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Aan het bestuur van
Stichting Urgente Noden Nederland
Arendstraat 27
1223 RE  Hilversum

Bussum, 9 juni 2021  

 
 
Betreft: Uw jaarverslag 2020

1                OPDRACHT

Geacht bestuur,

Ingevolge uw zeer gewaardeerde opdracht hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte gegevens,
voor Stichting Urgente Noden Nederland de jaarrekening 2020 samengesteld. 

2                ALGEMEEN

2.1                Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel ten behoeve van de dienst- en hulpverlening het tot stand brengen, goed laten
functioneren en ondersteunen van samenwerkingsorganisaties van overheid en samenleving rond de hulp
bij urgente noden, zijnde materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die
gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of niet tijdig voorzien; en het
zorg dragen voor het vermogen van de voormalige 'Stichting Het Nationaal Fonds voor Bijzondere
Noden' in de geest van de doelstellingen van deze stichting. De stichting heeft het maken van winst
uitdrukkelijk niet als doelstelling.

2.2                Bestuur

De directie van de stichting wordt gevormd door;
- Mevrouw N.Y.M. Boerebach (algemeen directeur).

Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door;
- De heer J.W. Spigt (voorzitter);
- De heer J. Mol (penningmeester);
- Mevrouw E.Y. Beelaerts van Blokland-van Schaijk;
- Mevrouw M.A.L. van Beuningen;
- De heer J.C. van Hasselt;
- Mevrouw S. Keuzenkamp;
- De heer R. Koops (met ingang van 1 januari 2021);
- Mevrouw H.C. van Reijswoud-Blankenspoor.
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In de verwachting u toereikend te hebben geïnformeerd, doch altijd en gaarne tot het verstrekken van
nadere toelichting bereid, tekent,

hoogachtend,

VDP Advies

Bussum, 9 juni 2021

A.D. van Dijken             
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3                FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

Middelen op lange termijn

Eigen vermogen 818.461 831.072

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 716 1.146
Financiële vaste activa 554.425 549.142

555.141 550.288

Werkkapitaal 263.320 280.784

Kortlopende schulden 133.221 154.775

396.541 435.559

Aangewend voor

Vorderingen 125.450 197.137
Liquide middelen 271.091 238.422

Saldo beschikbare middelen 396.541 435.559
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4                JAARVERSLAG DIRECTIE

VOORWOORD

In 2020 werd de wereld opgeschrikt door het coronavirus, Nederland ging in lock down en mondiaal
zagen alle landen zich geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen van Covid19. Welke gevolgen dit voor
de Nederlandse maatschappij zou hebben was niet duidelijk. 
In de keten rondom armoede, schulden en urgente noden werd algauw gesproken van een te verwachten 
"hausse" aan mensen met financiële problemen. De overheid richtte in allerijl de TONK-regeling 
(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers) in voor mensen met inkomensverlies door de coronacrisis. Daarnaast verleende
de overheid staatssteun aan bedrijven, konden kleine ondernemers kredieten afsluiten, waren banken
bereid hun aflossingstermijnen iets naar achter te schuiven, vonden sommige verhuurders het goed dat de
huur met enige vertraging betaald werd, enz. Door al deze (tijdelijke) regelingen bleef de hausse aan
voorspelde faillissementen, financiële problemen en hulpvragen uit en was er in plaats daarvan een soort
vreemde stilte voor de storm, men sprak vanaf dat moment van een "sneeuwschuivereffect". Alle
maatregelen hebben als het ware gefungeerd als een sneeuwschuiver, waardoor we alle financiële
consequenties als een berg sneeuw voor ons uitgeschoven hebben. De vraag is nu wanneer deze
sneeuwschuiver tot stilstand zal komen, hoe hoog de schuldenberg en hoe groot de nood bij deze
doelgroepen dan is geworden. De meeste regelingen zijn immers van tijdelijke aard en moeten bovendien
terugbetaald worden. Dat dit punt voor veel mensen nog een 'ver van mijn bed show' is, komt ook door de
gemengde berichtgeving: zorgverzekeringen werden nog nooit zo goed op tijd betaald als in 2020, het
gezamenlijke spaargeld groeide naar 487 miljard en de huizenmarkt werd booming. Dat tegelijk de
economie is gekrompen met 3,8 procent (de grootste krimp ooit gemeten) en dat er sprake was van een
recorddaling van het aantal banen staat hier haaks op en lijken eerste voortekenen te zijn van wat komen
gaat. Een aantal vermogensfondsen wilde niet afwachten en ondernam actie, zij benaderden SUNN met
de vraag of zij ondersteuning konden bieden in deze coronatijden door het ter beschikking stellen van
extra giftenbudget en het mogelijk maken van Sociale Leenfondsen, van dit aanbod hebben SUNN en de
noodhulpbureaus dankbaar gebruik gemaakt.
SUN-noodhulpbureaus ondersteunen traditioneel gezien ook mensen die te maken hebben met urgente
noden omdat zij een laag sociaal economische status hebben. Het viel verschillende noodhulpbureaus op
dat voor deze doelgroepen het aantal aanvragen in 2020 aanvankelijk terugliep. Vermoedelijk
veroorzaakt door het feit dat hulp- en dienstverleners die de aanvragen voor hun cliënten indienen in de
lock down-periode geen huisbezoeken meer aflegden, geen inloop- of spreekuur hadden en niet langer
outreachend te werk konden gaan. In de hoogtijdagen van de crisis en de lock down zagen de meeste
noodhulpbureaus daarom  het aantal aanvragen dus juist teruglopen in plaats van stijgen. Op meer
plekken in de keten was deze terugtrekkende  beweging zichtbaar, hierdoor werd er gesproken over 'een
tsunami-effect' in het sociale domein. Net als bij deze natuurramp is er aanvankelijke een terugtrekkende
beweging namelijk de terugloop in het aantal (aan)vragen), waarna een enorme golf te verwachten valt 
(mensen met financiële problemen) die ons zal overspoelen. Wanneer deze golf precies zal gaan rollen is
niet duidelijk, maar achter de schermen bereiden alle partijen zich erop voor; alleen al bij gemeenten
worden medio 2021 duizenden extra medewerkers geworven voor de schuldhulpverlening. 
Met de hausse, sneeuwberg en tsunami in het vooruitzicht is SUN Nederland haar werk op het brede
terrein van armoede, schulden en urgente noden blijven doen en zien wij om naar wegen om tot
versnelling van de groei van het aantal noodhulpbureaus te komen. Welke activiteiten wij in gang hebben
gezet en/of hebben gerealiseerd in 2020 staat omschreven in dit Jaarverslag.  

Nathalie Boerebach - directeur SUNN

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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ONTWIKKELINGEN EN ACTIVITEITEN 2020

Doelstelling

In overeenstemming met de statuten heeft de stichting de volgende doelstelling: 

"Stichting Urgente Noden Nederland stelt zich ten doel het tot stand brengen, in stand houden, goed laten
functioneren en ondersteunen van initiatieven en voorzieningen, zowel afzonderlijk als in onderlinge
samenhang, rond de hulp bij urgente noden, zijnde materiele noden van personen of groepen van
personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of
niet tijdig voorzien."

Werkveld en kernactiviteiten

SUN Nederland beweegt zich op het brede terrein van vraagstukken op het gebied van armoede, schulden
en urgente noden en werkt daarbij samen met alle partijen en personen die hierbij betrokken (zouden
kunnen/moeten/willen) zijn. 
SUNN wil met haar netwerk, werkwijze en expertise een bijdrage leveren aan het Sustainable
Development Goal 1 (SDG) van de Verenigde Naties: "Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
Waarbij in 2030 alle mannen en vrouwen gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook
toegang tot basisdiensten en er solide beleidskaders zijn ontwikkeld die zich richten op het uitroeien van
de armoede."
Van de overige SDG-doelen hebben vooral de doelen 2: "Geen honger",  8: "Waardig werk en
economische groei" en 10: "Ongelijkheid verminderen" veel raakvlakken met de onderwerpen waar
SUNN zich voor inzet. 

SUNN heeft de volgende kernactiviteiten: 
-    het oprichten van nieuwe en het faciliteren van reeds bestaande SUN-noodhulpbureaus
-    het inbrengen van expertise op het terrein van armoede, schulden en urgente noden
-    het (politiek) agenderen van urgente noden 
-    het organiseren van Breed Maatschappelijk Overleg
-    het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen
-    het organiseren van situationele samenwerking/projecten/ pilots en experimenten met
samenwerkingspartners
-    communicatie over bovenstaande activiteiten

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Werkwijze SUNN in relatie tot noodhulpbureaus

Wethouders, beleidsambtenaren, fondsbestuurders, de diaconie, dienst- en hulpverleners van instellingen:
zij kennen het probleem van mensen in urgente financiële nood. Situaties waarbij snel hulp nodig is. Je
zou die hulp met één simpel telefoontje op gang willen brengen. SUN Nederland heeft als doel daarbij te
helpen.
SUN Nederland wil met lokale initiatiefnemers bereiken dat in hun gemeente(n) de hulp kan worden
ingeroepen van een SUN-noodhulpbureau. En zeker zo belangrijk: een SUN-noodhulpbureau dat
samenwerkt met alle reeds aanwezige initiatieven. SUN Nederland helpt bij het opzetten van SUN-
noodhulpbureaus in eigen gemeente of werkgebied. SUNN brengt daarbij de ervaring in van andere
noodhulpbureaus, zowel vanuit de grote steden als vanuit kleinere gemeenten en werkt samen met deze
noodhulpbureaus die verenigd zijn in het Landelijk Beraad.
Toekomstige SUN-noodhulpbureaus komen tot stand langs een viertal wegen:
- kansen door lokaal enthousiasme vanuit gemeente(n) en/of maatschappelijk middenveld (opportuniteit) 
- de expliciete wens van betrokken fondsen om in een specifiek gebied de komst van een SUN-
noodhulpbureau te stimuleren 
- een inwonerspopulatie waarvan statistieken uitwijzen dat een hoog percentage onder de armoedegrens
en/of in de bijstand verkeert
- aansluiting bij een reeds bestaand SUN-noodhulpbureau
SUNN heeft als ambitie dat noodhulp niet van toeval afhankelijk is en streeft naar landelijke dekking van
SUN-noodhulpbureaus.

SUN-toekenning: Suus (9 jaar) kan mee op schoolkamp
Suus is 9 jaar oud en zit op de basisschool. Suus komt uit een liefdevol gezin, maar haar ouders hebben
geen geld voor de vrijwillige bijdrage van school, waarvan de school het schoolkamp betaalt. Suus kan
dus niet mee. Met de scholen is afgesproken dat zij in noodsituaties contact kunnen zoeken met het SUN-
noodhulpbureau. Voor Suus wordt door de schooldirectie een aanvraag ingediend met de vraag om een
bijdrage in de kosten voor het schoolkamp. Het SUN-noodhulpbureau doet een toekenning zodat Suus
net als alle andere kinderen mee kan doen met alle activiteiten. - casus SUN-noodhulpbureau-

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Ontwikkelingen in 2020 

Anno 2020 zijn er 26 noodhulpbureaus die werkzaam zijn in ruim 100 gemeenten. In gezamenlijkheid
geven zij daar miljoenen Euro's uit aan duizenden mensen met urgente noden. De komst van een SUN-
noodhulpbureau vergt veel voorwerk door de vele overleggen, bijeenkomsten, de conceptuele
afstemming en de besluitvorming. Het oprichten van tripartiete publiek-private samenwerking tussen
dienst- en hulpverleners, gemeenten en donateurs is daarmee niet alleen een complexe maar ook een
tijdrovende aangelegenheid. In een enkel geval heeft de komst van een SUN-noodhulpbureau zelfs 7 jaar
geduurd! Zeker niet in alle situaties leidt een oriëntatie ook tot de daadwerkelijk oprichting van een
SUN-noodhulpbureau: in sommige organisaties en/of gemeenten is er te weinig animo of draagvlak, in
weer andere te weinig bereidheid om mede te financieren of te weinig behoefte aan samenwerking. In
2020 zijn er gesprekken gevoerd met diverse maatschappelijke organisaties, donateurs en ook gemeenten.

Met een draagvlakonderzoek startten we in de gemeenten Noordwijk, Tiel en Zuidplas. In alle gemeenten
werd in 2020 een rapportage van ons draagvlakonderzoek opgeleverd aan de opdrachtgevers. Tijdens een
draagvlakonderzoek spreekt SUNN met sleutelfiguren uit de gemeenschap om zodoende in zes maanden
tijd te komen tot een rapportage waarin op basis van de gespreksopbrengsten een positief of negatief
advies staat m.b.t. oprichting van een SUN-noodhulpbureau. In 2021 zullen deze gemeenten besluiten of
zij willen overgaan tot oprichting van een SUN-noodhulpbureau of niet.

Oriënterende gesprekken en presentaties hadden wij in 2020 met een reeks andere gemeenten waaronder
in MER-gemeenten (Maasgouw, Echt en Roerdalen), HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen) en
Winterswijk. Los hiervan werd SUNN telefonisch en per mail benaderd inzake nadere informatie,
samenwerking of een eerste oriëntatie. 

Toekenning SUN: Anja en haar 5 kinderen ontvangen 3 maanden leefgeld
Anja heeft 5 kinderen, is slachtoffer van huiselijk geweld en ligt in een scheiding. Alle bankrekeningen
staan nog op naam van haar man en hij ontvangt de toeslagen, maar houdt het geld zelf en betaalt nergens
aan mee. Om de toeslagen op haar eigen naam te kunnen zetten is naar hem een adresonderzoek
ingesteld. Dit onderzoek duurt (nog) drie maanden. Om te voorkomen dat Anja op straat komt te staan en
de kracht verliest om voor haar kinderen te zorgen schenkt het SUN-noodhulpbureau een overbrugging
van drie maanden leefgeld. - casus SUN-noodhulpbureau-

We zijn er trots op dat we in 2020 hebben kunnen starten met SUN Weert, SUN Waterweg (Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis) en SUN Nissewaard. Aan de oprichting is een intensief traject vooraf gegaan in
verschillende fases: het draagvlakonderzoek, de voorbereidingsfase samen met een voorbereidingsgroep
van lokale spelers, de oprichtingsfase en de daadwerkelijke operationalisering. In alle gevallen heeft het
traject geleid tot een noodhulpbureau dat bij de start beschikte over een divers samengesteld bestuur, een
bureaucoördinator en een door SUNN bijeen gebracht giftenbudget. Bij alle drie de noodhulpbureaus
bleek het verkrijgen van een bankrekeningnummer een moeizame aangelegenheid. Nieuwe wet- en
regelgeving bij banken op het gebied van terrorismebestrijding en witwassen zijn hier debet aan.

Welke andere gemeenten daadwerkelijk zullen kiezen voor ons SUN-format en een SUN-
noodhulpbureau op zullen richten zal in de loop van 2021 pas duidelijk worden. 
Ondertussen groeide het aantal gemeenten dat is aangesloten bij een SUN-noodhulpbureau ook gestaag
doordat er bestaande SUN-noodhulpbureaus werden uitgebreid (o.a. met Ameland, Hardenberg, Marum,
Montferland, Ooststellingwerf en Weesp). Op de SUNN-website is een overzichtskaart van alle
betrokken gemeenten waar hulp- en dienstverleners een aanvraag kunnen indienen namens hun cliënten
in urgente financiële nood. 

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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SUN-toekenning: Meneer Gijsbers (82 jaar) krijgt een veilige thermostaatkraan
Meneer Gijsbers (82 jaar) heeft een vergevorderd stadium van dementie en woont nog thuis dankzij de
goede zorg van zijn echtgenote en de Thuiszorg. Meneer Gijsbers kan niet zelfstandig douchen. Als
meneer Gijsbers door de Thuiszorg gedouched wordt, draait hij soms plotseling aan de douchekraan
hetgeen voor gevaarlijke situaties met veel te warm water zorgt. Het echtpaar Gijsbers moet rond komen
van minimale inkomsten en heeft geen geld om aanpassingen in de woning te financieren die in het kader
van de gemeentelijke WMO-regeling vallen onder de "eigen bijdrage". Thuiszorg dient een aanvraag in
voor een thermostaatkraan zodat meneer Gijsbers er niet meer aan kan draaien, deze aanvraag kent het
SUN-noodhulpbureau toe inclusief de montagekosten. - casus SUN-noodhulpbureau-

Inkomsten van SUNN 

Voor het realiseren van de doelstelling beschikt de stichting over projectfinanciering, hiertoe worden
projecttaanvragen geschreven. In 2020 waren het ministerie SZW en Dioraphte belangrijke partners voor
SUNN. 
Daarnaast genereert SUNN inkomsten uit lokale opdrachten, bijvoorbeeld de vraag vanuit een gemeente
of een fonds om een draagvlakonderzoek te doen naar de komst van een SUN-noodhulpbureau. 
SUNN werkt samen met vermogensfondsen die zich (willen gaan) richten op armoede, schulden en
urgente noden zoals De Bylandtstichting, Nalatenschap De Drevon, De Ridderlijke Duitsche Orde, Fonds
Camp, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe en Fonds DBL. 
Incidenteel ontvangt SUNN giften/legaten van particulieren of fondsen en ook het Eigen Vermogen
levert opbrengsten op waarmee eventuele onvoorziene kosten gedekt worden.
In 2020 heeft SUNN een deel ervan geïnvesteerd in de organisatiekosten.
SUNN ontvangt ook incidenteel een vergoeding voor tijdsinvestering van de stichting bij het makelen en
schakelen van geld van vermogensfondsen naar lokale noodhulpbureaus en de daarbij benodigde
administratieve handelingen. 
Eind 2020 kregen wij het mooie nieuws dat de sociale onderneming Plinkr (platform om
thuisadministratie van mensen met geldproblemen op orde te krijgen) SUNN opneemt als goed doel voor
een jaarlijkse bedrijfsgift.
In het algemeen kan gezegd worden dat zowel fondsenwerving en MVO-trajecten op landelijk niveau
voor de activiteiten van SUN Nederland, als op lokaal/ regionaal niveau ten behoeve van de lokale SUN-
noodhulpbureaus de doorlopende aandacht van SUNN heeft.

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Activiteiten om de geefmarkt te bevorderen

Voor de drie nieuwe noodhulpbureaus heeft SUNN in 2020 bij de start een giftenbudget weten te
bewerkstelligen van in totaal ruim €160.000.
Enkele SUN-noodhulpbureaus in het land kenden al een Sociaal Leenfonds, zij verstrekken naast giften
ook sociale leningen tegen 0% rente. Deze leningen kunnen mensen afsluiten wanneer zij wel
afloscapaciteit of verdiencapaciteit hebben, maar tijdelijk er niet in slagen om aan hun
betalingsverplichtingen te voldoen. Mensen met betalingsproblemen kunnen een renteloze lening
aanvragen en krijgen maximaal drie jaar de tijd om deze af te lossen. De eerste resultaten van de
bestaande Sociale Leenfondsen zijn zeer veelbelovend, zo wordt in 95% van de gevallen de lening ook
daadwerkelijk afgelost en is de looptijd van de lening in de praktijk ook vaak korter dan drie jaar. SUNN
wist in 2020 met de Fred Foundation een nieuwe partner aan te trekken voor het realiseren van drie
revolverende Sociale Leenfondsen van elk €30.000 (dus in totaal steun van €90.000), SUN Lekstroom,
SUN Twente en Sociale Fondsen Den Haag konden hierdoor starten met renteloze leningen via het
Sociaal Leenfonds (SLF) voor mensen met urgente noden. De drie noodhulpbureaus en SUNN zitten
samen in een intervisiegroep waarin van elkaar geleerd wordt en waarbij we onderling casuïstiek,
ontwikkelde producten en dilemma's uitwisselen.
Hiernaast was er een groot vermogensfonds dat via SUNN een bedrag van €250.000 aan extra
giftenbudget vanwege de coronacrisis gealloceerd heeft aan de noodhulpbureaus. SUNN heeft op basis
van de jaarrekeningen van de betreffende bureaus een verdeelsleutel gemaakt, waardoor de bureaus elk
naar rato een bijdrage hebben ontvangen voor hun giftenbudget. Ook bemiddelde SUN in een aantal
gevallen tussen een donateur en een lokaal noodhulpbureau. 

Landelijk Beraad en Urgente Noden - Samenwerkingsverband

SUNN is met de noodhulpbureaus (die samenkomen in een platform genaamd Landelijk Beraad) een
verkenning gestart om te zien of een meer intensieve vorm van samenwerking mogelijk zou zijn,
eventueel resulterend in een juridische entiteit. Voor het traject met als werktitel "Urgente Noden -
Samenwerkingsverband" werd een stuurgroep opgericht met daarin vijf vertegenwoordigers van de
noodhulpbureaus en drie vertegenwoordigers van SUNN. Het project kreeg een onafhankelijk voorzitter
en een projectleider. Gedurende een dynamisch traject waarbij ook juridisch advies is ingewonnen
ontstond bij het SUNN-bestuur de overtuiging dat de meest optimale vorm van samenwerken is: "het
inhoudelijk en decentraal samenwerken en het organisch opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie
tussen SUNN en de noodhulpbureaus" (en niet het vormen van een vereniging). SUNN wil daarom vanaf
2021 prioriteit en middelen geven aan het faciliteren van dit soort projectmatige trajecten en initiatieven 
(zoals het Datadashboard), waarbij inhoudelijke thema's bepalend zijn voor de vorm van samenwerking.
Deze situationele manier van samenwerken past wat SUNN betreft goed bij haar ambitie om een stevig
landelijk dekkend netwerk van noodhulp op te bouwen gebaseerd op lokale autonomie. Wat SUNN
betreft is ook deze conclusie een waardevolle uitkomst van het intensieve verkenningstraject dat er is
doorlopen en kunnen zowel de noodhulpbureaus als SUNN er lering uit trekken. Het deelproject
Datadashboard Urgente Noden (DUN) dat onderdeel was van hetzelfde grotere project, maakte parallel
aan dit traject progressie en laat zien dat de samenwerking op de door SUNN voorgestelde manier
uitstekend kan worden vormgegeven.

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Datadashboard Urgente Noden (DUN)

Huidig beleid dat armoede en schulden moet tegengaan, blijkt in de praktijk soms niet aan te sluiten bij
wat iemand écht nodig heeft om weer toekomstperspectief te zien. Anders gezegd: de beleidswereld klopt
dan niet met de leefwereld. De Toeslagenaffaire heeft recent laten zien hoe desastreus gebrek aan
maatwerk kan uitpakken.
De SUN-noodhulpbureaus hebben door hun aanvraag-administratie toegang tot zeer veel detailinformatie
van mensen die 'tussen wal en schip' vallen. Hierdoor zijn zij kennisdrager van knellende situaties door
wet- en regelgeving in de ruim 100 bij SUN-noodhulpbureaus aangesloten gemeenten. SUNN en de
noodhulpbureaus denken dat het bundelen van die informatie in een landelijk Dashboard Urgente Noden 
(DUN) leidt tot een beter beeld van de trends die zijn waar te nemen binnen de keten van armoede,
schulden en urgente noden. Ook zien wij in de praktijk welke wetten en regels eventueel aanpassing of
ombuiging behoeven om ze efficiënter te maken. Het bundelen en ontsluiten van al deze informatie en
een overzicht van welke donaties er landelijk gedaan worden op het terrein van noodhulp ontbreken nu
nog op landelijk niveau. Met het Datadashboard Urgente Noden (DUN) willen de lokale
noodhulpbureaus en SUNN landelijk en lokaal ontsluiten wat de noodhulpbureaus (en op termijn ook
andere partijen zoals vermogensfondsen en diaconieën) in het land ervaren en betekenen op het gebied
van noodhulp. Via concrete gegevens en cijfers en op een aantrekkelijke manier gepresenteerd. 

Met het DUN kunnen we trends, knelpunten, ontwikkelingen en adviezen onder de aandacht brengen bij
Rijk, gemeenten en beleidsmakers, zodat zij effectiever beleid kunnen ontwikkelen. Ook bij het zoeken
naar funding (gericht op specifieke thema's) en bij het organiseren van inkoopvoordeel kan door
noodhulpbureaus van DUN gebruik gemaakt worden (als bepaalde producten of diensten buitengewoon
vaak voorkomen in de statistieken, biedt dit op landelijk niveau aanknopingspunten om korting bij
toeleveranciers te bedingen). Tenslotte kunnen data worden ingezet bij lobby en belangenbehartiging.
Als bijvoorbeeld uit gegevens blijkt dat SUN-noodhulpbureaus veel aanvragen krijgen voor verzekerden
bij een specifieke zorgverzekeraar, kunnen zij daarmee in gesprek gaan. Kortom: DUN heeft toegevoegde
waarde.
Een projectleider startte in 2020 een werkgroep die het DUN verder ontwikkelde, deze bestaat uit een
aantal noodhulpbureaus en een SUNN-bestuurslid. De werkgroep hanteert een aanpak waarbij
noodhulpbureaus die dat willen, kunnen instappen. De werkgroep gaat uit van een groeimodel: wanneer
het belang van het DUN in de komende jaren duidelijk(er) wordt is de verwachting dat op termijn ook de
noodhulpbureaus die nu nog niet participeren hun gegevens zullen gaan aanleveren. Nieuwe
noodhulpbureaus zullen aansluiten en op termijn ook andere fondsen. Eind 2020 is een drietal bouwers
gevraagd een demoversie te presenteren, waarna de keuze is gevallen op Tada Analytics. Met deze partij
hopen we DUN najaar 2021 gebouwd te hebben en in gebruik te kunnen nemen.

SUNN op congressen en in de (sociale) media

In 2020 heeft SUNN een aantal activiteiten ontplooid om de organisatie en de noodhulpbureaus meer 
(naams)bekendheid te geven. Medewerkers van SUNN verleenden medewerking aan een aantal
congressen als standhouder, spreker en/of workshopleider. Ook werkte onze directeur mee aan een aantal
interviews voor kranten en magazines. SUNN is ook actief op social media als LinkedIn en Twitter. Deze
exposure leverde relevante (re)acties op van personen en organisaties. Zie onze site, LinkedIn en Twitter
voor een overzicht van onze publicaties en posts.

Jaarrekening
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Nieuwsbrief en website SUNN

In 2020 is SUNN gestart met een Nieuwsbrief die eens per kwartaal verschijnt. 
De Nieuwsbrief kent een aantal vaste rubrieken, waaronder de kennismaking met een bestuurslid, de
stand van zaken rondom activiteiten van SUNN en casuïstiek van noodhulpbureaus.
De website werd in 2020 circa 100.000 keer bezocht. Een behoorlijk bezoekersaantal. Niet alleen staat
alle informatie over SUNN zoals de ANBI-informatie en onze rijke voorgeschiedenis overzichtelijk op
een rij, ook staat er op de site veel casuïstiek en kunnen gemeenten, hulp- en dienstverleners en donateurs
specifieke informatie vinden over wat een SUN-noodhulpbureau voor hen kan betekenen. De site werkt
als visitekaartje en helpt SUNN bij de PR. Op basis van feedback van bezoekers zijn een aantal
verbeteringen doorgevoerd, o.a. is de zoekfunctie prominenter in beeld geplaatst, is het zoeken op de
landkaart vergemakkelijkt en zijn de buttons aangepast. SUNN gaat in 2021 werk maken van een
animatiefilm over de werking van SUNN en een SUN-noodhulpbureau.
Daarnaast is een fotograaf verzocht om een Beeldbank voor SUNN aan te leggen met foto's op het gebied
van armoede, schulden en urgente noden zodat we deze kunnen gebruiken in onze communicatie-
uitingen. 

Bestuur, directie en medewerkers

In 2020 was er geen wijziging in de bestuurssamenstelling.
De voorzitter en penningmeester ontvangen beiden een vrijwilligersvergoeding, de overige bestuursleden
ontvangen geen bezoldiging, noch vacatiegelden of een vergoeding voor gemaakte kosten. Het bestuur
vergadert tenminste twee keer per jaar. In 2020 vergaderde het bestuur zes keer (in februari, maart, april,
juni, oktober en december).
Het Bestuur van SUNN bestond uit de volgende personen in 2020: 
o    Dhr. J.W. (Hans) Spigt , voorzitter
o    Dhr. J. (Jan) Mol, penningmeester
o    Mw. E.Y. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland-van Schaijk
o    Mw. M.A.L. (Anne) van Beuningen
o    Mw. H.C. (Ineke) van Reijswoud - Blankenspoor
o    Dhr. J.C. (Jan Cees) van Hasselt 
o    Mw. S. (Saskia) Keuzenkamp
Vanwege het vertrek van twee bestuursleden in 2021 is in 2020 tijdig omgezien naar opvolging, vanaf
december 2020 nam Rudi Koops deel aan de bestuursvergadering als beoogd penningmeester vanaf 1 juli
2021.
De directeur van SUN Nederland is Nathalie Boerebach. 
Nathalie heeft daarnaast zitting in de Raad van Advies van de NVVK (koepel van kredietbanken) en de
Klankbordgroep van het Oranjefonds "Meedoen, samen uit de Armoede", ook was zij in 2020 betrokken
als onbezoldigd bestuurslid bij EropAf! en SAMAH. Verder maakte SUNN gebruik van de expertise van
een flexibele schil van bedrijven en zzp'ers.

Lidmaatschappen

SUNN is lid van FIN (Fondsen in Nederland) en partner van de Sociale Alliantie en de Landelijke
Armoedecoalitie.

Jaarrekening
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Kantoor

SUNN is gevestigd in het hubkantoor Arendstraat 27 in Hilversum en kan gebruik maken van de
kantoorfaciliteiten van het vermogensfonds Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) in Utrecht, waarvoor wij
RDO zeer erkentelijk zijn.

Jaarrekening
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 716 1.146

Financiële vaste activa

Effectenportefeuille 554.425 549.142

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Overlopende activa 125.450 197.137
Liquide middelen 271.091 238.422

951.682 985.847
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PASSIVA

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal 455 455
Continuïteitsreserve 400.000 129.522
Bestemmingsreserve 418.006 701.095

 818.461 831.072

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 7.528 3.657
Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.493 3.257
Overlopende passiva 118.200 147.861

133.221 154.775

951.682 985.847

Jaarrekening
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€ €

2019

€ € 

Baten kernactiviteiten SUNN 209.557 214.081
 
Organisatiekosten 208.147 174.362
Afschrijvingen 430 430
Huisvestingslasten 2.234 2.585
Kantoorlasten 2.946 7.702
Autolasten 3.596 2.697
Algemene lasten 32.209 19.710

Som der lasten 249.562- 207.486-

Saldo der baten en lasten 40.005- 6.595

Financieel resultaat 27.394 82.201

Exploitatieresultaat 12.611- 88.796

 

Jaarrekening
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3                GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en
met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Dit impliceert dat voor dit jaarrapport de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven is toegepast. 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa
en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Alle bedragen luiden in gehele euro's.

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen worden lineair berekend.

Effecten
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde.

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risisco van oninbaarheid. 

Liquide middelen

De liquide middelen waaronder de bank- en spaarrekeningen staan, voorzover niet anders vermeld, ter
vrije beschikking van de Stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar
toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van
de verkrijgingsprijzen. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.

Jaarrekening
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

€ Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde 2.149
Cumulatieve afschrijving 1.003-

1.146

 Mutaties 
Afschrijvingen 430-

 Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde 2.149
Cumulatieve afschrijving 1.433-

716

Financiële vaste activa

31
december

2020

€

31
december

2019

€Effectenportefeuille

Effectenportefeuille ING 554.425 549.142

Jaarrekening
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

31
december

2020

€

31
december

2019

€Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 0 3.152
Nog te ontvangen rente obligaties 0 360
Nog te ontvangen bijdragen gemeenten 7.200 0
Nog te ontvangen bijdrage OranjeFonds 55.750 103.000
Nog te ontvangen subsidie Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn 62.500 90.625

125.450 197.137

 

Liquide middelen

ING Beleggingsrekening 13325919 2.562 5.938
ING Bank NL84 INGB 0000 2727 27 16.496 4.056
ING Bank NL19 INGB 0004 8707 27 2.033 3.428
ING Bank NL84 INGB 0000 2727 27 spaarrekening 250.000 225.000

271.091 238.422

Jaarrekening
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31
december

2020

€

31
december

2019

€EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal 455 455
Continuïteitsreserve 400.000 129.522
Bestemmingsreserve 418.006 701.095

818.461 831.072

SUN Nederland is ontstaan uit een fusie van twee stichtingen: het Nationaal Fonds voor Bijzondere
Nooden (NFBN, 1936) en de Stichting Samenwerking voor Urgente Noden (SSUN, 2004). NFBN was
op landelijk niveau een vermogensfonds dat ondersteuning bood aan mensen met urgente noden. Bij de
fusie van beide stichtingen tot SUN Nederland in 2012 is bepaald om het resterende giftenbudget van
NFBN aan te houden als een bestemmingsreserve. Dit heeft tot gevolg dat SUN Nederland sinds haar
oprichting een effectenportefeuille heeft. Door nadien ontvangen legaten is deze reserve gegroeid.
Afgesproken is dat deze aangewend kan worden in tijden dat het bestuur van SUN Nederland dat nodig
acht of wanneer SUN Nederland niet voldoende projectfinanciering kan aantrekken via Rijk, gemeenten
of vermogensfondsen om haar activiteiten te kunnen financieren.

2020

€

2019

€Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 129.522 40.726
Bij: uit resultaatbestemming 12.611- 88.796

116.911 129.522

Dotatie 283.089 0

Stand per 31 december 400.000 129.522

Bestemmingsreserve

 

2020

€

2019

€

Stand per 1 januari 701.095 701.095
Onttrekking 283.089- 0

Stand per 31 december 418.006 701.095

Jaarrekening
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31
december

2020

€

31
december

2019

€Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 7.528 3.657

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 7.493 3.257

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 20.715 2.723
Reserveringen conform CAO 15.400 12.161
Nog te betalen Stichting Dioraphte 891 10.100
Nog te besteden subsidie Addesium 9.231 0
Nog te besteden bijdrage Fonds DBL 0 15.000
Vooruitontvangen donaties particulieren 0 80
Nog te besteden subsidie Fred Foundation 10.000 0
Nog te betalen accountant- en administratiekosten 3.630 3.630
Nog te besteden subsidie Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn 58.333 104.167

118.200 147.861

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Leaseverplichting

In mei 2019 is SUNN een verplichting aangegaan met betrekking tot een lease-auto op basis van full
operational lease voor een bedrag ad € 675,= per maand voor de duur van 60 maanden.

Jaarrekening
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€Baten kernactiviteiten SUNN

Bijdragen overheden en fondsen 208.942 213.390
Giften en donaties particulieren 615 691

209.557 214.081

Afschrijvingen

Materiële vaste activa 430 430

Materiële vaste activa

Inventaris 430 430

Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten

Huur 2.234 2.585

Kantoorlasten

Porti 315 37
Telefoon 1.079 1.081
Relatiegeschenken 608 767
Representatiekosten 358 2.822
Automatiseringskosten 396 2.098
Kantoorbenodigdheden 127 449
Contributies en abonnementen 63 448

2.946 7.702

Jaarrekening
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2020

€

2019

€Autolasten

Huur auto 0 140
Leasekosten 8.037 5.919
Verkeersovertredingen 59 0

8.096 6.059
Eigen bijdrage auto 4.500- 3.362-

3.596 2.697

Algemene lasten

Bankkosten 274 288
Advieskosten 7.691 2.980
Verzekeringen 372 372
Bestuurskosten 3.702 0
Administratiekosten 5.161 3.365
Kosten effectenverkeer 5.869 5.817
Belastingen en heffingen 97 0
Accountantskosten jaarrekening 3.630 3.630
Accountantskosten inzake subsidiecontrole 5.413 3.258

32.209 19.710

Financieel resultaat

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten 4.925 2.860
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 1
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren
en van effecten 22.485 79.340
Rentelasten en soortgelijke kosten 16- 0

27.394 82.201

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten

Rente obligaties 529 1.075
Dividend uit effecten 4.396 1.785

4.925 2.860

Jaarrekening
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2020

€

2019

€Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente banken 0 1

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten

Koersresultaten effecten 22.485 79.340

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente banken 16 0

Jaarrekening
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OVERIGE GEGEVENS

6                Voorstel resultaatbestemming 

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is de voorgestelde verwerking van het resultaat reeds in de
jaarstukken verwerkt.

€
 

Toevoeging aan de continuïteitsreserve 12.611-

 

7                Ondertekening van de jaarrekening

Conform de statuten van de stichting ondertekent het bestuur de jaarrekening:

...........................................                                    ...........................................                        
Mevrouw N.Y.M. Boerebach                                    De heer J.W. Spigt

...........................................                                    ...........................................
De heer J. Mol                                                         Mevrouw E.Y. Beelaerts van Blokland-van Schaijk

...........................................                                   ...........................................
Mevrouw M.A.L. van Beuningen                             De heer J.C. van Hasselt

...........................................                                   ...........................................
Mevrouw S. Keuzenkamp                                        Mevrouw H.C. van Reijswoud-Blankenspoor  
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