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Inleiding  
  

Stichting Noodfonds Maassluis is opgericht bij notariële acte in september 2018. De 

stichting is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerken en heeft als doel 

het bieden van financiële hulp aan inwoners van Maassluis die in financiële nood 

verkeren en niet (meer) geholpen kunnen worden door andere instanties.  

  

Het Noodfonds biedt hulp in noodsituaties, maar geeft geen structurele hulp. De 

insteek is om mensen uit een impasse te helpen. Hulpvragers die beter geholpen 

kunnen worden door andere instanties (schuldhulpverlening, Voedselbank, etc.) 

worden daarnaar doorverwezen.  

  

De eerste jaren van de stichting hebben uitgewezen dat de hulpverleningsinstanties 

ons weten te vinden, maar dat het aantal aanvragen ondanks de toegenomen 

armoede momenteel relatief beperkt is. De financiële bijdragen vanuit de kerken zijn 

ruim voldoende gebleken om aan de financieringsbehoefte voor de gehonoreerde 

aanvragen te voldoen.   

  

Als einddoel streven we naar een betekenisvolle en herkenbare positie en rol in 

armoede- bestrijding in de gemeente Maassluis op het aspect financiële 

hulpverlening. Dit echter wel met de insteek dat de gemeentelijke voorzieningen op 

het juiste niveau komen en wij weer overbodig worden.   
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1. Visie / Missie / Strategie  

  
  

1.1. Visie  

  

Wat we waarnemen is een toenemend aantal mensen en gezinnen dat langdurig in 

armoede verkeert. Dit wordt ook bevestigd door onderzoeken van het kenniscentrum 

van de MVS-gemeentes. De overheid trekt zich terug, bezuinigt op sociale 

voorzieningen en laat steeds meer over aan NGO’s en vrijwilligers.  Vanuit onze 

diaconale opvatting willen we enerzijds deze mensen niet in de kou laten staan en 

daadwerkelijk hulp bieden, maar anderzijds de overheid blijven aanspreken op zijn 

verantwoordelijkheden.   
  

1.2. Missie  

 

Onze missie is om mensen in financiële nood een impuls te geven waardoor ze de 

weg naar een beter welzijn (weer) kunnen gaan volgen. De hulp is altijd kortdurend 

en heeft als doel een impasse te doorbreken en vult aan waar andere 

hulpverleningsinstanties geen mogelijkheden hebben.    
   

1.3. Strategie  

  

De strategie die we gekozen hebben is:  

• om een  laagdrempelige ingang te hebben voor hulpvragers  

• een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor hulpverleners die namens een 

cliënt optreden  

• een deugdelijke intake te doen van de hulpvraag  

• indien nodig ook te voorzien in dagelijks levensonderhoud van hulpvragers  

d.m.v. vouchers te besteden bij een lokale supermarkt en/of drogisterij  

• producten zoals laptops, wasmachines etc. in bruikleen te geven aan de 

aanvrager. Deze blijven eigendom van de stichting.  

• leningen te verstrekken als er uitzicht is op (gedeeltelijke) terugbetaling. De 

lening eventueel omzetten in een schenking als er geen zicht is op 

terugbetaling.  

• schenkingen te doen als er geen andere mogelijkheden zijn  

• betalingen of voorschotten worden gedaan aan de instantie waardoor de 

voorziening wordt geleverd; niet aan de hulpvrager zelf  

  

Om dat te bereiken worden:  

• medewerkers en bestuursleden geselecteerd op basis van een functieprofiel  

• medewerkers en bestuursleden geïnstrueerd om de nodige kennis actueel te 

houden  

• er (financiële)  bijdragen gevraagd van de deelnemende kerken  
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2. Stichting Noodfonds Maassluis tot nu toe.  

  

 2.1  Oprichting  
  

In het platform van kerken in Maassluis werd regelmatig uitgewisseld wat de diverse 

diaconieën aan armoedebestrijding deden. Gaandeweg werd duidelijk dat bundeling 

van expertise en krachten tot een effectievere vorm van hulpverlening zou leiden.   

Deze vier kerken hebben de daad bij het woord gevoegd: • 

Protestantse Gemeente Maassluis (PGM)  

• Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis (NGK)  

• Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Maassluis – De Lier (GKV)  

• Evangelische Gemeente Maassluis (EGMA)  
  

 Op 24 sept 2018 is de stichting formeel opgericht bij notariële acte en ingeschreven 

bij de KvK.  

 

De EGMA maakt inmiddels geen deel meer uit van de kerken die participeren in de 

Stichting.  
  

2.2. Huidige situatie  
  

Vrijwel alle hulpvragen worden per mail ontvangen. De bestuursleden en 

ondersteunende leden zien er op toe dat de mailboxen regelmatig gechecked 

worden dat de aanvragen  binnen acceptabele termijn afgehandeld worden.  

  

Als een hulpvrager zich meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een 

intakegesprek.  Het intakegesprek vindt plaats bij de Voedselbank. Deze gesprekken 

geven een gedetailleerd inzicht in de vraagstelling en in de financiële situatie van de 

hulpvrager. Van de hulpvrager wordt een actieve opstelling gevraagd: alle gevraagde 

gegevens moet worden opgeleverd en inzichtelijk gemaakt en de hulpvrager moet 

akkoord gaan met het inwinnen van informatie over hem/haar bij andere instanties. 

De informatie wordt samengevat op het intake-formulier en voorgelegd aan het 

bestuur voor een besluit.  

  

Bij hulpvragen die ingediend worden via één van de ons bekende andere 

organisaties wordt er geen nieuwe intake gedaan, maar zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de informatie die al bij die organisatie bekend is.   

  

Bestaat de hulpvraag uit het verstrekken van een of enkele vouchers dan wordt er 

volstaan met een eenvoudige check. Deze situatie komt meestal voor bij mensen die 

in afwachting zijn van het verkrijgen van een uitkering (duurt soms tot 2 maanden!) 

en geen inkomen hebben in die periode of bij mensen waarvan de leiding van de 

Voedselbank aangeeft dat een dergelijke ondersteuning dringend gewenst is.  
  

  

  

  



  

  

6   

3. Plannen  

3.1  Middellange termijn:  verdere 

versteviging en implementatie   
  

Voor de middellange termijn wordt gewerkt aan:  

• het verder bekwamen van de medewerkers  

• het verkrijgen van VOG’s voor de medewerkers  

• het verkennen van fondsen die sponsoring zouden kunnen doen  

• het verwerven van een positie in de overlegvormen met de gemeente 

Maassluis, Stroomopwaarts, de adviesraad samenlevingszaken, SUN 

Waterweg  en andere organisaties die  zich bezighouden met 

armoedebestrijding.  

  

Er zijn duidelijke afspraak gemaakt met SUN Waterweg. Deze stichting kan 

structurelere hulp bieden in situaties waarvoor het Noodfonds de middelen niet heeft.   

 

3.2 Langere termijn  
  

Voor de langere termijn streven we naar een efficiënte behandeling en beoordeling 

van hulpvragen. We borgen de kwaliteit en integriteit van ons handelen en brengen 

daarover periodiek verslag uit aan de deelnemende kerken en eventuele andere 

sponsors. We bestendigen het overleg met onze partners en met de bestuurlijke en 

adviserende organen.  

  

Voor het bestuur is een rooster van aftreden en mogelijke herbenoeming vastgesteld 

en na maximaal twee perioden moet een bestuurslid aftreden.   

  

De dossiers worden vastgelegd en bewaard conform de AVG en de implementatie 

daarvan door de stichting.   
    

4. Organisatie   

De stichting is opgericht bij notariële acte d.d. 24 sept 2018. De statuten zijn op 

aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat: bestuur@noodfondsmaassluis.nl   

  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 

nummer:  

72684151  

  

Het RSIN: 859196768  

  

IBAN: NL42 RABO 0333805399  

   

Email-adres voor hulpvragen: info@noodfondsmaassluis.nl  

  

Website: www.noodfondsmaassluis.nl  
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 4.1  Bestuur  
  

Het bestuur wordt gevormd door 3 personen: 2 uit de kring van de PGM en één 

bestuurslid uit de NGK. De GKV heeft ervoor gekozen zich te laten 

vertegenwoordigen door het bestuurslid van de NGK, maar neemt wel actief deel 

aan de activiteiten van de Stichting.  

  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, uitsluitend 

redelijke en inzichtelijk gemaakte onkosten kunnen vergoed worden.   

  

Er is een schema van aftreden en herbenoeming.  

  

Voorzitter:     mevr. Pieta Swieb (namens de PGM)  

Penningmeester:  dhr. Rogier Hart (namens de NGK)  

Secretaris:     vacant  

Bestuurslid/notulist:    dhr. Jan van Gelderen (namens de PGM)  

 

5. Financiën   

De financiën bestaan grotendeels uit de jaarlijkse bijdragen van de drie deelnemende 

kerken. Op basis van hun ledenaantallen is een verdeelsleutel voorgesteld door het 

bestuur.   

  

Er zal nader onderzocht worden welke fondsen mogelijk zouden willen bijdragen.  

  

De financiën worden beheerd door de bestuurlijk penningmeester. Als de activiteiten 

toenemen kan er gekozen worden om een uitvoerend penningmeester te werven.  

De bestuurlijk penningmeester doet in elke bestuursvergadering verslag van 

noemenswaardige inkomsten en uitgaven sinds de vorige bestuursvergadering.  

  

Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt en gepubliceerd op de website. 

Dit financiële verslag wordt, aangevuld met een inhoudelijk verslag, ook verstrekt 

aan de besturen van de deelnemende kerken ter decharge en aan het diaconaal 

platform ter informatie.  
  

  

  

  

  


