zaken die nodig zijn omdat de opleiding daarom vraagt, zoals laptop en/of studieprogramma’s. 

Door de wijziging die dit jaar heeft plaats gevonden in de WTOS (Wet Tegemoetkoming 

Onderwijsbijdrage en Studiekosten) zijn veel studerende jongelui van 16 en 17 jaar en hun ouders in de 

problemen gekomen. Met betrekking tot deze wetswijziging is er wel een nieuwe regelgeving in het 

leven geroepen, nl het ‘kind- gebonden budget’, maar daarmee is het bedrag dat voor de jongeren wordt 

vastgesteld wel verkleind. De hoogte van de nieuwe tegemoetkoming wordt uitbetaald door de 

Belastingdienst en is berekend op basis van het inkomen in het betreffende gezin. Deze regelgeving is 

per 1 juli 2015 ingegaan en nog te onbekend bij ouders en aanstaande studenten, waardoor niet 

vroegtijdig deze tegemoetkoming werd aangevraagd. Toch is het behalen van een diploma nog steeds de 

enige weg naar verdere studie of werkgelegenheid. 
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Gelukkig ondervinden vele inwoners van Enschede steun van de wijkcoaches die zeer actief zijn en veel 

aanvragen indienen, evenals de maatschappelijke organisaties die cliënten begeleiden bij de vele 

problemen die zich onverwacht aandienen. In de afgelopen jaren zijn er zelfs weer aanvragen ingediend 

voor witgoed, dat toch echt al vele jaren uit ons bestand was verdwenen. 

 

Dat de Gemeente Enschede nog steeds haar uiterste best doet alle organisaties, betrokken bij het 

armoedebeleid in onze stad, te informeren over nieuwe vormen van samenwerking bijv. met 

wijkcoaches, nieuw ingekomen organisaties, of over nieuwe regelgeving op welk gebied dan ook, 

stimuleert veel hulpverleners. Zo zal bijvoorbeeld in het najaar gestart worden met het 

‘kindpakket’,waardoor kinderen tot 12 jaar in onze stad meerdere mogelijkheden wordt geboden tot de 

nodige hulpverlening en ontwikkeling. Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede 

ondervindt een prettige samenwerking met al deze aangesloten organisaties waarbij een ieder op zijn 

eigen wijze, vele Enschedeërs tot steun kunnen zijn. 

 

Met deze terugblik op het afgelopen jaar hopen we dat wij als Fonds voor 2016 een beroep kunnen 

blijven doen op die plaatselijke- en landelijke organisaties die ons in de afgelopen jaren geweldig 

gesteund hebben. Slechts met die financiële ondersteuning kunnen we veel inwoners hulp blijven 

bieden. Daarvoor zijn wij u allen zeer erkentelijk.  

 

 

 

 

B.L. Boes-Schoonderbeek, 

voorzitter. 
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1. Hulpverlening: de werkwijze van het Fonds Bijzondere Noden Enschede hierna 

genoemd FBNE 
 

 Doelstelling van het FBNE. Materiële hulpverlening in noodsituaties van gezinnen of 

individuele personen, woonachtig in de gemeente Enschede, als voorliggende voorzieningen 

geen uitkomst kunnen bieden. 

 

Maatschappelijke participatie is een van de peilers waarop een samenleving rust. Deelname 

aan de samenleving van burgers, ieder op eigen niveau en met eigen mogelijkheden en 

talenten, maakt dat mensen hun bestaan als zinvol ervaren. Het leidt in alle opzichten tot 

meer balans. Gebleken is dat armoede kan leiden tot maatschappelijke uitsluiting en 

isolement. FBNE wil er in voorzien dat mensen niet gehinderd worden tot deelname aan de 

samenleving, doordat zij niet kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen. 

 

 Het FBNE neemt alleen aanvragen in behandeling die ten behoeve van bovengenoemde 

doelgroep worden ingediend door professionele hulpverleners. Het FBNE gaat ervan uit dat 

deze professionals in staat en gemachtigd zijn de persoonlijke en zakelijke gegevens te 

verstrekken die voor de beoordeling van een aanvraag noodzakelijk zijn. Bovendien vergroot 

een aanvraag uit professionele hoek de kans, dat de gevraagde materiële hulp deel uitmaakt 

van een breder palet hulpverlening aan de cliënt in kwestie. Aan materiële of financiële 

problemen gaan maar al te vaak problemen van heel andere aard vooraf. Maandelijks komt 

het bestuur bijeen en beoordeelt de ingediende aanvragen.  

 

 Het aanvraagformulier bevat naast vragen betreffende de samenstelling van het huishouden, 

de financiële situatie van de cliënt en de achtergrond van de problematiek ook vragen naar 

perspectieven op eventuele verdere begeleiding van de cliënt. Verder wordt aan de 

hulpverlener gevraagd wanneer het laatste huisbezoek heeft plaats gevonden. Doel hiervan 

is, een recent en volledig beeld te krijgen van zijn of haar situatie.  

 

 Uit overwegingen van billijkheid stelt het Fonds een grens aan de omvang van de bijdragen. 

Per cliënt is over een periode van drie jaar maximaal € 1.750,- beschikbaar. Waar dat 

maximum tekort schiet, doet het Fonds soms een beroep op welwillende vermogensfondsen 

in het land.  

 

 Toegekende geldbedragen worden om praktische overwegingen niet uitgekeerd aan de 

betreffende cliënt zelf maar – al dan niet via de professionele hulpverlener – aan de 

leverancier van de gewenste goederen of diensten.  

 

 In beginsel keert het FBNE geen geld uit voor goederen of diensten die vóór de indiening 

van de aanvraag al zijn besteld of – door wie dan ook – al bij wijze van voorschot zijn 

betaald. Besluitvorming wordt niet gedicteerd door voldongen feiten. Ook voor 

schulddelging moet men op een ander adres zijn. In bijzondere gevallen kan de 

hardheidsclausule in werking treden. 
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2. Gesignaleerde tendensen in de hulpaanvragen van 2015: 
  

 De groep alleenstaande jongeren die in een gezinsvervangend tehuis wonen en een beroep 

doen op het FBNE, groeit in omvang. Het zijn jongeren onder de 18 jaar waarvan de ouders, 

om welke redenen dan ook, niet kunnen voorzien in een adequate opvoeding van hun 

kinderen. Het FBNE verwijst naar de kledingbank in Enschede. Voor bijzondere gevallen, 

zoals schoenen of aangepaste kleding, wordt een bedrag aan de hulpverlening overgemaakt 

Hierbij moet tevens vermeld worden dat ouders in voorkomende gevallen niets meer betalen 

voor deze kinderen. Ouders wonen niet meer op het oude adres, of weigeren, ook na 

herhaald verzoek, de kosten voor hun kinderen te betalen. 

 

 Opvallend is de stijging van verzoeken om hulpverlening van ongehuwde jonge moeders. Dit 

betreft een speciaal project in Enschede waarin wij samen met provincie en gemeente 

Enschede optrekken. Deze (aanstaande) jonge moeders worden gesteund bij het opvoeden 

van hun kind, waarbij hen tevens geleerd wordt hoe zij na enige tijd weer aan de 

samenleving kunnen deelnemen. Daarnaast ondervinden zij begeleiding bij hun studie zodat 

het behalen van een diploma in het nabije verschiet kan liggen.  

 

 De aanvragen voor tandartskosten zijn behoorlijk gestegen Het is haast niet mogelijk om aan 

al deze verzoeken te voldoen. Aanvragen worden zeer kritisch door een van de ter zake 

kundige bestuursleden beoordeeld. Soms zijn kosten al gemaakt en wordt achteraf toch door 

de hulpverlening een rekening ingediend. Hieraan kunnen wij niet voldoen. 

 

 De kosten samenhangend met onderwijs zijn gestegen. Nu andere fondsen de broekriem 

moeten aanhalen, wordt het FBNE regelmatig met deze aanvragen geconfronteerd. Met 

name in het voortgezet onderwijs wordt steeds meer gevraagd een i-Pad aan te schaffen met 

ingang van het eerste leerjaar. Vele alleenstaande ouders zijn niet meer in de gelegenheid 

hiervoor te sparen.  

 

 In het MBO wordt momenteel de aanschaf van een laptop verplicht gesteld. Daarop wordt 

dan de lesstof via een speciaal programma van de school geplaatst. Beroepskleding, maar 

ook sportkleding is een must. Er is een goede samenwerking met het ROC van Twente dat 

enkele jaren geleden een eigen studiefonds heeft opgericht. In overleg wordt gekeken wat we 

voor elkaar kunnen betekenen en verwijzen voor een nieuw studiejaar door naar een 

landelijk fonds. 

 

 Bij hoge uitzondering heeft het FBNE in enkele gevallen een schuld / achterstand voldaan. 

Het betrof mensen waarbij een traject WSNP prima verliep. Door bijvoorbeeld een 

eindafrekening van een zorgverzekeraar die na bijna een jaar pas aan de cliënt verstuurd 

werd, (waar niet meer op gerekend werd en dus niet voor gespaard werd,) dreigde het 

WSNP- traject voortijdig te worden afgebroken. Het daarmee gepaard gaande 

maatschappelijk afbreukrisico zou volgens oordeel van de hulpverlening niet verantwoord 

zijn.  
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3. Voorbeelden uit de praktijk 
 

 Orthopedisch schoeisel 

Man van 47 jaar leeft van een bijstandsuitkering (Participatie Wet) sinds 2004 i.v.m. 

lichamelijke en geestelijke beperkingen. Hij heeft ernstige beperkingen, o.a. bij het lopen als 

gevolg van slecht geheelde enkelfracturen aan beide enkels, waardoor orthopedisch schoeisel 

noodzakelijk is voor hem. Hij is onder behandeling bij Het Roessingh Revalidatiecentrum 

Twente, daar is hem orthopedisch schoeisel voorgeschreven. Voor deze kosten geldt een 

eigen bijdrage die meneer niet kan betalen. Bijzondere Bijstand is aangevraagd maar dit 

verzoek is afgewezen, de gemeente vergoedt geen medische kosten meer. Ook de 

zorgverzekering vergoedt geen orthopedisch schoeisel meer. Het FBNE bekostigt de eigen 

bijdrage zodat meneer het schoeisel kan laten aanmeten. 

 

 Bril 

Echtpaar van 70 en 68 jaar, levend van AOW met een klein pensioentje. Het echtpaar staat 

i.v.m. enkele schulden onder bewind bij de Stadsbank. Er is een weekgeld van € 55,00. 

Omdat er elke maand wel enkele onvoorziene medische kosten zijn en er elke maand € 30,00 

moet worden ingehouden om in de kosten voor het eigen risico zorgverzekering te voorzien, 

is dit wel krap. De ogen van meneer zijn erg achteruit gegaan de laatste tijd. Hij heeft dan 

ook dringend een nieuwe bril nodig maar de kosten vormen een groot probleem. Het FBNE 

bekostigt de noodzakelijke bril. 

 

 Verhuiskosten 

Gezin bestaande uit vader, moeder en vier kinderen heeft schulden waarvoor regelingen 

getroffen zijn. Mede i.v.m. de aflossingen kunnen de ouders niet sparen en komen zij maar 

moeizaam rond. Hun weekgeld bedraagt € 60,00. Al kort nadat het gezin in de huidige 

woning is komen wonen bemerkten de ouders dat het deel van de wijk waar ze wonen niet 

goed is voor hun kinderen. Er komt veel ruzie en agressie voor, er zijn ernstige vermoedens 

van drugsdeals. De kinderen, die timide en weinig weerbaar zijn, kunnen moeilijk 

aansluiting vinden bij de kinderen in de buurt en de ouders vinden de invloed die andere 

kinderen hebben negatief. Er is sprake van grof taalgebruik, fysieke ruzies e.d. Heel graag 

zou men willen verhuizen naar een andere wijk maar het probleem is dat er geen geld is voor 

een verhuizing. Er is Bijzondere Bijstand aangevraagd voor de kosten verhuizing maar dit is 

afgewezen. De reden: er moet sprake zijn van dringende noodzaak om te verhuizen en die 

ziet de gemeente niet. Er is bijvoorbeeld geen sprake van politierapporten van bedreigingen, 

vernielingen van de woning o.i.d. Wel is de politie bekend met de problemen. Het FBNE 

zorgt voor een bedrag voor verhuizen zodat het gezin z.s.m. kan verhuizen. 

 

 Lesgeld 

Meisje van 18 jaar woont sinds kort onder begeleiding van jongerenhulpverlening op kamers 

in Enschede. Zij is uit huis gegaan wegens de onhoudbare situatie thuis. Haar alleenstaande 

moeder heeft wisselende relaties gehad en het meisje is door één van de ex-partners van 

moeder twee jaar lang lastig gevallen in verschillende opzichten. De dader verblijft op dit 

moment in het buitenland. Er is geen andere familie waarop zij een beroep kon doen. Het 

meisje volgde een beroepsopleiding maar met name door de financiële problemen liep zij 

vast. Ze heeft nu met intensieve begeleiding van mentor en jeugdhulpverlening de 

beroepsopleiding hervat. Studieboeken daarvoor zijn vergoed door het Studiefonds van het 

ROC van Twente. Het lesgeld voor het schooljaar 2014-2015 is vergoed door het FBNE. Een 

landelijk fonds voor studiekosten voor meisjes neemt de kosten voor komende schooljaren 

op zich. 

 



10 
 

 Tandartskosten 

Een alleenstaande vrouw van 29 jaar heeft een lichte verstandelijke beperking. Ze krijgt 

intensieve begeleiding voor het aanbrengen van een dagritme met structuur en regelmaat, 

nakomen van afspraken met verschillende instanties, ordenen van post en administratie en 

het omgaan met de financiën omdat gebleken is dat ze dit niet zelfstandig aan kan. Er zijn 

dan ook schulden en achterstanden ontstaan. Er is nu, naast de intensieve begeleiding, ook 

een Budget Beheer Rekening gestart bij de Stadsbank Oost Nederland. Daardoor is de 

betaling vaste lasten verzekerd.  Beschermingsbewind is in aanvraag en waarschijnlijk volgt 

er nog een traject Schuldenregeling of een WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen). 

Mevrouw moest i.v.m. pijnklachten naar de tandarts, daar bleek haar gebit zo slecht dat een 

gebitsprothese noodzaak is. De tandartsofferte bedraagt maar liefst € 1.195,00. Op advies 

van een bestuurslid van het FBNE, een voormalig kaakchirurg, wordt mevrouw naar de 

afdeling Kaakchirurgie van het Medisch Spectrum Twente verwezen voor extractie van het 

gebit. De kosten worden in dat geval vergoed door de zorgverzekeraar, minus het eigen 

risico. Voor die kosten wordt door de Stadsbank Oost Nederland echter maandelijks een 

bedrag gereserveerd zodat dit geen probleem is. Daarmee blijven alleen de kosten over voor 

de gebitsprothese zelf en daarvan vergoedt de zorgverzekeraar 75%. Daarmee blijft er een 

eigen bijdrage over van € 340,75. Een heel ander kostenplaatje dus! Het FBNE vergoedt 

deze kosten en betaalt rechtstreeks aan de tandarts. 

 

 Leefgeld 

Een vrouw van 38 jaar leeft van inkomen uit arbeid, zij verdient een minimuminkomen. Zij 

heeft zich ziek gemeld en volgens haar werkgever is dat niet terecht. Hier is een 

arbeidsconflict uit voortgekomen en de werkgever weigert (ondanks uitspraak van de 

rechter) rechtmatig salaris uit te betalen. Ook het salaris van de voorgaande maand toen 

mevrouw nog wel werkte. Vaste lasten lopen dus gewoon door terwijl er geen geld 

binnenkomt. Mevrouw heeft van huur- en zorgtoeslag zoveel mogelijk vaste lasten betaald 

maar dat is niet voldoende. Ze heeft zich al gewend tot een advocaat maar de procedure 

neemt tijd in beslag en daarom is er een directe behoefte aan leefgeld. Het FBNE springt 

voor één maand bij. 

 

 PC 

Vrouw van 31 jaar leeft van een bijstandsuitkering PW, heeft partiele inkomsten (zij is 

ZZP’er) die worden gekort op de uitkering. Er zijn enkele kleinere schulden waarop 

maandelijks keurig wordt afgelost. Er blijft een weekgeld over van € 55,00. Mevrouw valt 

onder het gemeentelijk traject Direct Werk 1. In dit traject wordt van betrokkene verwacht 

dat zij volop solliciteert middels brieven, internet en uitzendbureaus. Tijdens de gesprekken 

heeft mevrouw aangegeven dat zij veelvuldig op internet zoekt naar vacatures maar dat zij 

zelf geen beschikking heeft over een computer, zij gaat hiervoor naar de bibliotheek of het 

Werkplein. Nadeel hierbij is dat deze computers vaak bezet zijn of dat het heel druk is. Voor 

mevrouw is een pc noodzakelijk om vacatures te zoeken en daarop goed te kunnen 

solliciteren. Het FBNE zorgt voor een goede, gebruikte pc. 

 

 Legitimatie 

Man van 48 jaar leeft van een Wajong-uitkering, er zijn forse schulden, waarvoor meneer 

naar de Stadsbank is verwezen voor een schuldsaneringstraject, in afwachting van het traject 

is het weekgeld op € 40,00 gezet. Meneer woont bij de RIBW (Regionale Instelling voor 

Begeleid Wonen) op een crisisplek, hij is meerdere malen opgenomen geweest i.v.m. zijn 

psychiatrische problemen en verslaving. Hij is nu clean en bezig zijn leven weer op de rails 

te krijgen. Hij is gemotiveerd om alles te regelen, waaronder de financiën, het vinden van 

zelfstandige woonruimte en het vinden van een goede dagbesteding. Voor het vastleggen van 

de bewindvoering, het opstarten van een schuldsanering en de inschrijving voor zelfstandige 

woonruimte is een geldige legitimatie nodig. Het FBNE zorgt voor betaling kosten ID-kaart 

en de benodigde pasfoto’s. 
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4.  Hulpverlening in cijfers, exclusief vakantieproject 
 

In de volgende tabellen en grafieken in dit hoofdstuk worden de gegevens over 2015 en eventuele 

voorgaande jaren van de hulpvragen in de gemeente Enschede nader gespecificeerd. 

 

 

De volgende indelingen worden door ons gehanteerd: 

 indeling naar soort cliënten 

 indeling naar herkomst vanuit stadsdelen 

 indeling naar afhandeling hulpvragen 

 indeling naar soort aanvraag 

 nadere indeling van de welzijnsaanvragen 

 nadere indeling van de zorgaanvragen 

 nadere indeling van de categorie vervoer 

 nadere indeling van de categorie onderwijs en educatie 

 indeling naar herkomst van de aanvragen 

 

 

Bij de indeling naar afhandeling van de hulpvragen word onderscheid gemaakt in de 

volgende statussen: 

 toekenning 

 afwijzing 

 doorverwijzing naar alternatieven 

 ingetrokken door hulpverleners 

 doorloop naar 2016 

 

 

Het bestuur hanteert de volgende redenen van afwijzing: 

 niet inleveren van offerte 

 onduidelijke inkomenssituatie 

 gevraagde reeds betaald 

 aanvraag valt buiten doelstelling of werkgebied 

 aanvraag ingediend door particulier 

 beroep mogelijk op voorliggende voorzieningen 

 niet noodzakelijk 
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4.1 Indeling naar cliënten 
 
In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede verdeeld naar soort 

cliënt voor de jaren 2013 t/m 2015. In de onderstaande tabel 4.1a Indeling naar cliënten zijn de 

aanvragen in aantallen vermeld.  

 
 

Tabel 4.1a Indeling naar cliënten 

 

Cliënten 2015 2014 2013 

alleenstaanden 205 181 150 

eenoudergezinnen 110 123 99 

echtparen 37 32 28 

gezinnen 65 52 50 

alleenstaande kinderen 

onder de 18 

19 3 14 

Totaal 436 391 341 

 

 

De gegevens van de aanvragen uit de bovenstaande tabel zijn voor het jaar 2015 ook vertaald 

naar toegekend geld per categorie in de onderstaande tabel 4.1b. 
 

 

Tabel 4.1b Indeling naar cliënten in geldswaarde toegekend* 
 

Cliënten 2015  

alleenstaanden €    57.900 

eenoudergezinnen €    28.000 

echtparen €    11.200 

gezinnen €    19.100 

alleenstaande kinderen 
onder de 18 

€      4.600 

Totaal € 120.800 

 

Opmerking ad *: de genoemde bedragen zijn afgerond per € 100,-. 

 

In de volgende grafiek 4.1.1 is de indeling naar cliënten voor 2015 afgebeeld o.b.v. de 

gegevens uit tabel 4.1a. Voor de jaren 2013 t/m 2015 is deze indeling afgebeeld in grafiek 4.1.2. 
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Grafiek 4.1.1 Indeling aanvragen naar cliënten voor 2015 

 

 
 
 

In de onderstaande grafiek 4.1.2 wordt de indeling naar cliënten voor de jaren 2013 t/m 2015 

afgebeeld. 

 
 

Grafiek 4.1.2 Indeling aanvragen naar cliënten voor de jaren 2013 t/m 2015 
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4.2 Indeling naar herkomst vanuit stadsdelen 
 

In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede verdeeld naar 

herkomst van de stadsdelen voor de jaren 2013 t/m 2015. In de onderstaande tabel 4.2a Indeling 

naar herkomst vanuit stadsdelen zijn de aanvragen in aantallen vermeld.  

 

 

Tabel 4.2a Indeling naar herkomst vanuit stadsdelen 

 
Stadsdelen 2015 2014 2013 

Centrum 101 68 56 

Noord 86 94 71 

Oost 69 76 69 

Zuid  95 74 54 

West 84 77 91 

Totaal * 435 389 341 

 

Opmerking ad *: in totaal zijn er 436 aanvragen voor 2015 ingediend. Bovenstaande telling is 

exclusief 1 aanvraag voor 2015, waarvan het adres niet bekend gemaakt mag worden door de 

gemeente. Dit geldt ook voor 2 aanvragen van 2014. 

 
 

De gegevens van de aanvragen uit de bovenstaande tabel 4.2a zijn voor het jaar 2015 ook 

vertaald naar toegekend geld per stadsdeel in de onderstaande tabel 4.2b. 

 

 

Tabel 4.2b Indeling naar herkomst in stadsdelen in geldswaarde toegekend 

 

Stadsdelen 2015 

Centrum €     32.300 

Noord €     21.500 

Oost €     19.500 

Zuid  €     29.300 

West €     18.200 

Totaal * €  120.800 

 

Opmerking ad *: de genoemde bedragen zijn afgerond per € 100,-. 

 

Zie ook de volgende grafiek 4.2.1 voor de indeling naar herkomst vanuit stadsdelen. Dit is 

gebaseerd op de gegevens vermeld in tabel 4.2a.voor het jaar 2015. 
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Grafiek 4.2.1 Aanvragen 2015 per stadsdeel 

 

 
 

 

In de volgende grafiek 4.2.2 wordt de herkomst vanuit stadsdelen voor de jaren 2013 t/m 2015 

afgebeeld in aantallen (zie tabel 4.2a).  

 
 

Grafiek 4.2.2 Aanvragen per stadsdeel voor de jaren 2013 t/m 2015 
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4.3 Indeling naar afhandeling hulpvragen 

 

In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede verdeeld naar de 

afhandeling van de aanvragen voor de jaren 2013 t/m 2015. In de bijgaande tabellen en grafieken 

is de afhandeling van de hulpvragen nader gespecificeerd. 

 

In de onderstaande tabel 4.3a Indeling naar afhandeling hulpvragen zijn de aanvragen in 

aantallen vermeld voor de jaren 2013 t/m 2015.  

 

 

Tabel 4.3a Indeling naar afhandeling hulpvragen 

 

Afhandeling 2015 2014 2013 

Toegekend  300 309 289 

Afgewezen  88 52 34 

Verwezen naar alternatieven 5 7 1 

Ingetrokken door 
hulpverleners 

7 11 11 

Doorloop naar volgend jaar 36 12 6 

Totaal 436 391 341 

 

 

In onderstaande grafiek 4.3.1 is de afhandeling van de hulpvragen voor 2015 afgebeeld.  

 
 

Grafiek 4.3.1 Afhandeling aanvragen 2015 
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Zie ook de volgende grafiek 4.3.2 voor de afhandeling van de aanvragen geselecteerd voor de 

jaren 2013 t/m 2015. Per jaartal is de afhandeling afgebeeld. 

 

 

Grafiek 4.3.2 Afhandeling aanvragen 2013-2015, selectie per jaar 

 

 
 

 

Zie de onderstaande grafiek 4.3.3 Afhandeling aanvragen 213 t/m 2015 voor de indeling van de 

aanvragen geselecteerd op afhandeling voor de jaren 2013 t/m 2015. Per status is de afhandeling 

afgebeeld voor deze jaren. 

 

 

Grafiek 4.3.3 Afhandeling aanvragen 2013-2015, selectie per status 
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4.4 Indeling naar soort aanvraag  

 

In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede verdeeld naar soort 

aanvraag voor de jaren 2013 t/m 2015. In de bijgaande tabellen en grafieken is deze indeling 

nader gespecificeerd.  

 

In de onderstaande tabel 4.4a Indeling naar soort aanvraag zijn de aanvragen in aantallen 

vermeld. 

 

 

Tabel 4.4a Indeling naar soort aanvraag  

 
Hulpvragen in aantallen 

Categorie 2015 2014 2013 

Onderwijs en educatie 60 63 47 

Vervoer 73 75 72 

Welzijn 183 177 157 

Zorg 120 76 65 

Totaal 436 391 341 

 

 
De gegevens van de aanvragen uit de bovenstaande tabel 4.4a zijn voor de jaren 2014 en 2015 

ook vertaald naar toegekend geld per categorie in de onderstaande tabel 4.4b. 

 

 

Tabel 4.4b Indeling naar soort aanvraag in toegekend geld 

 
Hulpvragen in geld toegekend 

Categorie 2015 2014 

Onderwijs en educatie €     19.700 €     18.200 

Vervoer €     10.700 €     13.700 

Welzijn €     55.600 €     44.900 

Zorg €     34.700 €     23.900 

Totaal €  120.700 €  100.700 

 

Opmerking ad *: de genoemde bedragen zijn afgerond per € 100,-. 

 

 

In de volgende grafiek 4.4.1 Aanvragen per categorie ziet het bovenstaande er als volgt uit voor 

de gemeente Enschede voor het jaar 2015. 
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Grafiek 4.4.1 Aanvragen per categorie 2015 
 

 
 

 

In onderstaande grafiek 4.4.2 Aanvragen per categorie 2013-2015 zijn de hulpvragen per 

categorie voor de jaren 2013 t/m 2015 in aantallen als volgt voor de gemeente Enschede 

weergegeven. 

 

Grafiek 4.4.2 Aanvragen per categorie 2013-2015 
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4.5 Indeling van de welzijnsaanvragen 

 

In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede nader verdeeld in 

de categorie welzijn voor de jaren 2013 t/m 2015. In de onderstaande tabellen en grafieken zijn de 

hulpvragen in de categorie welzijn nader gespecificeerd. 

 

In de onderstaande tabel 4.5a zijn de welzijnsaanvragen voor de jaren 2013 t/m 2015 nader 

gespecificeerd per subcategorie in aantallen. 

 

 

Tabel 4.5a Welzijnsaanvragen in aantallen 

 

Categorie 2015 2014 2013 

GWE 4 5 11 

Witgoed 14 11 0 

Huisvesting 24 18 18 

Inrichting 59 36 64 

Kleding 15 18 18 

Sporten 15 23 6 

Legitimatie 26 34 0 

Levensonderhoud 7 27 0 

Kinderopvang 2 5 0 

Welzijn overig 17 0 40 

Totaal 183 177 157 

 
 

In de onderstaande tabel 4.5b zijn de bovenstaande welzijnsaanvragen in toegekend geld 

toegelicht voor de jaren 2014 en 2015 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Tabel 4.5b Welzijnsaanvragen in geld toegekend* 

 

Categorie 2015 2014 

GWE €        800 €      2.100 

Witgoed €     2.800 €      3.300 

Huisvesting €     9.700 €      6.400 

Inrichting €   24.600 €    12.100 

Kleding €     3.000 €      2.200 

Sporten €     2.000 €      3.100 

Legitimatie €     7.300 €      6.100 

Levensonderhoud €        600 €      7.500 

Kinderopvang €     1.200 €      2.100 

Welzijn overig €     3.500 €            0 

Totaal* €  55.500 €  44.900 

 
Opmerking ad *: de genoemde bedragen zijn afgerond per € 100,-. 

 
 

In de volgende grafiek 4.5.1 Aanvragen in de categorie Welzijn ziet het bovenstaande van tabel 

4.5a voor 2015 er als volgt uit op de volgende pagina. 
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Grafiek 4.5.1 Aanvragen in de categorie Welzijn voor 2015 
 

 
 

 

In onderstaande grafiek 4.5.2 Aanvragen welzijn 2013-2015 zijn de aanvragen van de categorie 

welzijn nader gespecificeerd in tien subcategorieën voor de jaren 2013 t/m 2015. 

 

 

Grafiek 4.5.2 Aanvragen welzijn 2013-2015 
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4.6 Indeling van de zorgaanvragen 

 

In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede nader verdeeld in 

de categorie zorg voor de jaren 2013 t/m 2015. In de onderstaande tabellen en grafieken zijn de 

hulpvragen in de categorie zorg nader gespecificeerd. 

 

In de onderstaande tabel 4.6a zijn de zorgaanvragen voor de jaren 2014 en 2015 nader 

gespecificeerd per subcategorie. 

 

 

Tabel 4.6a Zorgaanvragen in aantallen 

 
Categorie 2015 2014 

Tandarts 49 32 

Orthodontie   1 5 

Opticien 18 16 

Audicien 10 3 

Eigen bijdrage   5 5 

Eigen risico   9 2 

Premie zorgverzekering   2 2 

Podoloog   7 1 

Fysiotherapie   4 0 

Kraamzorg   4 0 

Zorg overig 11 10 

Totaal 120 76 

 

In de onderstaande tabel 4.6b zijn de bovenstaande zorgaanvragen in toegekend geld toegelicht 

voor het jaar 2015 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Tabel 4.6b Zorgaanvragen in geld toegekend 

 
Categorie 2015 

Tandartskosten €   16.000 

Orthodontie €           0 

Opticien €     2.800 

Audicien €     2.500 

Eigen bijdrage €        700 

Eigen risico €     2.500 

Premie zorgverzekering €        600 

Podoloog €        900 

Fysiotherapie €        900 

Kraamzorg €        600 

Zorgkosten overig €     7.100 

Totaal €  34.700 

 

Opmerking ad *: de genoemde bedragen zijn afgerond per € 100,-. 

 

 
In de volgende grafiek 4.6.1 zijn de zorgaanvragen  voor 2015 nader gespecificeerd per 

categorie. Zie hiervoor pagina 23. 
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Grafiek 4.6.1 Aanvragen Zorg 2015 
 

 
 
 

In de onderstaande grafiek 4.6.2 zijn de hulpvragen zorg nader toegelicht voor de jaren 2014 en 

2015 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Grafiek 4.6.2 Aanvragen zorg 2014-2015 
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4.7 Indeling van de aanvragen categorie vervoer 

 

In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede nader verdeeld in 

de categorie vervoer voor de jaren 2013 t/m 2015. In de onderstaande tabellen en grafieken zijn 

de hulpvragen in de categorie vervoer nader gespecificeerd. 

 

In de onderstaande tabel 4.7a zijn de hulpvragen in de categorie vervoer voor de jaren 2014 en 

2015 nader gespecificeerd per subcategorie. 

 

 

Tabel 4.7a Aanvragen vervoer in aantallen 

 
Categorie 2015 2014 

E-bike 6 4 

Fiets (incl. fietszitjes) 43 57 

Overige transportmiddelen 5 1 

Reiskosten 19 13 

Totaal 73 75 

 

 

In de onderstaande tabel 4.7b zijn de bovenstaande aanvragen in de categorie vervoer in 

toegekend geld gespecificeerd voor de jaren 2014 en 2015 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Tabel 4.7b Aanvragen vervoer in geld toegekend* 

 
Categorie 2015 2014 

E-bike €    2.700 €    1.800 

Fiets €    4.200 €    7.300 

Overige transportmiddelen €       200  

Reiskosten €    3.500 €    4.600 

Totaal € 10.600 € 13.700 

 

Opmerking ad *: de genoemde bedragen zijn afgerond per € 100,-. 

 

 

In de volgende grafiek 4.7.1 ziet het bovenstaande uit tabel 4.7a voor 2015 er als volgt uit. 
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Grafiek 4.7.1 Aanvragen vervoer 2015 

 

 
 

 

In de volgende grafiek 4.7.2 zijn de hulpvragen vervoer nader toegelicht voor de jaren 2014 en 

2015 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Grafiek 4.7.2 Verdeling aanvragen vervoer 2014-2015 
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4.8 Indeling van de aanvragen categorie onderwijs en educatie 

 

In deze paragraaf worden de aanvragen bij het fonds in de gemeente Enschede nader verdeeld in 

de categorie onderwijs (OW) en educatie voor de jaren 2013 t/m 2015. In de onderstaande 

tabellen en grafieken zijn de hulpvragen in de categorie onderwijs en educatie nader 

gespecificeerd. 

 

In de volgende tabel 4.8a zijn de hulpvragen in de categorie onderwijs en educatie voor de jaren 

2014 en 2015 nader gespecificeerd per subcategorie. 

 

 

Tabel 4.8a Aanvragen onderwijs in aantallen 

 

Categorie 2015 2014 

Hardware 28 30 

Lesgeld 19 20 

Studiematerialen 13 13 

Totaal 60 63 

 

 

In de onderstaande tabel 4.8b zijn de bovenstaande aanvragen in de categorie onderwijs en 

educatie in toegekend geld gespecificeerd voor de jaren 2014 en 2015 voor de gemeente 

Enschede. 

 

 

Tabel 4.8b Aanvragen onderwijs in geld toegekend* 

 
Categorie 2015 2014 

Hardware €    5.200 €    3.800 

Lesgeld €  11.500 €  10.200 

Studiematerialen €    3.000 €    4.300 

Totaal € 19.700 € 18.300 

 
Opmerking ad *: de genoemde bedragen zijn afgerond per € 100,-. 

. 

In de volgende grafiek 4.8.1 ziet het bovenstaande voor 2015 er als volgt uit op pagina 27. 
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Grafiek 4.8.1 Aanvragen onderwijs en educatie 
 

 
 

 

In de onderstaande grafiek 4.8.2 zijn de hulpvragen onderwijs en educatie nader toegelicht voor 

de jaren 2014 en 2015 voor de gemeente Enschede 

 

Grafiek 4.8.2 Verdeling aanvragen Onderwijs en Educatie 2014-2015 
 

 
 

 

Als er schrijnende zaken aan de orde zijn die niet onder de werkingssfeer van bestaande sociale 

regelingen zijn te brengen, geeft het fonds eenmalige materiële hulp (bijvoorbeeld voor 

woninginrichting, meubilair, witgoed, fietsen, vervoer) aan mensen in de gemeente Enschede. 

Voorwaarden voor het ontvangen van deze hulp is dat de aanvraag afkomstig moet zijn van 

professionele hulpverleners. De maximale bijdrage van het fonds is € 1750,- per verstrekking, per 

gezin, per drie jaar. 
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4.9 Indeling naar herkomst van de aanvragen 

 

In de onderstaande tabel 4.9 staan de aanvragen ingedeeld naar aanvrager vermeld.  

 

Tabel 4.9 Herkomst van de aanvragen (exclusief vakantieproject) 

 

 Aanvrager Nieuw* 2015 2014 2013 

AB Hulp Twente N 1   

Alifa Vluchtelingenwerk  25 11 14 

Ambiq stichting N 2   

Arbe Dienstverlening  5 10 18 

Aveleijn  8 12 20 

Bartimeus N 1   

Belana Bewindvoering  3 1 
 

Beschermingsbewind Twente  0 1 
 

Bondgenootschap Vluchteling  0 1 
 

Bureau Advies en Begeleiding  0 1 1 

Bureau Alert  0 0 1 

Bureau Jeugdzorg Overijssel  0 4 1 

Care Express  0 1 1 

Carint  0 1 1 

Daniels Huisman Advocaten  0 0 1 

De Posten N 1   

De Tender  1 0 1 

De Waarborg  0 0 1 

Diaconaal Platform Enschede  2 3 1 

Dost Thuiszorg  0 0 1 

DUO  0 1 
 

Ergo Facto  3 3 3 

Estinea  0 1 1 

Findool Bewindvoering N 1   

Finta Bewindvoering  5 2 
 

Gemeente Enschede  112 62 58 

Gemeente Hengelo N 1   

GLN Bewindvoering  1 0 1 

Het Roessingh  3 3 3 

Humanitas  19 7 12 

Interakt Contour  5 2 3 

Jarabee  43 42 43 

JP van den Bent Stichting  2 3 4 

Kadera  7 7 7 

Kompas Zuidlaren  0 0 1 

Leger des Heils  25 32 19 

Livio  3 8 3 

Logos Inkomensbeheer  6 4 7 

Mediant  6 10 7 

MEE Twente  0 1 4 

MST  4 9 0 
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Aanvrager Nieuw* 2015 2014 2013 

Pathmos Digitaal  0 1  

PITTwente  4 3 9 

Platform Vluchtelingen en 

Asielzoekers 
N 1   

Presidio Bewind  0 1 
 

Professionals in NAH  0 1 
 

Psycholoog  0 1 
 

RIBW Groep Overijssel  3 3 8 

ROC van Twente  17 19 9 

Schuldhulp Oost Nederland  8 6 
 

SMD  11 15 17 

Solutio Bewindvoering  0 1 
 

Solva Bewindvoering N 1   

STAP N 1   

Stedelijk Lyceum  1 2 
 

St. Christelijke Schuldhulp  0 5 11 

St. Christelijke SHV  0 0 2 

St. Fin-Zo  3 3 
 

St. Fizom Twente Bewind  3 4 
 

St. Het Maathuis  2 1 
 

St. Jolijt  1 10 
 

St. Limor  0 1 1 

Stichting Stuiver Bewind en 

beheer 
N 2   

Stichting Zorg Advies Twente N 1   

Stadsbank Oost Nederland  20 12 1 

St. Zeker Zorg  3 1 
 

Step up Now  0 0 1 

SVIT Bewind N 1  
 

Tactus Verslavingszorg  11 5 4 

Trainings- en Leerboerderij De 

Crummelhaeve 
 1 1 

 

Transfore N 1  
 

Vitaal Thuiszorg  0 0 2 

Vitale Sportvereniging  0 1 
 

W. Schrikker Stichting N 1  
 

ZaZ Welzijn N 18  
 

Zorg in Uitvoering N 1  
 

Zorg Groep Hof van Twente N 3  
 

Zorggroep Manna  20 50 38 

Zorgplus  N 2  
 

Overige aanvragers**  0 1 0 

Totaal  436 391 341 
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In 2015 heeft de stichting FBNE in totaal € 112.504,59 besteed aan hulpverlening in de gemeente 

Enschede. In 2014 bedroeg dit € 90.750,23 en in 2013 was dit € 109.726.37. 

 

Ad *. In 2015 zijn er 18 nieuwe aanvragers die één of meerdere aanvragen hebben ingediend bij 

het fonds. In 2014 waren er 19 nieuwe aanvragende instanties. 

 

Ad **:  Overige aanvragers  
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5. Vakantieproject 
 

Vakantie: afstand kunnen nemen, uitrusten, opladen, een andere omgeving die inspiratie kan 

bieden. Vanaf 2006 biedt het FBNE deze kans voor mensen die al jaren op een bestaansminimum 

verkeren. Het is binnen het bestuur van het FBNE gebleken dat een korte onderbreking van het 

dagelijkse bestaan, mensen weerbaarder kan maken zodat ze met nieuwe moed hun situatie het 

hoofd kunnen bieden. 

Voor de financiering van het vakantieproject is van aanvang af de financiële bijdrage van de 

Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede van belang geweest.  

Voor het vakantieproject 2015 werd door het FBNE € 10.000,- gereserveerd. Het specifieke van 

het project bestaat hierin dat cliënten – binnen de grenzen van het beschikbaar gestelde budget – 

een eigen invulling geven aan hun vakantie.  

 

De Stadsbank zorgt ervoor dat uit het vakantieproject FBNE de boekingen worden betaald. 

Vervolgens krijgt de cliënt in de week vóór hij of zij op vakantie gaat, zakgeld uitgekeerd. 

 

Aan de consulenten van Economie en Werk en de Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-

Haaksbergen wordt gevraagd om cliënten voor te dragen, waarna het FBNE de cliënten een 

aanbod doet.  

 

In 2015 zijn 24 aanvragen ingediend om een vakantie aan te kunnen vragen via het FBNE. De 

indeling van de vakantieaanvragen is per soort cliënt, zie hiervoor de onderstaande tabel 5.1. voor 

de jaren 2013 t/m 2015.  

 

Tabel 5.1 Vakantieaanvragen per soort cliënt 

 

Vakantieaanvragen 2015 2014 2013 

alleenstaanden 6 2 3 

eenoudergezinnen 7 9 10 

gezinnen 10 5 5 

Partners/echtparen 
zonder kinderen 

1 2 0 

Totaal 24 18 18 

 
 

Het vakantieproject maakt mogelijk: 

 te verblijven in een caravan in Haaksbergen, eigendom van de Rotaryclub Enschede-Noord 

 te verblijven in een caravan van de Vincentius Vereniging op diverse locaties in het land 

 te verblijven in een woning op een vakantiepark in Nederland via de Odd Fellows 

 dagtocht via Rode Kruis of Zonnebloem 

 vergoeding voor dagtocht naar pretpark 

 verblijf en/of dagtocht op vakantiepark t.l.v. de stichting FBNE 

 

In totaal is in 2015 door het FBNE aan vakanties toegekend € 6.175,-. In 2014 bedroeg dit  

€ 5.167,70 en in 2013 bedroeg dit € 8.973,75. 

 

In 2015 hebben we meer vakantieproject-aanvragen ontvangen dan in voorgaande jaren. Daarbij 

richten ook meerdere landelijke organisaties zich op vakantietrips voor onze doelgroep. 
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6. Ondervonden steun 
 

Als bestuur van het FBNE kunnen wij ons werk slechts realiseren omdat wij kunnen bogen op 

steun van derden afkomstig van de Gemeente Enschede, grote en kleine vermogensfondsen, 

kerkelijke instellingen en particulieren. Zie hiervoor de bijgaande tabel 6.1. 

 

 

Tabel 6.1 Ontvangen financiering voor de jaren 2013 t/m 2015* 

 

Financiering in € 2015 2014 2013 

Gemeente Enschede 18.716 21.716 22.864 

Stichting Pape fonds 1.250 1.000 2.102 

Stichting tot Steun aan 

Lichamelijk Gehandicapten in 

Twente e.o. 

1.780 500 1.039 

Diaconie Doopsgezinde gemeente 

Twente collecte 
275 184 120 

Diaconie Protestantse gemeente 

Enschede collectes 
672 249 357 

Diaconie Protestantse gemeente 0 0 2.500 

Diaconie geref. Kerk Enschede 

Noord gift 
250 0 0 

Auto Keizer Stiftung 60.000** 62.558** 12.447 

Fonds DBL 20.000 20.000 20.000 

M.A.O.C. Gravin van Bylandt 

Stichting 
10.000 15.000 15.000 

Stichting Fonds NRC 7.500 7.500 7.500 

RDO Balije van Utrecht 0 500 0 

Stichting Diacon 2.300 2.700 2.400 

Ten Cate Human Help 

Foundation 
20.000** 25.000** 20.000 

Stichting R.K. Steunfonds 

Enschede 
0 0 1.500 

Stichting Juulkes Fonds 0 0 2.165 

Stichting Jeugd Welzijnsfonds 0 0 5.000 

Stichting Jacob van Heusden 0 0 450 

Stichting Boedel Wittens 0 0 220 

St. Mat. Beheer oecum.geloofsg. 

Helmerhoek collect 
73 0 0 

Vrije Evangelische gemeente 

collecte 
71 0 0 

Enschedese particulieren en 

bedrijven 
1.964 340 1.574 

Totaal 144.851 157.247 117.237 

 

  

Opmerking ad *: De genoemde bedragen zijn afgerond zijn per € 1,-. 
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Opmerking ad **: In deze tabel vindt u de bedragen die voor de jaren 2013 t/m 2015 ter 

financiering zijn aangeboden. In de huidige tabel zijn eveneens opgenomen voor de jaren 2014 en 

2015 de ontvangen bedragen van de Auto Keizer Stiftung en van de Ten Cate Human Help 

Foundation. Deze bedragen zijn in de jaarrekening opgenomen als bestemmingsreserve van het 

fonds en zijn geoormerkt om uit te geven (vrijval bestemmingsreserve) in 2015 respectievelijk 

2016 voor hulpverlening aan de inwoners van de gemeente Enschede. 

 

 

Voor 2015 is in totaal € 144.851,- ontvangen ten behoeve van hulpverlening. Zoals in de 

opmerking reeds is aangegeven was voor 2015 vrij te besteden € 139.851 (door vrijval en opname 

in de bestemmingsreserve) voor de hulpverlening in de gemeente Enschede aan particulieren . 

 

Naast het ontvangen bedrag van de gemeente Enschede voor de besteding aan hulpverlening heeft 

de stichting eveneens een bedrag ontvangen van € 65.000,-  ter dekking van de organisatiekosten. 

Het totaal ontvangen bedrag komt hierdoor op € 209.851,- voor 2015. 

 

In totaal werd in 2014 € 157.246,84 ontvangen ten behoeve van hulpverlening. Daarnaast werd 

van de Gemeente Enschede een bedrag ontvangen van € 62.000,- ter dekking van de 

organisatiekosten, waardoor het totaal van ontvangen bijdragen neerkomt op € 219.246,84. 

 

Voor 2013 was in totaal  € 117.237,47 ontvangen ten behoeve van hulpverlening en van de 

gemeente Enschede een bedrag van € 60.000,-.  

 

 

Het bestuur is de gemeente, de diverse fondsen en particulieren zeer erkentelijk voor hun 

bijdrage. 
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7. Bestuur en Bureau  
 

Het bestuur kwam in 2015 elf keer bijeen. 

Daarnaast bezochten bestuursleden en bureauhoofd landelijke bijeenkomsten in het kader van de 

Vereniging Fondsen in Nederland (F.I.N.).  

Tevens werden de vergaderingen van de landelijke Noodfondsen bezocht, veelal in Utrecht. 

 

De Gemeente Enschede heeft een solidariteitsconferentie opgericht in 2013 waar alle 

organisaties, betrokken bij armoedebeleid in Enschede, aan deelnemen. Ook ons fonds is bij deze 

bijeenkomsten nauw betrokken en aanwezig. 

 

Het bureauhoofd gaf voorlichting aan plaatselijke welzijnsinstellingen, m.n. vanwege wijzigingen 

in Wet en Regelgeving m.i.v. 1 januari 2015. 

 

In 2015 veranderde het bestuur van samenstelling. Onze secretaris mevrouw E.P. Thierry heeft in 

december 2015 afscheid genomen van het bestuur. Voor haar inzet over de afgelopen jaren zijn 

wij haar zeer erkentelijk.  

 

Eind 2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

 mevrouw B.L. Boes-Schoonderbeek, voorzitter 

 mevrouw drs. A. Slotboom, penningmeester 

 de heer drs. G.F. Droppers, lid 

 de heer drs. J.J. Wirds, lid  

 mevrouw mr. C.M. Roks, lid 

 mevrouw J.C.E. Gierman- van Heek, lid 

 

Het bestuur waardeert in hoge mate de inzet van ons bureauhoofd, mevrouw M.E.T. Blok-Effting, 

waardoor het bestuur zich zeer gesteund weet in de uitoefening van haar taak. Als bureauhoofd 

biedt zij continuïteit aan de werkzaamheden van het FBNE. Mede door haar nooit aflatende inzet 

heeft zij de vele aanvragen die in 2015 op ons bureau binnenkwamen uitermate correct 

afgehandeld. Wij zijn haar voor al deze werkzaamheden bijzonder erkentelijk. Vanwege de hoge 

werkdruk is per juni 2015 uitbreiding gezocht en gevonden. Mevrouw W. Riedel is voor 10 uur 

per week aangenomen om de werkdruk te ontlasten voor ons bureauhoofd. Vanwege haar ruime 

ervaring als wijkcoach bij de SMD E-H is de problematiek van de aanvragen die bij het fonds 

binnenkomen haar niet onbekend. 

 

Daarnaast blijft mevrouw Blok voortdurend op zoek naar samenwerking met landelijke Fondsen, 

vooral als het bijzondere, maar zeer gewenste, verzoeken betreft. Zij vindt daarbij regelmatig 

verschillende landelijke Fondsen bereid de gevraagde ondersteuning te verlenen, waarvoor wij 

haar en de betreffende fondsen hartelijk danken. 

 

Huidig adres 

 

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede 

Postadres: Postbus 1002, 7500 BA  Enschede 

Telefoon: 053- 43 43 993 

Website: www.fbne.nl 

E- mailadres: st.noodfonds@zonnet.nl 

Kantooruren: op werkdagen (dinsdag uitgezonderd) van 9.00 tot 15.00 uur 
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BIJLAGE  Afkortingen           (in alfabetische volgorde) 
 
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet 

ADL Algemene Dagelijkse Levensactiviteiten 

AFAC Algemene Fiets Afhandel Centrale 

AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker 

ANW Algemene Nabestaanden Wet 

AOW Algemene Ouderdoms Wet 

ATC Arbeidstoeleiding en Coaching 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

 

BB Bijzondere Bijstand 

BBR Budget Beheer Rekening 

BJ Bureau Jeugdzorg 

BSN Burger Service Nummer, voorheen Sofinummer 

 

CIMOT Centrale Intake Maatschappelijke Opvang Twente 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 

CWI Centrum Werk en Inkomen 

 

DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

 

E&W Economie en Werk 

 

FBNE Fonds Bijzondere Noden Enschede 

 

GGV Gespecialiseerde Gezinsverzorging 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

 

IND Immigratie- en Naturalisatie Dienst 

ISK Internationale Schakel Klas 

 

KWF Koningin Wilhelmina Fonds  

 

L.d.H. Leger des Heils 

LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt 

 

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs 

MST Medisch Spectrum Twente 

 

PTSS Posttraumatisch Stress Syndroom 

PW Participatie Wet 

 

RIBW Regionale Instelling voor Begeleid Wonen 

ROC Regionaal Opleidings Centrum 

 

SMD E-H Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen   

SON Stadsbank Oost-Nederland 

 

TBS Ter Beschikking Stelling 

TOG Tegemoetkoming Ouders v. Gehandicapte kinderen 

 

Wajong Wet Arbeidsongeschiktheid Jongeren 

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WIA  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WSNP Wet Sanering Natuurlijke Personen 

WTOS Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Studiekosten 

WWB Wet Werk en Bijstand  

 

ZZP Zelfstandigen zonder Personeel 


