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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. 
 
 

Voorwoord 

De corona pandemie is ook aan het Fonds niet ongemerkt voorbijgegaan. 

Als gevolg van het verplichte thuiswerken, konden veel hulpverleners, zoals wijkcoaches, niet op 

huisbezoek. 

Het persoonlijke contact met onze doelgroep was daardoor het afgelopen jaar beduidend minder. 

Als gevolg daarvan is het aantal aanvragen voor het eerst in jaren niet gestegen. 

De verwachting is wel dat zodra de huisbezoeken weer mogelijk zijn er een inhaalslag zal volgen. 

Ook het afgelopen jaar bleek het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning voor 

tandheelkundige zorg, bijzonder hoog. 

Het bestuur wijt dit aan het feit dat tandheelkundige zorg niet meer in het basispakket is opgenomen, 

terwijl de hoogte van de premie in geen verhouding staat tot de dekking die de aanvullende 

verzekering biedt. 

Het gevolg is dat er veel uitstelgedrag wordt vertoond, totdat de pijn ondraaglijk is geworden. 

Vaak is er dan een situatie die verder uitstel niet toelaat, terwijl de financiële middelen ontbreken.  

In dit soort situaties wordt met regelmaat een beroep gedaan op het Fonds. 

Hoewel deze problematiek een Rijksaangelegenheid is, heeft het bestuur gemeend hiervoor bij de 

gemeente aandacht te moeten vragen met als doel dat de gemeente dit onderwerp bij het Rijk 

wederom onder de aandacht brengt. 

Om deze tandheelkundige aanvragen ook inhoudelijk goed te kunnen beoordelen is een oud tandarts 

in de persoon van Harry Vaneker reeds in 2019 tot het bestuur toegetreden. 

Daarnaast zijn dit jaar financiële afspraken gemaakt met een Enschedese tandarts voor het doen van 

eenvoudige ingrepen. 

De begroting jaarlijks rond krijgen, is voor het bestuur een voortdurend punt van aandacht. 

Gelukkig zijn er een aantal donateurs waarop het bestuur nooit ter vergeefs een beroep doet. 

Wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd. 

Na een 17-jarig dienstverband, is vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het 

dienstverband met Ellen Blok eind 2020 geëindigd. Vanwege Corona was het afscheid beperkt, het 

bestuur hoopt later in het jaar uitgebreider bij haar afscheid te kunnen stilstaan. 

Haar taken zijn gedeeltelijk overgenomen door Chantal Toren die per 15 mei 2020 is begonnen en per 

1 januari 2021 is Nicolle Clemens voor de resterende werkzaamheden gestart. 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in met deze dames goede en passende opvolgers te hebben 

gevonden. 

Voor meer informatie verwijs ik tenslotte naar hoofdstuk 7 Bestuur en bureau van dit verslag. 

Mr. D.K. (Karst) Kalma 

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 tekortschiet, 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 2020: 
  

Een opvallende tendens die wij op deze plek willen benoemen is dat hulpverleners regelmatig 

aanvragen voor eerste huur, duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting indienen bij het 

FBNE, nog voordat er bijzondere bijstand bij de gemeente Enschede wordt aangevraagd. Als 

reden wordt dan vrijwel altijd aangegeven dat de afhandelingstermijn van 6 tot 8 weken te lang is 

wanneer mensen in bijzondere noodsituaties verkeren.  

 

Het FBNE is echter een laatste mogelijkheid voor een financiële bijdrage en geen startpunt. 

Wanneer duidelijk is dat een aanvraag om bijzondere bijstand wordt afgewezen kunnen wij pas 

een aanvraag in behandeling nemen.   

 

In 2020 zijn minder aanvragen bij de stichting ontvangen dan in 2019. Voornaamste oorzaak zal 

de coronacrisis zijn en de maatregelen die daardoor zijn ontstaan, waardoor er minder persoonlijk 

contact is geweest tussen de hulpverleners en de aanvragers. 

 

• Wederom bestaan het grootste deel van de aanvragen uit zorgkosten en de eigen bijdrage 

hiervoor. De meeste zorgaanvragen zijn voor tandartskosten, dit zijn zelfs bijna de helft van 

het totale aantal aanvragen dat in 2020 is ingediend bij het FBNE. Ook de kosten voor 

opticien en in iets mindere mate voor fysiotherapie komen veel voor. 

 

 Het aantal aanvragen voor tandartskosten is in 2020 opnieuw enorm gestegen ten opzichte 

van 2019 met 22%. Deze aanvragen worden door het bestuur kritisch besproken en 

beoordeeld na inlevering van een begroting. Helaas worden nog steeds aanvragen achteraf 

ingediend, dus nadat mensen een behandeling ondergaan hebben. De kosten zijn dan al 

gemaakt, wat betekent dat deze niet vergoed worden. De informatie met betrekking tot deze 

richtlijn is al jaren bekend bij hulpverlening en tandartsen en staat duidelijk vermeld op onze 

website en de bijlage bij het aanvraagformulier. 

 

• Het aantal aanvragen voor ID-bewijzen is redelijk stabiel ten opzichte van eerdere jaren. Het 

is een wettelijke verplichting om een ID-bewijs te kunnen tonen, voor jong en oud. Wanneer 

er sprake is van bijzondere omstandigheden en financiële nood kan het FBNE deze kosten 

vergoeden. 

 

• De aanvragen voor e-bikes, fietsen en overige transportmiddelen zijn in 2020 afgenomen ten 

opzichte van 2019. Aanvragen voor de diverse soorten vervoermiddelen worden ingediend 

omdat mensen deze nodig hebben om naar hun werk, therapie of dagbesteding te kunnen 

gaan. Maar ook om boodschappen te doen of kinderen te halen en brengen. E-bikes worden 

alleen vergoed wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden en/of medische 

klachten. 

 

• Verzoeken om hulpverlening voor ongehuwde jonge moeders blijven binnenkomen, vaak via 

het Jonge Moeders-project van Jarabee maar ook via andere hulpverleners als Humanitas 

Onder Dak, Kadera of via wijkcoaches. Er wordt vaak praktische hulp aangevraagd (zoals 

fietsen, fietstassen en kinderzitjes) maar ook hulp en begeleiding bij het zelfstandig wonen, 

opvang voor de baby en baby- of kraampakketten en kinderkleding blijven binnenkomen. 

 

• Het aantal aanvragen voor laptops en computers is afgenomen, mede door Corona en het 

verplichte thuiswerken voor veel ouders zijn ook voor volwassenen vaker aanvragen 

ingediend. Basisscholen hebben chromebooks uitgeleend aan basisscholieren zodat ze thuis 

aan hun schoolwerk konden werken. Ook heeft Stichting Leergeld in veel gevallen in de 

kosten kunnen voorzien. 
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• Tegenwoordig zijn computer of laptop onmisbaar geworden, n niet alleen voor scholieren 

maar ook voor werkenden of mensen met een uitkering. De overheid werkt steeds meer 

digitaal en voor bankzaken en het doen van de administratie is men ook aangewezen op de 

computer. Het FBNE werkt nog steeds samen met Mediant (door middel van een 

arbeidsactiveringsproject) en kan via deze weg goede, gereviseerde PC’s verschaffen daar 

waar deze nodig zijn. 

 

• Het aantal vakantieaanvragen is door de crisis afgenomen en helaas hebben door Corona niet 

alle aanvragers gebruik kunnen maken van de toekenning. De aanvragers zijn voornamelijk 

(eenouder)gezinnen met kinderen en een enkele alleenstaande. 

 

• De aanvragen voor een betere huisvesting en inrichting van een (nieuwe) woning blijven 

hoog in 2020. Het blijkt dat er in Enschede nogal wat huishoudens om welke reden dan ook 

moeten verhuizen naar een andere woning en niet in staat zijn de kosten voor inrichting zelf 

te betalen. Vaak wordt er een tegemoetkoming gevraagd voor de aanschaf van 

vloerbedekking en gordijnen, bedden en beddengoed. Maar ook op de keukeninrichting en 

elektrische apparaten wordt nog steeds veelvuldig een beroep gedaan. Meubels worden 

samen met de hulpverlener op alle mogelijke manieren bij elkaar gesprokkeld en van kleine 

financiële meevallertjes wordt dan langzaam aan het huis aangekleed.  
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3. Voorbeelden uit de praktijk 
 

Het gaat in alle gevallen om mensen met een minimum inkomen en schulden, voorliggende 

voorzieningen als bijzondere bijstand, zorgverzekering of WMO waren niet mogelijk.  

 

• Eigen bijdrage fysiotherapie: man van 35, gehuwd en met drie jonge kinderen. Hij is 

terminaal ziek, verblijft in een hospice en fysiotherapie voor zijn pijnklachten zou zijn laatste 

weken draaglijker maken. De eigen bijdrage wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en 

er is geen tijd om te wachten tot het nieuwe jaar en alsnog een aanvullende verzekering af te 

sluiten (aanvraag is in nov. 2020 ingediend). Er is een vergoeding voor max. 20 

behandelingen toegekend, mochten er meer nodig zijn dan zou het Hospice dit melden. Dhr. 

is inmiddels overleden.  

 

• Fiets: vrouw (19), dakloos en zwervend geweest en begint haar leven weer op de rit te 

krijgen. Verblijft bij Humanitas Onder Dak en heeft een fiets nodig om naar therapie en 

dagbesteding te kunnen gaan. Fiets is toegekend via het fietsenproject van de gemeente 

Enschede (gebruikte fietsen worden opgeknapt in het kader van dagbesteding).  

 

• Huur afvalcontainer: man (46), is wegens psychische klachten tijdelijk opgenomen in de 

GGZ/Mediant. Er is een rode bak (restafvalcontainer) aangevraagd zodat de hulpverlening 

samen met een aantal vrijwilligers van Stichting Present woning en tuin kunnen opruimen en 

ontdoen van rommel, puin en restafval zodat hij na zijn ontslag uit de instelling een nieuwe 

start kan maken.    

 

• Eigen bijdrage orthodontie: alleenstaande moeder (34) met twee kinderen en een minimaal 

inkomen uit arbeid. Er zijn schulden waarop maandelijks € 50,00 wordt afgelost. Na de 

maximale vergoeding van € 2.000,00 door de zorgverzekering moeten er nog enkele 

deelbehandelingen uitgevoerd worden die ze niet kan behandelen. Het FBNE heeft ervoor 

gekozen deze laatste behandelingen vanuit het Kindpakket te vergoeden.  

 

• Eigen bijdrage gehoorapparaat: aanvraag kwam via Kadera (vrouwenopvang) binnen voor 

een vrouw (33) die bij haar man was weggevlucht na jarenlange fysieke en emotionele 

mishandeling. Zij had een gehoorapparaat nodig omdat ze door de vele mishandelingen doof 

was geworden aan één oor. Zij had geen eigen inkomsten, de uitkeringsaanvraag bij de 

gemeente ging moeizaam vanwege het niet of nauwelijks kunnen aanleveren van 

bewijsstukken. Ook bij de zorgverzekeraar kreeg zij een afwijzing. Het FBNE heeft de 

kosten betaald en dit betekende veel voor haar gevoel van veiligheid doordat ze nu gevaar 

kan horen aankomen in openbare ruimtes.  

 Inmiddels heeft zij zicht op eigen woonruimte en is haar uitkering toegekend. Ze gaat starten 

met vrijwilligerswerk en voelt zich stapje voor stapje sterker worden. De gift van het FBNE 

betekende een doorbraak in een trieste situatie.  

 

• Eigen bijdrage haarwerk: vrouw (54) met kanker, haar zorgverzekering vergoedde de kosten 

van een haarwerk niet volledig en zij moest een fors bedrag bijbetalen. Doordat er sprake 

was van schulden kon zij ook niet reserveren voor deze kosten. Het FBNE heeft hierin 

samengewerkt met het Pape Fonds waardoor mevrouw een passend haarwerk heeft kunnen 

aanschaffen.  

 

• Tweedehands e-bike: aanvraag is gedaan voor een meisje (16) met steeds erger wordende 

pijnklachten aan beide knieën. Ze was niet in staat met de reguliere fiets naar de middelbare 

school te gaan. Haar moeder had wel werk maar parttime en was alleenstaand, zij kon haar 

niet elke dag halen en brengenen het OV bood geen uitkomst. Samen met Stichting Leergeld 

heeft het FBNE een bijdrage gedaan zodat er een e-bike aangeschaft kon worden. 
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4.  Hulpverlening in cijfers 
 

In de volgende tabellen en grafieken in dit hoofdstuk worden de gegevens over 2020 en eventuele 

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

genoemde tabellen en grafieken in dit hoofdstuk worden alleen de nieuw behandelde hulpvragen 

per jaar in het betreffende jaar vermeld. De hulpvragen van voorgaande jaren zijn niet expliciet 

qua aantallen en toegekende middelen opgenomen in onderstaande tabellen en grafieken van 

vervolgjaren. 

 

 

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 

• nadere indeling van de aanvragen vakantie 

• indeling naar herkomst van de aanvragen 

 

 

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

volgende statussen: 

• toekenning 

• afwijzing 

• doorverwijzing naar alternatieven 

• ingetrokken door hulpverleners en/of stichting FBNE; vanaf 2019 nader onderverdeeld in 

ingetrokken door hulpverleners of ingetrokken door FBNE 

• doorloop naar 2021 

 

 

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 2018 t/m 2020. In de onderstaande tabel 4.1a Indeling naar cliënten 

zijn de aanvragen in aantallen vermeld.  
 

 

Tabel 4.1a Indeling naar cliënten 

 
Cliënten 2020 2019 2018  

alleenstaanden 258 293 246 

eenoudergezinnen 104 120 121 

echtparen/samenwonenden 37 19 22 

gezinnen 51 67 58 

alleenstaande kinderen 
onder de 18 0 5 4 

Totaal 450 504 451 
 

In 2020 zijn circa 10 % minder aanvragen ingediend bij de stichting dan in 2019. Oorzaak zal 

te maken hebben met de coronacrisis waardoor er minder persoonlijk contact is geweest tussen 

de hulpverleners en de cliënten voor wie de hulpvragen worden ingediend. De verwachting is 

dat er in 2021 en 2022 alsnog aanvragen worden ingediend door een achterstand hierdoor. 

 

De gegevens van de aanvragen uit de bovenstaande tabel zijn voor de jaren 2018 t/m 2020 ook 

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

 

Tabel 4.1b Indeling naar cliënten in geldswaarde toegekend* 
 

Cliënten 2020 2019 2018 

alleenstaanden €    50.600 €    69.700 €    53.700 

eenoudergezinnen €    20.800 €    28.500 €    35.500 

echtparen/samenwonenden €      6.600 €      5.200 €      4.400 

gezinnen €      8.000  €    17.400  €    14.400 

alleenstaande kinderen 
onder de 18 

€            0 €      2.700 €      1.100 

Totaal €  86.000 € 123.500 € 109.100 

 

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

 

In de volgende grafiek 4.1.1 is de indeling naar cliënten voor 2020 afgebeeld o.b.v. de 

gegevens uit tabel 4.1a. Voor de jaren 2018 t/m 2020 is deze indeling afgebeeld in grafiek 

4.1.2. 
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Grafiek 4.1.1 Indeling aanvragen naar cliënten voor 2020 

 

 
 

 

In de onderstaande grafiek 4.1.2 wordt de indeling naar cliënten voor de jaren 2018 t/m 2020 

afgebeeld. 
 
 

Grafiek 4.1.2 Indeling aanvragen naar cliënten voor de jaren 2018 t/m 2020 
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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 2018 t/m 2020. 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 2020 2019 2018 

Centrum 129 115 116 

Noord 80 92 88 

Oost 70 67 79 

Zuid  97 124 96 

West 74 105 72 

Totaal * 450 503 451 

 

De afname van het aantal ingediende aanvragen (12%) zal veroorzaakt zijn door de coronacrisis 

in 2020. De verwachting is dat vanaf 2021 een inhaalslag wordt verwacht met het aantal 

aanvragen. 

 

De gegevens van de aanvragen uit de bovenstaande tabel 4.2a zijn voor de jaren 2018 t/m 2020 

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 2020 2019 2018 

Centrum €    25.300 €    24.200 €    31.400 

Noord €    14.000 €    24.500 €    20.900 

Oost €    13.000 €    18.600 €    19.500 

Zuid  €    20.300 €    27.500 €    24.200 

West €    13.300 €    28.500 €    13.200 

Totaal  €   85.900 € 123.300 € 109.200 

 

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 2020. 
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Grafiek 4.2.1 Aanvragen 2020 per stadsdeel 

 

 
 

 

In de volgende grafiek 4.2.2 wordt de herkomst vanuit stadsdelen voor de jaren 2018 t/m 2020 

afgebeeld in aantallen (zie tabel 4.2a).  
 

 

Grafiek 4.2.2 Aanvragen per stadsdeel voor de jaren 2018 t/m 2020 
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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 2018 t/m 2020. 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 2018 t/m 2020.  

 

Tabel 4.3a Indeling naar afhandeling hulpvragen 

 

Afhandeling 2020 2019 2018 

Toegekend (zie doorloop naar volgend jaar)* 244 349 321 

Afgewezen  99 63 68 

Verwezen naar alternatieven 20 12 9 

Ingetrokken door hulpverleners of fonds**   35 

Ingetrokken door HV 27 32  

Ingetrokken door FBNE 43 30  

Doorloop naar volgend jaar* 17 18 18 

Totaal 450 504 451 

 

In 2020 is een toename te zien van het aantal hulpvragen dat niet toegekend is en/of werd 

ingetrokken. De criteria voor toekennen zijn ongewijzigd gebleven.  
 

Opmerking ad *: Van de toegekende aanvragen zijn er enkele die over de jaargrens worden 

behandeld en uitbetaald. 

Ad **: Vanaf 2019 is onderscheid gemaakt tussen ingetrokken door hulpverleners (HV) of door 

de stichting FBNE zelf. 

 

Verwijzen naar alternatieven aan hulpverleners voor hun cliënten naar bijvoorbeeld de 

kledingbank, kerkgenootschappen en stichting Elim voor hulp bij boodschappen en voedsel-

pakketten en overige oplossingen. Indien de Bijzondere Bijstand nog niet is aangevraagd en van 

toepassing kan zijn moet dit alsnog bij de gemeente Enschede als eerste aangevraagd worden. 

 

In onderstaande grafiek 4.3.1 is de afhandeling van de hulpvragen voor 2020 afgebeeld.  
 

Grafiek 4.3.1 Afhandeling aanvragen 2020 
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Zie ook de volgende grafiek 4.3.2 voor de afhandeling van de aanvragen geselecteerd voor de 

jaren 2018 t/m 2020. Per jaartal is de afhandeling afgebeeld. 

 

 

Grafiek 4.3.2 Afhandeling aanvragen 2018-2020, selectie per jaar 

 

 
 

 

Zie de onderstaande grafiek 4.3.3 Afhandeling aanvragen 2018 t/m 2020 voor de indeling van de 

aanvragen geselecteerd op afhandeling voor de jaren 2018 t/m 2020. Per status is de afhandeling 

afgebeeld voor deze jaren. 

 

 

Grafiek 4.3.3 Afhandeling aanvragen 2018-2020, 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 2018 t/m 2020. 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 2020 2019 2018 

Onderwijs en educatie 20 37 22 

Vervoer 48 82 67 

Welzijn 160 209 198 

Zorg 196 135 128 

Vakantie 26 41 36 

Totaal 450 504 451 

 

Ondanks de coronacrisis zijn er verhoudingsgewijs veel meer zorgaanvragen ingediend dan in de 

andere categorieën. Een toename van 45% in 2020 i.p.v. een verwachte reductie van circa 10% 

gebaseerd op de gemiddelde afname. Van alle andere categorieën zijn de ingediende hulpvragen 

onder het niveau van 2019.  
 

De gegevens van de aanvragen uit de bovenstaande tabel 4.4a zijn voor de jaren 2018 t/m 2020 

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 2020 2019 2018 

Onderwijs en educatie €       1.200 €       4.400 €       3.400 

Vervoer €       6.400 €     11.800 €       8.300 

Welzijn €     26.200 €     49.600 €     55.900 

Zorg €     42.900 €     41.400 €     28.400 

Vakantie* €       9.300 €     16.100 €     13.100 

Totaal** €   86.000 €  123.300 €  109.100 

 

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 2020. 
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Grafiek 4.4.1 Aanvragen per categorie 2020 

 

 
 

 

In onderstaande grafiek 4.4.2 Aanvragen per categorie 2018-2020 zijn de hulpvragen per 

categorie voor de jaren 2018 t/m 2020 in aantallen als volgt voor de gemeente Enschede 

weergegeven. 

 

 

Grafiek 4.4.2 Aanvragen per categorie 2018-2020 
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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 2018 t/m 2020. 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 2018 t/m 2020 nader 

gespecificeerd per subcategorie in aantallen. 

 
 

Tabel 4.5a Welzijnsaanvragen in aantallen 

 
Categorie 2020 2019 2018 

GWE 6 6 2 

Witgoed 33 37 40 

Huisvesting 29 42 22 

Inrichting 43 49 59 

Kleding 8 8 15 

Sporten 10 21 14 

Legitimatie 8 16 30 

Levensonderhoud 6 8 5 

Kinderopvang 0 0 0 

Welzijn overig 17 20 11 

Totaal 160 207 198 

 

Door de coronacrisis is de veronderstelling dat er in 2020 een afname van circa 29 % is in het 

aantal welzijnsaanvragen t.o.v. het voorgaande jaar 2019. 
 

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

toegelicht voor de jaren 2018 t/m 2020 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Tabel 4.5b Welzijnsaanvragen in geld toegekend* 

 

Categorie 2020 2019 2018 

GWE €       800 €     1.600 €        700 

Witgoed €     4.000 €     8.100 €     7.300 

Huisvesting €     6.400 €   18.800 €   12.300 

Inrichting €     9.600 €   12.200 €   27.200 

Kleding €       600 €     1.900 €     2.700 

Sporten €     1.200 €     2.000 €     1.500 

Legitimatie €       700 €     1.200 €     1.800 

Levensonderhoud €       500 €     1.700 €        600 

Kinderopvang €           0 €           0 €           0 

Welzijn overig €     2.500 €     2.200 €     1.900 

Totaal* €  26.300 €  49.700 €  56.000 

 

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 2020 er als volgt uit op de volgende pagina. 
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Grafiek 4.5.1 Aanvragen in de categorie Welzijn voor 2020 

 

 
 

 

In onderstaande grafiek 4.5.2 Aanvragen welzijn 2018-2020 zijn de aanvragen van de categorie 

welzijn nader gespecificeerd in tien subcategorieën voor de jaren 2018 t/m 2020. 

 

 

Grafiek 4.5.2 Aanvragen welzijn 2018-2020 
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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 2018 t/m 2020. 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 2018 t/m 2020 nader 

gespecificeerd per subcategorie. 

 

 

Tabel 4.6a Zorgaanvragen in aantallen 

 

Categorie 2020 2019 2018 

Tandarts 104 85 68 

Orthodontie 14 3 6 

Opticien 24 22 17 

Audicien 5 1 0 

Eigen bijdrage 4 2 3 

Eigen risico 3 1 8 

Premie zorgverzekering 1 0 1 

Podoloog/Orthopedie 6 1 6 

Fysiotherapie 9 7 4 

Kraamzorg 1 0 0 

Zorg overig 25 13 15 

Totaal 196 135 128 

 

Ondanks de coronacrisis in 2020 waardoor er minder aanvragen zijn ingediend, is het des te 

opvallender dat het aantal ingediende zorgaanvragen met 45% is toegenomen t.o.v. 2019. Het 

aantal aanvragen voor de tandarts en orthodontie is een stijgende trend in de afgelopen jaren. In 

2020 is dit wederom met 34% toegenomen t.o.v. 2019.  
 

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

voor de jaren 2018 t/m 2020 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Tabel 4.6b Zorgaanvragen in geld toegekend 

 

Categorie 2020 2019 2018 

Tandartskosten €    27.200 €    31.900 €    18.300 

Orthodontie €     2.100 €        200 €        800 

Opticien €     3.100 €     3.100 €     2.900 

Audicien €        900 €        200 €           0 

Eigen bijdrage €        800 €        300 €        500 

Eigen risico €        300 €            0 €     1.400 

Premie zorgverzekering €        300 €            0 €           0 

Podoloog/Orthopedie €     1.100 €        200 €     1.100 

Fysiotherapie €     2.400 €     1.800 €     1.400 

Kraamzorg €        100 €           0 €           0 

Zorgkosten overig €     4.700 €     3.700 €     2.000 

Totaal €  43.000 €  41.400 €  28.400 

 

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

In de volgende grafiek 4.6.1 zijn de zorgaanvragen  voor 2020 nader gespecificeerd per 

categorie. Zie hiervoor pagina 23.
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Grafiek 4.6.1 Aanvragen Zorg 2020 

 

 
 

 

In de onderstaande grafiek 4.6.2 zijn de hulpvragen zorg nader toegelicht voor de jaren 2018 t/m 

2020 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Grafiek 4.6.2 Aanvragen zorg 2018 t/m 2020 
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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 2018 t/m 2020. 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 2018 t/m 

2020 nader gespecificeerd per subcategorie. 

 

 

Tabel 4.7a Aanvragen vervoer in aantallen 

 

Categorie 2020 2019 2018 

E-bike (incl. accu) 12 12 15 

Fiets (incl. fietszitjes) 22 40 36 

Overige transportmiddelen 9 18 6 

Reiskosten 5 12 10 

Totaal 48 82 67 

 

Door de coronacrisis is de veronderstelling dat er in 2020 een afname van circa 30 % is in het 

aantal vervoerssaanvragen t.o.v. 2019. 

 

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

toegekend geld gespecificeerd voor de jaren 2018 t/m 2020 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Tabel 4.7b Aanvragen vervoer in geld toegekend* 

 

Categorie 2020 2019 2018 

E-bike (incl. accu) €     3.000 €     4.800 €    4.100 

Fiets (incl. fietszitjes) €     1.900 €     2.800 €    2.200 

Overige transportmiddelen €     1.200 €     3.000 €    1.000 

Reiskosten €       400 €     1.200 €    1.000 

Totaal €   6.500 €  11.800 €   8.300 

 

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

 

 

In de volgende grafiek 4.7.1 ziet het bovenstaande uit tabel 4.7a voor 2020 er als volgt uit. 
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Grafiek 4.7.1 Aanvragen vervoer 2020 

 

 
 

 

In de volgende grafiek 4.7.2 zijn de hulpvragen vervoer nader toegelicht voor de jaren 2018 t/m 

2020 voor de gemeente Enschede. 

 

 

Grafiek 4.7.2 Verdeling aanvragen vervoer 2018 t/m 2020 
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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 2018 t/m 2020. 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 

2018 t/m 2020 nader gespecificeerd per subcategorie. 

 

 

Tabel 4.8a Aanvragen onderwijs in aantallen 

 
Categorie 2020 2019 2018 

Hardware 16 30 13 

Lesgeld 1 1 2 

Studiematerialen 2 4 3 

Overig onderwijs 1 2 4 

Totaal 20 37 22 

 

Door de coronacrisis is de veronderstelling dat er in 2020 een afname van bijna 50 % is in het 

aantal aanvragen voor laptops en pc’s t.o.v. 2019. 

 

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

educatie in toegekend geld gespecificeerd voor de jaren 2018 t/m 2020 voor de gemeente 

Enschede. 

 

 

Tabel 4.8b Aanvragen onderwijs in geld toegekend* 

 
Categorie 2020 2019 2018 

Hardware €      400 €    3.100 €    2.200 

Lesgeld €         0 €    1.200 €          0 

Studiematerialen €      500 €       200 €      400 

Overig onderwijs €      300 €          0 €      800 

Totaal €  1.200 €  4.500 €  3.400 

 

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

 

 

In de volgende grafiek 4.8.1 ziet het bovenstaande voor 2020 er als volgt uit op pagina 27. 
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Grafiek 4.8.1 Aanvragen onderwijs en educatie 2020 

 

 
 

 

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

de jaren 2018 t/m 2020 voor de gemeente Enschede 

 

 

Grafiek 4.8.2 Verdeling aanvragen Onderwijs en Educatie 2018 t/m 2020 
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4.9. Indeling van de aanvragen vakantie 
 

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 het vakantieproject 2020 werd door het FBNE € 10.000,- gereserveerd conform voorgaande 

jaren. Van de subsidie voor Kinderen in Armoede is eveneens € 5.000,- voor families met 

kinderen onder de 18 jaar gereserveerd. Aan de hulpverleners in de gemeente Enschede wordt 

gevraagd om cliënten voor te dragen, waarna het FBNE de cliënten een aanbod doet.  

 

In 2020 zijn 26 aanvragen ingediend voor een vakantie via het FBNE. De indeling van de 

vakantieaanvragen is per soort cliënt, zie hiervoor de onderstaande tabel 4.9. Wederom is door de 

coronacrisis het aantal aanvragen lager dan in voorgaande jaren. 
 

Tabel 4.9 Vakantieaanvragen per soort cliënt 

 

Vakantieaanvragen 2020 2019 2018 

alleenstaanden 4 9 9 

eenoudergezinnen 17 19 20 

gezinnen 5 12 5 

Partners/echtparen zonder kinderen 0 1 2 

Totaal 26 41 36 

 
In de onderstaande grafiek zijn de vakantieaanvragen voor 2020 visueel weergegeven. 

 

Grafiek 4.9 Aanvragen vakantie  

 

 
 

Het vakantieproject inclusief reiskosten wordt mogelijk gemaakt tot € 600,-, zoals:  

• een verblijf op een vakantiepark of in een hotel 

• een dagtocht naar een pretpark of naar een museum 

• een dagtocht of vakantieverblijf via Rode Kruis of Zonnebloem 

• een verblijf via caravans of vakantiewoningen van de Rotaryclub Enschede-Noord, de 

Vincentius Vereniging of via de Odd Fellows. 

 

In 2020 is in totaal door het FBNE aan vakanties toegekend € 9.268,20. In 2019 bedroeg dit 

€ 16.100,- en in 2018 bedroeg dit € 13.114,12. Vanaf 2017 zijn er beduidend meer 

vakantieaanvragen ontvangen bij het fonds dan in voorgaande jaren.  
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4.10 Indeling naar herkomst van de aanvragen 

 

In de onderstaande tabel 4.10 staan de aanvragen ingedeeld naar aanvrager van de hulpvraag 

vermeld.  

 

 

Tabel 4.10 Herkomst van de aanvragen  

 

Aanvrager Nieuw* 2020 2019 2018 

AB Bewindvoering N 1   

AB Hulp Twente   0 1 

Aktiva  5 3 1 

Alifa (Vluchtelingenwerk** 

(voorheen), Welzijn Ouderen, BAT 

(Budget Advies Team)) 

 4 9 2 

Alwara Bewindvoering & 

Vermogensbeheer 
N 1   

Ambiq stichting   1 1 

AndersOm Thuisbegeleiding N 2   

Ann-Zorg BV   1  

Antonius Bewindvoering BV   2  

AOC Oost   0 1 

AproPlus BV   0  

Arbe Dienstverlening  12 23 11 

Arca Match  16 3  

ATD Vierde Wereld   1  

AT-Groep   0 1 

Aveleijn  15 17 10 

Axilon N 1   

Azibo  2 4 5 

Baas Bewindvoering   1 1 

BB&F Salland N 1   

BCBM   1  

Belana Bewindvoering   1 2 

Bennu Serin BV   1  

Beschermingsbewind Oost Nederland  2 1 1 

Beschermingsbewind Twente  7 8 7 

Beter Thuis Wonen MultiHulp   5 4 

Betrokken Bewind N 1   

Budgeteer Twente   2  

Bureau Alert   4 2 

Bureau Saam  1 1  

Casula Samenwerken  1 2  

CET Coaching en Therapie   0 2 

Curess N 2   

Damsté Advocaten en Notarissen   2  

De Financiële Hulpverlener BV   1  

De Twentse Zorgcentra  1 5  

Diaconaal Platform Enschede   4 2 
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Aanvrager  Nieuw* 2020 2019 2018 

DSC Bewindvoering N 1   

Ergo Facto   1 3 

Ergotherapie Willen-Kunnen   1  

Ergotherapie Twente N 1   

Estinea   0 1 

Eurus N 1   

FAP **  8 4 14 

Finta Bewindvoering  1 1  

Fizom Bewind   1 1  

Gemeente Enschede **  5 10 5 

Gezinscoaching.net   0 2 

GLN Bewindvoering   0 2 

Harmonie zorg  1 2 1 

Het Roessingh  1 0  

Hoogendoorn Bewind N 1   

Hospice Enschede  1 0  

Humanitas (incl. Onder Dak en 

Thuisadministratie) 
 18 19 27 

IJsselzorg N 1   

Interakt Contour  9 9 15 

Jarabee (Jeugdzorg en T-team)  21 24 15 

Jouw Saldo Bewindvoering  7 13 9 

JP van den Bent Stichting  2 1 2 

Kadera  6 11 5 

Kledingbank Enschede   0 7 

Koninklijke Kentalis N 1   

Lebemto Bewind en Mentorschap N 1   

Leger des Heils  13 17 38 

Livio  3 5 3 

Losser Bewind   0 1 

Marcus Coaching N 1   

Mediant GGZ  5 3 3 

Melse&Wassink  2 1  

MinusPlus N 1   

MST  2 1 7 

Pactus Bewindvoering   0 1 

Passercoaching N 1   

Power Enschede   3  

Professionals in NAH N 1   

Profez (voorheen St. Fizom)  17 14 9 

Radar Uitvoering Oost  2 3 4 

Rch Richtinggevers  3 3 1 

RDZ Bewind  3 2  

RIBW Groep Overijssel  2 6 6 

ROC van Twente  1 1  

Schuldhulp Oost Nederland BV  33 30 20 
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Aanvrager Nieuw* 2020 2019 2018 

SMD E-H **  63 98 95 

Sola Fide Coaching   1  

Solutio Bewindvoering  3 4 3 

Solva Bewindvoering  5 3 3 

Stadsbank Oost Nederland (SON)  17 8 3 

Steenkamp Bewind N 7   

Stichting BiOns  1 2 1 

Stichting Christelijke Schuldhulp  11 19 16 

Stichting Doe Mee(r)  37 19 3 

Stichting Fin-Zo  3 1 2 

Stichting IVB N 1   

Stichting Jolijt   1 1 

Stichting Leergeld  1 0 1 

Stichting Omega Beheer (voor 2016 

Logos Inkomensbeheer) 
 3 3  

Stichting Slachtoffer Van   1  

Stichting Stuiver Bewind en beheer  2 2 1 

Stichting Surplus N 1   

Stichting Terwille N 1   

Stichting T.R.A.I.   1  

Stichting Transfore  2 2 3 

Stichting Weg Terug   0 1 

Stichting Woonbegeleiding 

Jongvolwassenen 
  2  

Stichting Zeker Zorg   5 5 

Stichting Zekere Basis N 1   

Stut Ondersteuning en Begeleiding   0 2 

SVEN incluzio uitvoering Oost N 2   

SVIT Bewind  2 0 5 

Tactus Verslavingszorg  4 2 7 

Thuiszorg Multihulp B.V. N 1   

UWV   1 1 

Vangnet Zorggroep N 1   

VluchtelingenWerk Oost-Nederland 

(incl. Enschede)* 
N 2   

Vogel Bewind   1 1 

Wensink Bewindvoering en Beheer N 1   

William Schrikker Stichting (Groep)   1 0 

ZaZ Welzijn  19 31 27 

Zorggroep Manna  5 6 15 

Zorg Maatschap Twente  1 0  

Zorgplus    1  

Totaal 28 450 504 451 
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Opmerkingen bij tabel 4.10: 

 

Ad *. In 2020 zijn er 28 nieuwe hulpverlenende instanties die één of meerdere aanvragen hebben 

ingediend bij het fonds. In 2019 betrof dit 16 en in 2018 was dit aantal 19. 

 

Ad **. Vanaf 2019 zijn de aanvragers op enkele punten anders ingedeeld dan in voorgaande 

jaren.  

Dit betreft het Formulieren Advies Punt (FAP), deze is niet meer bij de Gemeente Enschede 

opgenomen en staat afzonderlijk vermeld. Aanvragen vanuit de diverse wijkteams staan bij de 

SMD E-H opgenomen. Ook de Wijkwijzer is bij de SMD toegevoegd vanaf 2020. 

Evenals is Vluchtelingenwerk vanaf 2020 niet langer opgenomen bij Alifa maar afzonderlijk als 

VluchtelingenWerk Oost-Nederland.  
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4.11 Toelichting toekenning aanvragen 

 

In onderstaande tabel 4.11 Toelichting toekenning aanvragen voor de jaren 2018 t/m 2020 

worden de toegekende en gerealiseerde bedragen vanaf 2018 nader toegelicht. 

 

 

Tabel 4.11 Toelichting toekenning aanvragen 2018 t/m 2020 

 
 Specificatie In jaar 2020 

 
 Specificatie In jaar 2019 

 
Specificatie In jaar 2018 

TK 2020  € 85.960,11  
 

TK 2019  € 123.356,07  
 

TK 2018  € 109.176,40  

Uitbet. TK 

2019 

 € 79.285,92  
 

Uitbet. TK 

2019 

 € 119.459,65  
 

Uitbet. TK 

2018 

 € 107.133,02  

Saldo naar 

2021 

 €    6.674,19  
 

Saldo naar 

2020 

 €      3.896,42  
 

Saldo naar 

2019 

 €      2.043,38  

    
 

    
 

    

TK 2019  €    3.896,42  
 

TK 2018  €      2.043,38  
 

TK 2017  €      4.798,44  

Uitbet. TK 

2019 

 €    2.132,45  
 

Uitbet. TK 

2018 

 €      1.237,88  
 

Uitbet. TK 

2017 

 €      4.798,44  

Saldo vrijval  €    1.763,97  
 

Saldo vrijval  €          805,50  
 

Saldo vrijval  €                   -    

    
 

    
 

    

Totale TK   € 89.856,53  
 

Totale TK   € 125.399,45  
 

Totale TK   € 113.974,84  

 

 

Toelichting op bovenstaande tabel 4.11. 

 

In 2020 heeft de stichting FBNE voor aanvragen die zijn gestart in 2020 in totaal € 85.960,11 

toegekend. Een deel van deze aanvragen zijn ultimo 2020 nog niet (volledig) afgerond. Dit betreft 

in totaal een bedrag van € 6.674,19. Het is de bedoeling dat deze aanvragen in 2021 verder 

worden behandeld en afgerond. 

 

In 2019 heeft de stichting voor aanvragen die in 2019 zijn gestart in totaal € 123.356,07 

toegewezen. Een deel van de aanvragen zijn ultimo 2019 nog niet afgerond. Dit betreffen 

aanvragen voor in totaal een bedrag van € 3.896,42. Deze aanvragen zullen in 2020 verder 

worden behandeld en afgerond.  

 

In 2018 heeft de stichting voor aanvragen die in 2018 zijn gestart in totaal € 109.176,40 

toegewezen. Een deel van de aanvragen zijn ultimo 2018 nog niet afgerond. Dit betreffen 

aanvragen voor in totaal een bedrag van € 2.043,38. Deze aanvragen werden in 2019 verder 

behandeld en afgerond.  

 

Alle aanvragen betreffen hulpverlening in de gemeente Enschede. Ter vergelijking zijn de cijfers 

van de doorloop van 2017 in bovengenoemde tabel ook vermeld. 
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5. 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. Vanaf het jaar 2017 is er een splitsing gemaakt tussen 

ontvangen bedragen van de gemeente Enschede (tabel 5.2) en de overig ontvangen bedragen van 

fondsen en particulieren (tabel 5.1).  

 

 

Tabel 5.1 Ontvangen financiering fondsen en particulieren voor de jaren 2018 t/m 20201 

 

Financiering in €2 2020 2019 2018 

Auto Keizer Stiftung (AKS)3 50.0003 50.0003 70.0003 

Diaconie Gereformeerde Kerk 

Enschede Noord gift 
400  200 

Diaconie Gereformeerde Kerk 

Enschede Oost gift 
 250  

Diaconie Protestantse gemeente 

Enschede (collectes) 
784 158 549 

Diaconie Protestantse gemeente 

Lonneker (collecte) 
100 100 63 

Doopsgezinde gemeente Twente Zuid-

Oost (collecte Borne) 
 90 100 

Fonds DBL 10.000 5.000 20.000 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 5.000   

Lionsclub Enschede (Twente Zuid) 6.500   

Stichting Fonds NRC 

Handelsbladlezers 
5.000 4.000  

Stichting Jeugd Welzijnsfonds10   010 

Stichting Pape fonds11 -2.00013 2.45411 011 

Stichting tot Steun aan Lichamelijk 

Gehandicapten in Twente e.o. 
540  1.500 

SUN Nederland 14.000   

Ten Cate Human Help Foundation 

(TCHHF)3/5 20.000 15.0003+5 05 

Vrije Evangelische gemeente collecte   113 

Enschedese particulieren en bedrijven 

(overig) 
450 991 2.458 

Totaal 110.774 78.042 94.983 

 

 

In de bovenstaande tabel 5.1 vindt u de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de 

jaren 2018 t/m 2020 en zijn aangeboden door de diverse fondsen en particulieren. In de tabel 5.2 

op pagina 34 geldt dit voor de gemeente Enschede.     
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Tabel 5.2 Ontvangen financiering gemeente Enschede voor de jaren 2018 t/m 20201 

 

Financiering in €2 2020 2019 2018 

Gemeente Enschede6 130.0004/6 90.0006 89.0006 

Retour gem. Enschede7 (JR 2016 en 2017)   -9.1137 

Kinderen in Armoede8   40.0008 40.0008 

Retour GE Kinderen in Armoede JR  -1.536 -6.715  

Additionele subsidie Gemeente Enschede9  8.77312 80.0009 

Totaal 128.464 132.058 199.887 

 

Opmerkingen: 

Ad 1: Vanaf het jaar 2017 is er een splitsing gemaakt tussen ontvangen bedragen van de 

gemeente Enschede (tabel 5.2) en de overige ontvangen bedragen van fondsen en particulieren 

(tabel 5.1). 

Ad 2: De genoemde bedragen in de bovenstaande tabel 5.1 en in de volgende tabellen 5.2 en 5.3 

zijn afgerond per € 1,-. 

Ad 3: Voor zowel AKS alsook TCHHF zijn gelden ontvangen (vanaf 2015 t/m 2020) in het 

voorgaande jaar die bestemd zijn voor hulpverlening aan de inwoners van Enschede voor het 

opeenvolgende jaar. Deze bedragen zijn in de jaarrekening opgenomen als bestemmingsfonds van 

het fonds en zijn geoormerkt om uit te geven (vrijval bestemmingsfonds) in de jaren vanaf 2015. 

Ad 4: Voor 2020 is er één totale subsidietoekenning van de gemeente Enschede ontvangen 

Ad 5: Zie opmerking 3, met het TCHHF zijn nadere afspraken gemaakt vanaf 2018. Eveneens is 

voor het jaar 2020 de afspraak gemaakt dat de ontvangen subsidie bestemd moet zijn kwetsbare 

burgers in Enschede betreffende hun zorgkosten. 

Ad 6: Ontvangen subsidie van de gemeente Enschede. Dit zijn vooruitbetalingen en worden 

vastgesteld, en indien van toepassing, verrekend in opeenvolgende jaren.  

Ad 7: Afrekening met de gemeente Enschede i.v.m. in het verleden gemaakte afspraken 

betreffende het resultaat van 2016 en 2017. 

Ad 8: Dit betreft een additionele subsidiebeschikking van de gemeente Enschede vanaf 2017. Het 

betreft een specifieke doelgroep voor besteding, namelijk voor kinderen en jongeren in armoede 

tot 18 jaar. In 2020 is één subsidietoekenning van de gemeente Enschede ontvangen waar het   

Ad 9: Van de gemeente Enschede is een additionele subsidie ontvangen voor het jaar 2017 in 

2018.  

Ad 10: Met de stichting Jeugd Welzijnsfonds zijn eveneens in 2018 afspraken gemaakt. 

Ad 11: Met het Pape fonds wordt bij enkele individuele aanvragen ook afspraken gemaakt voor 

vergoedingen aan hulpverleners. 

Ad 12: Van de gemeente Enschede is een additionele subsidie ontvangen voor specifieke 

aanvragen uit het jaar 2018. 

Ad 13: Verrekening met een aanvraag    

 

In de volgende tabel 5.3 Totaal ontvangen financiering voor de jaren 2018 t/m 2020 zijn de totale 

ontvangen bedragen van tabel 5.1 en tabel 5.2 gesommeerd. 

 

Tabel 5.3 Totaal ontvangen financiering voor de jaren 2018 t/m 2020 

 

Financiering in €2 2020 2019 2018 

Fondsen en particulieren (zie tabel 5.1) 110.774 78.042 94.983 

Gemeente Enschede (zie tabel 5.2) 128.464 132.058 199.887 

Totaal  239.238 210.100 294.870 
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In de volgende tabel 5.4 Totaal ontvangen financiering voor de jaren 2018 t/m 2020 is de 

ontvangen financiering van de Fondsen en particulieren (zie tabel 5.1) en van de gemeente 

Enschede (zie tabel 5.2) getotaliseerd (zie ook tabel 5.3) en nader gespecificeerd i.v.m. mutaties 

in de bestemmingsreserve (dotaties en vrijval). Hierdoor is inzichtelijk het vrij te besteden bedrag 

van de ontvangen financiering voor de jaren 2018 t/m 2020 voor hulpverlening aan ingezetenen 

van de gemeente Enschede. 

 

 

Tabel 5.4 Totaal ontvangen financiering voor de jaren 2018 t/m 2020 

 

Totale Financiering in €1 2020 2019 2018 

Ontvangen financiering van derden 110.774 78.042 94.983 

Ontvangen financiering van GE 128.464 132.058 199.887 

Totaal ontvangen  239.238 210.099 294.983 

Dotatie bestemmingsfonds ultimo 

(derden) 

70.000 65.000 70.000 

Vrijval bestemmingsfonds (derden) 65.000 70.000 50.000 

Mutatie bestemmingsfonds 

(derden) 

-5.000 5.000 -20.000 

Totaal beschikbare middelen  234.238 215.100 274.870 

 

 

In 2020 is in totaal van fondsen, particulieren en de gemeente Enschede een bedrag van 

€ 239.238,- ontvangen ten behoeve van hulpverlening aan inwoners van de gemeente Enschede. 

In totaal is in 2020 door mutatie in het bestemmingsfonds ad € 5.000,- het totaal vrij te besteden 

bedrag € 234.238,-.  

 

In 2019 is in totaal van fondsen, particulieren en de gemeente Enschede een bedrag van 

€ 210.099,- ontvangen ten behoeve van hulpverlening. In totaal is in 2019 door vrijval en dotatie 

in het bestemmingsfonds € 5.000,-beschikbaar. Hierdoor is in totaal € 215.100,- vrij te besteden 

in 2019 voor hulpverlening in de gemeente Enschede aan ingezetenen. 

 

Voor 2018 is in totaal ontvangen € 294.983,-. Mutatie in het bestemmingsfonds van € 20.000,- 

leidt tot een totaal vrij te besteden bedrag van € 274.870,- in 2018. 

 

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

bijdrage. 
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6. Besteding subsidies noodhulp  
 

Voor 2020 is de besteding van de ontvangen subsidie van de gemeente Enschede in de 

onderstaande tabel 6.1 verdeeld over besteding aan overhead en vaste lasten versus diverse 

categorieën van de aanvragen noodhulp. Het merendeel van de ontvangen subsidie van de 

gemeente Enschede is gehanteerd voor overhead en vaste lasten. Het resterende bedrag is 

gehanteerd voor aanvragen bedoeld voor armoedebestrijding bij kinderen onder 18 jaar.  

De opzet wijkt af van de tabel gehanteerd in 2019, daar er nu één subsidiebeschikking van de 

gemeente Enschede is ontvangen i.t.t. 2 of meerdere beschikkingen in voorgaande jaren. 

 

 

Tabel 6.1 Besteding subsidie noodhulp in 2020 

 

Aanvragen noodhulp in €1 Besteding TK Subsidie GE4 Derden2 

Welzijn €        26.167 €          8.020 €        18.147 

Zorg €        42.912 €          2.897 €        40.015 

Vervoer €          6.416 €          1.140 €          5.276 

OW en educatie €          1.197 €             254 €             943 

Vakantie €          9.268 €          8.268 €          1.000 

Subtotaal €        85.960 €        20.579 €        65.381 

Overhead en vaste lasten3 €      109.483 €      109.421 €              62 

Totaal €      195.443 €      130.000 €        65.443 

 

 

Opmerkingen: 

Ad 1: De genoemde bedragen in de bovenstaande tabel 6.1 zijn afgerond per € 1,-. 

Ad 2: Toekenningen van derden zijn in dit overzicht niet nader gespecificeerd per subsidiestroom. 

Dit overzicht is opgesteld op verzoek van de gemeente Enschede.  

Ad 3: De ontvangen subsidie van de gemeente Enschede (GE) voor 2020 € 130.000,- is 

grotendeels benut ter dekking van de vaste lasten en overhead.  Het resterende bedrag is 

gehanteerd voor de doelgroep voor armoedebestrijding bij kinderen onder 18 jaar  

Ad 4: Het ontvangen deel van de subsidie voor de armoedebestrijding onder kinderen tot 18 jaar 

is besteed aan de diverse aanvragen noodhulp, zoals afgesproken in de begroting, voor in totaal 

€ 20.579. Hierbij is geen rekening gehouden met de dekking van de vaste lasten en overhead 

zoals in 2019 van 15%, omdat alle vaste lasten en overhead reeds in rekening zijn gebracht.  

In totaal hebben in 2020 161 kinderen gebruik gemaakt van deze subsidie verdeeld over 78 

ingediende aanvragen. 

Doordat de volledige subsidie van de gemeente Enschede in 2020 is toegekend voor deze 

aanvragen en voor overhead en vaste lasten is gerealiseerd is het voorstel dat de stichting, mede 

rekening gehouden met de vermogensgrens, over 2020 niets terug te betalen aan de gemeente 

Enschede.  

 
 Door de coronacrisis zijn er hoogst waarschijnlijk minder aanvragen ingediend in 2020 bij de 

stichting FBNE en daardoor ook minder aanvragen die voor de doelgroep armoedebestrijding bij 

kinderen onder 18 jaar zijn ingediend t.o.v. de ingediende begroting bij de gemeente Enschede. 

De verwachting is dat in 2021 en/of in 2022 een inhaalslag voor alle hulpvragen zal plaatsvinden.  
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7. Bestuur en Bureau  
 

Het bestuur had in 2020 tien keer een vergadering. 

 

Daarnaast werden er door de coronacrisis weinig bezoeken door bestuursleden e/o bureauhoofd 

bijgewoond aan de landelijke bijeenkomsten. De landelijke bijeenkomsten worden normaal altijd 

diep in het westen van ons land gehouden, waardoor wij wel gewoon een hele dag kwijt zijn. En 

overziende de vele aanvragen die opnieuw binnenkwamen vonden we het onverantwoord er een 

hele dag tussenuit te trekken. In Enschede willen we met enige regelmaat de contacten graag 

onderhouden in normale tijden. Wel werden de verschillende bijeenkomsten georganiseerd door 

de gemeente Enschede digitaal bijgewoond. Normaliter komen er bestuurders van plaatselijke 

organisaties met ons overleggen, bijpraten en informeren hoe we o.a. de financiën inzetten. Ook 

brengen de bureaumedewerkers standaard bezoeken aan organisaties waar bijgepraat moet 

worden betreffende onze werkwijze in normale tijden! 

 

Lees de regels op onze website hoe het aanvraagformulier volledig ingevuld moet worden, 

www.fbne.nl 

 

Het bestuur heeft in hoge mate de inzet van ons bureauhoofd mevrouw Blok-Effting 

gewaardeerd. Eind 2020 hebben we afscheid genomen van haar na een dienstverband van 17 jaar 

bij onze Stichting. Zij heeft continuïteit geboden aan de werkzaamheden van de Stichting. Veel 

mensen kennen ondertussen haar adviezen en we zien die adviezen regelmatig voorbijkomen bij 

de aanvragen. Dat scheelt tijd en geld! Onze Stichting is haar bijzonder erkentelijk voor haar inzet 

in de afgelopen jaren. Wij willen haar oprecht bedanken voor het vele werk dat zij verricht heeft 

en wensen haar voor de toekomst het allerbeste toe. 

 

Haar taken worden overgenomen door de nieuwe medewerkers bij de stichting. Te weten, 

mevr. C. Toren-de Groot die per 15 mei 2020 is begonnen en mevr. N.M.B.J. Clemens die per 

1 januari 2021 is begonnen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in met deze dames goede en 

passende opvolgers te hebben gevonden. 

 

Eind 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

de heer mr. D.K. Kalma, voorzitter 

mevrouw drs. A. Slotboom, penningmeester 

mevrouw E.T. Stout-Speek, lid 

mevrouw M.J. Freriksen, lid 

de heer H.H.J. Vaneker, lid. 

 

In 2020 zijn geen wijzigingen geweest in het bestuur van de stichting. 

 

 

Huidig adres:  Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede 

Postadres: Postbus 1002, 7500 BA  Enschede 

Telefoon: 053- 43 43 993 

Website: www.fbne.nl 

E- mailadres: info@fbne.nl 

Kantooruren: op werkdagen (dinsdag uitgezonderd) van 9.00 tot 15.00 uur 

 

 

Enschede, 26 mei 2021 

 

http://www.fbne.nl/
http://www.fbne.nl/
mailto:info@fbne.nl
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BIJLAGE  Afkortingen           (in alfabetische volgorde) 
 
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet 

ADL Algemene Dagelijkse Levensactiviteiten 

AFAC Algemene Fiets Afhandel Centrale 

AKS Auto Keizer Stiftung 

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 

 

FAP Formulieren Advies Punt 

FBNE Fonds Bijzondere Noden Enschede 

 

GGV Gespecialiseerde Gezinsverzorging 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

 

Humanitas TOV Humanitas Twentse Opvang Voorziening voor zwerfjongeren 

 

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 

TCHHF Ten Cate Human Help Foundation 

TOG Tegemoetkoming Ouders v. Gehandicapte kinderen 

 

Wajong Wet Arbeidsongeschiktheid Jongeren 

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WGA Uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten  

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 





Peter Snijders
Nieuw stempel



Peter Snijders
Nieuw stempel



Peter Snijders
Nieuw stempel



Stichting Fonds Bijzondere Noden EnschedeStichting Fonds Bijzondere Noden EnschedeStichting Fonds Bijzondere Noden EnschedeStichting Fonds Bijzondere Noden Enschede

     Ingediende begroting in relatie tot de baten en lasten over 2020     Ingediende begroting in relatie tot de baten en lasten over 2020     Ingediende begroting in relatie tot de baten en lasten over 2020     Ingediende begroting in relatie tot de baten en lasten over 2020

BegrootBegrootBegrootBegroot WerkelijkWerkelijkWerkelijkWerkelijk VerschilVerschilVerschilVerschil

BatenBatenBatenBaten € € €

Bijdragen Gemeente Enschede 173.000        130.000         -43.000       

Bijdragen derden 120.000        84.168           -35.832       

Niet bestede subsidie Kinderen in Armoede -                    

Diversen -                       -                    

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 293.000        214.168         -78.832       

LastenLastenLastenLasten

Noodhulp 160.000        97.616           62.384         

Personeelskosten 96.000          72.796           23.204         

Afschrijvingskosten 5.000            4.698              302               

Huisvestigingskosten 10.200          10.067           133               

-                    

Algemene kosten -                    

Accountantkosten 13.000          10.285           2.715           

Advieskosten -                       -                    

Kantoor 4.060            5.030              -970             

Contributies en abonnementen 500                400                 100               

Bestuurskosten 2.800            2.278              522               

Diversen 1.440            4.195              -2.755          

Totaal algemene kosten 21.800          22.188           85.635         

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 293.000        207.365         85.635         

Saldo baten en lasten - exploitatie saldoSaldo baten en lasten - exploitatie saldoSaldo baten en lasten - exploitatie saldoSaldo baten en lasten - exploitatie saldo ----                                                                            6.8036.8036.8036.803                                                6.8036.8036.8036.803                                        

Onttrekking uit het bestemmingsfonds -                     65.000           65.000         

Dotatie aan het bestemmingsfonds -                     -70.000          -70.000       

Mutatie bestemmingsfonds -                     -5.000            -5.000          

Ten behoeve van het eigen kapitaalTen behoeve van het eigen kapitaalTen behoeve van het eigen kapitaalTen behoeve van het eigen kapitaal ----                                                                                1.8031.8031.8031.803                                                    1.8031.8031.8031.803                                        
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan het bestuur van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede te Enschede 

gecontroleerd. 

 

• Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Bijzondere Noden 

Enschede op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in met de in Nederland 

geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving RJk C1 ‘Kleine-

organisaties-zonder-winststreven’. 

• Voldoen de in deze jaarrekening verantwoorde lasten over 2020 in alle van materieel belang 

zijnde opzichten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in 

overeenstemming zijn met de in het ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole bij de 

door de gemeente gesubsidieerde instellingen juni 2016’ opgenomen bepalingen. 

• Is de subsidie besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De 

activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven. De subsidievoorwaarden en -

verplichtingen uit de beschikking zijn nageleefd in de jaarrekening 2020. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. 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 en het ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole bij de door de 

gemeente gesubsidieerde instellingen juni 2016’ van de gemeente Enschede. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede 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. 

 



 

 

 

 

B. 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; 

 

Op 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 van toepassing zijnde 

grondslagen voor de financiële verslaggeving RJk C1 ‘Kleine-organisaties-zonder-winststreven’ is 

vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en 

RJk C1 ‘Kleine-organisaties-zonder-winststreven’. 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 en de overige gegevens in overeenstemming met RJk C1 ‘Kleine-organisaties-zonder-

winststreven’. 

 

C. 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 RJk C1 ‘Kleine-organisaties-zonder-winststreven’. 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. 

 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 

verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming 

dienen te zijn met de in het ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole bij de door de gemeente 

gesubsidieerde instellingen juni 2016’ van de gemeente Enschede opgenomen bepalingen. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 

als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

 



 

 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 fraude of fouten 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. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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 onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten 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 

onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 

 

 

 

 

Enschede, 26 mei 2021 

 

 

Hoogachtend, 

SMK Audit B.V. 

namens deze, 

 

 

 

 

 

H.H.M. Michorius RA  Paraaf voor identificatiedoeleinden: 

 

 

 

 

Peter Snijders
Nieuw stempel
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