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Voorwoord
De stichting is in 2011 opgericht op instigatie van het Maatschappelijk Platform Roermond in
het kader van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is geënt op de werkwijze
van het al jaren bestaande Mr. Dekkers Fonds in Tilburg.
Met genoegen biedt De Stichting Thom Hoofwijkfonds hierbij haar zevende gecombineerde
jaarverslag 2018-2019 aan.
Met dit jaarverslag neemt het oude bestuur afscheid en treedt het nieuwe bestuur aan.
Om hen moverende redenen hebben voorzitter, secretaris en penningmeester hun
bestuurslidmaatschap overgedragen.
Samen met Mevr. Hanneke Hoofwijk, die mede namens de familie Hoofwijk al zitting had in
het bestuur, nemen 3 nieuwe bestuursleden de verantwoordelijkheid over het Thom
Hoofwijkfonds over.
In een gezamenlijke vergadering op 11 december 2019 van oude en nieuwe bestuursleden,
behandelaars, administratieve medewerkers en adviseur zijn hiertoe concrete afspraken
gemaakt.
Doel
Het doel van de stichting is het voorzien in de individuele noden van mensen die een tekort
hebben in de eerste levensbehoeften, waarin niet tijdig op andere wijze is te
voorzien. Tevens het bijdragen aan kansen voor mensen om uit de schulden te raken en
mensen die in problemen zijn gekomen te helpen weer een menswaardig bestaan op te
bouwen.
Dat het Thom Hoofwijkfonds voorziet in een behoefte mag duidelijk worden uit de
reacties die wij van hulporganisaties en aanvragers vaker ontvangen. Hieronder een
voorbeeld van een ambulante zorgorganisatie:
“Alle cliënten waarvoor ooit een aanvraag bij het THF is ingediend en 500 euro
toegekend hebben gekregen waren hier ontzettend blij mee. Alle aanvragen betroffen
een bijdrage voor tandartskosten omdat veel cliënten geen geld hebben om een
tandartsverzekering af te sluiten. Cliënten zijn heel blij en dankbaar dat het THF er is!
Bedankt en ga zo door!”
Middelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit bijdragen van de gemeente Roermond,
organisaties en particulieren. Daarnaast kunnen ook schenkingen en legaten aan de
stichting toegekend worden.
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Structuur
De stichting kent een bestuur, een team van behandelaars, een adviseur,
een administrateur en een back-up-administrateur. Allen zijn onbezoldigde
vrijwilligers.
In 2018 en 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. Wim Suilen, voorzitter
Mevr. Lei Janssens, secretaris
Dhr. Aschwin Kwak, penningmeester
Mevr. Hanneke Hoofwijk, bestuurslid
Het team behandelaars bestond in 2018 en 2019 uit de volgende personen:
Dhr. Jan Joosten, gedetacheerd namens Vincentiusvereniging Roermond.
Dhr. Piet Scheres, gedetacheerd namens Humanitas Thuisadministratie.
Dhr. Bert van Hees, gedetacheerd namens Humanitas Thuisadministratie.
Mevr. Victorine Derks (sinds 1-1-2019), gedetacheerd namens Vincentiusvereniging
Roermond.
Naast behandelaars kent de stichting ook een adviseur.
Dhr. Peter de Boer was tot eind 2018 adviseur.
Dhr. Jos van Buel is adviseur vanaf 2019; voorheen behandelaar van 2015 t/m 2018.
De administratie wordt gevoerd door een administrateur, die zich bij ontstentenis laat
vervangen door de back-up-administrateur.
Administrateur tot 1 juli 2018 was dhr. Huub Sackers.
Per 1 oktober 2018 is dhr. Rob Maas administrateur.
Dhr. Hans Heynen is plaatsvervangend administrateur.
De continuïteit van het Thom Hoofwijkfonds
Eind 2018 is binnen het bestuur van het Thom Hoofwijkfonds een discussie op gang gekomen
over de toekomst van het Thom Hoofwijkfonds. Aan deze discussie liggen een drietal
argumenten ten grondslag:
• de zittingstermijn van 3 bestuursleden eindigt in 2020;
• het aantal aanvragen neemt af;
• het vermogen van het Thom Hoofwijkfonds neemt af.
Op basis van het bovenstaande werd de mogelijkheid besproken het Thom Hoofwijkfonds op
te laten gaan in de Vincentiusvereniging Roermond. Hier zijn vanaf mei 2019 gesprekken over
gevoerd tussen beide besturen. In oktober heeft de Vincentiusvereniging, na ampel beraad,
aangegeven hier niet voor te voelen.
De behandelaars van het Thom Hoofwijkfonds hebben zich sterk gemaakt voor het
voortbestaan van het fonds, zeker gezien het toenemend aantal aanvragen in 2019.
Drie nieuwe bestuursleden nemen per 1-1-2020, samen met Hanneke Hoofwijk, de
bestuurlijke verantwoordelijkheid over het Thom Hoofwijkfonds over.
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Het bestuur per 1 januari 2020 wordt gevormd door:
Mevr. Annemarie Vriesen, voorzitter
Mevr. Gonnie Pennarts, secretaris
Mevr. Tineke Elshof, penningmeester
Mevr. Hanneke Hoofwijk, bestuurslid
Werkwijze
Aanvragen voor individuele hulp moeten worden ingediend via een erkende
hulpverleningsinstantie, die de urgentie van de aanvraag kan bevestigen en een kort overzicht
geeft van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden van de betreffende persoon of
leefeenheid.
Bijdragen worden meestal uitgekeerd onder de voorwaarde dat de desbetreffende
hulpverleningsinstantie een plan maakt dat een uitweg biedt uit de noodsituatie op wat langere
termijn en dat zo nodig wordt voorzien in begeleiding.
De maximum bijdrage voor individuele hulp is € 500,00. Hierbij wordt in voorkomende gevallen
een marge gehanteerd van maximaal 10%. Bij hoge uitzondering kan, in overleg met het
bestuur, hiervan worden afgeweken. De toegekende bijdrage wordt uitgekeerd aan de
aanvragende instantie, die toeziet op een juiste en verantwoorde besteding conform het doel
waarvoor de aanvraag is voldaan.
Opvallend is dat bijna alle cliënten van hulpverleners, die een aanvraag doen, kampen met
meerdere problemen. Dat vraagt om een goed begeleidingstraject om ook op langere
termijn de problemen de baas te worden. Begeleiding van de cliënt maakt onderdeel uit van
het plan van aanpak, dat bij de aanvraag moet worden ingediend. Het omgaan met geld,
zeker bij een sterke inkomensdaling, blijkt voor veel cliënten een groot probleem en
tijdelijke of langduriger hulp is dan noodzaak.
In bovenstaande gevallen is het soms ook nodig, dat aanvragers meer kennis nodig
hebben van aanvullende voorzieningen en fondsen. Te denken valt hier aan de bijzondere
bijstand van de gemeente en hulporganisaties, die zich bezig houden met individuele hulp
al dan niet op een specifiek terrein, zoals bijvoorbeeld “Stichting Leergeld”.
De behandelaars geven op dit terrein ook adviezen en er wordt verwezen naar andere
fondsen, die een aanvullende bijdrage kunnen leveren, zoals onder andere het
“Papefonds” of het “Schadefonds Geweldsmisdrijven”.
Aanvragen bij het Thom Hoofwijkfonds worden in de regel zo snel mogelijk in behandeling
genomen. Wij streven ernaar een aanvraag binnen 14 dagen af te handelen.
Wanneer aanvragen onvolledig zijn ingevuld of wanneer behandelaars aanvullende
informatie nodig hebben om tot een goede beoordeling te komen heeft dit vaker een
langere doorlooptijd tot gevolg.
Het bestuur vergadert drie keer per jaar, waarvan één keer met het team van behandelaars,
administrateur en adviseur.
Behandelaars, die elke casus in wisselende samenstelling als duo beoordelen, vergaderen
daarnaast tenminste drie keer per jaar onder voorzitterschap van de adviseur, met als doel de
behandelwijze te toetsen en aanpak en honorering van aanvragen af te stemmen.
Mogelijk raakt het beleidsuitgangspunten, waarover het bestuur een uitspraak moet doen.
In die gevallen wordt hierover met het bestuur gecommuniceerd.
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Toelichting op de aanvragen in het boekjaar 2018/2019
Voor vergelijking met het boekjaar 2018 vindt u de cijfers aangegeven tussen haakjes.
In het jaar 2019 zijn er bruto in totaal 50 (21) aanvragen binnengekomen bij het Thom Hoofwijk
Fonds.
44 (19) Aanvragen zijn ingediend voor ingezetenen van de gemeente Roermond, 6 (2)
aanvragen zijn ingediend voor cliënten woonachtig buiten de gemeente Roermond.
Van alle in behandeling genomen aanvragen zijn er 18 (7) in zijn geheel toegekend, 8 (3) zijn
gedeeltelijk toegekend, één aanvraag is toegekend als lening (0), 17 (9) aanvragen zijn na
beoordeling afgewezen.
Wat opvalt in 2019 is dat de dalende trend van aanvragen, zoals in 2018, zich niet
voortzet. In vergelijking met vorig jaar is het aantal aanvragen meer dan verdubbeld. Een
eenduidige verklaring voor deze stijging van aanvragen is niet te noemen. Een mogelijke
verklaring is dat in soortgelijke gevallen van problematiek, hulporganisaties die bekend zijn
met het Thom Hoofwijkfonds, sneller opnieuw de weg naar het fonds weten te vinden.
Zo zien we dit jaar bijvoorbeeld dat hulporganisaties die gespecialiseerd zijn in het
begeleiden en ondersteunen van jongvolwassenen, meermalen een beroep hebben
gedaan op het Thom Hoofwijkfonds in situaties waarin jongvolwassenen financiële hulp
nodig hebben om op eigen benen te staan ondanks onderliggende schuldenproblematiek.
Verder valt op dat het aantal aanvragen voor witgoedapparatuur dit jaar weer aanzienlijk is
gestegen: een totaal aantal aanvragen van 18 (6), waarvan er uiteindelijk 11 (2) geheel of
gedeeltelijk zijn gehonoreerd. Het gemiddelde bedrag per gift aan witgoed bedroeg
plusminus € 380,00.
Schema toekenningen / afwijzingen
jaar
aantal
aanvragen
toegekende
aanvragen
(volledig /
deels / als
lening)
In eerste
instantie
afgewezen
afgewezen
aanvragen na
beoordeling

2016

2017

2018

2019

57

43

21

50

41

30

10

27

2

3

2

6

14

10

9

17

Het percentage afwijzingen is opvallend hoog. Voor het boekjaar 2018 52% en voor het
boekjaar 2019 zien wij een lichte daling naar 46%. De oorzaak blijkt deels te liggen aan
onvolledige aanvragen. Daarnaast zijn er aanvragen voor mensen die niet in Roermond
woonachtig zijn (in 2018 twee en in 2019 zes).
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Terugkijkend op de afgelopen twee boekjaren blijkt dat de meest voorkomende
toekenningen betrekking hebben op de in onderstaand schema weergegeven categorieën.
Daarbij valt te constateren dat een bijdrage voor witgoed in het jaar 2019 erg vaak
voorkomt, terwijl in het boekjaar 2018 de categorie inrichting woning de meeste
toekenningen kent.
Schema toekenningen naar categorie
Categorie aanvraag

2018

2019

Inrichting woning

4

40%

5

18,5%

Witgoed

2

20%

11

40,8%

Huur, dreiging huisuitzetting

1

10%

4

14,8%

Onderhoud woning

1

10%

0

Reiskosten

0

Tandtechnische kosten

2

Ziektekosten, eigen risico
Aflossing schuld
TOTAAL

1

3,7%

4

14,8%

0

1

3,7%

0

1

3,7%

27

100%

10

20%

100%

Fiscale positie
De stichting streeft geen winst na en is derhalve niet onderworpen aan heffing van de
vennootschapsbelasting. De stichting is in het bezit van een ANBI beschikking
(Algemeen Nut Beogende Instelling), waaruit blijkt dat de stichting voldoet aan de eisen
van de Belastingdienst ten aanzien van vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.
Financieel Verslag
In onderstaand overzicht worden de balans per 31 december 2019, 2018 en 2017
weergegeven en een Staat van Baten en Lasten over 2019 en 2018 .
Naar verwachting zal het nodig zijn om in 2020 weer fondsen te gaan werven.
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BALANS

31-12-2019
Debet
Credit

31-12-2018
Debet
Credit

31-12-2017
Debet
Credit

Activa
Openstaande leningen
Verstrekte leningen in 2019
Aflossingen in 2019
Totaal: Vaste activa

435
500
500
435

435
0
0
435

475
0
40
435

Te ontvangen rente
Vincentius, witgoed
Totaal: Vlottende activa

2
4.234
4.236

4
1.001
1.005

54
2.173
2.227

Rabobank Rek.courant
Rabobank Spaarrekening
Totaal: Liquide middelen

1.733
3.483
5.216

1.102
12.731
13.833

1.141
16.877
18.018

Totaal: Activa

9.887

15.273

20.680

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves

0
9.887

0
15.273

0
20.680

Totaal: Eigen Vermogen =
Passiva

9.887

15.273

20.680

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019

2018

Baten
Bijdragen
Overige baten
Totaal

150

18

150

18

Lasten
Giften aan cliënten
Overige kosten
Totaal
Nadelig saldo

4.881
655
5.536

4.039
1.386
5.425
5.386

5.407
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Slotwoord (van voormalig voorzitter Dhr. Wim Suilen)
Met het verschijnen van dit jaarverslag eindigt mijn bestuurlijke betrokkenheid bij het Thom
Hoofwijkfonds. Als toenmalig directeur van Moveoo was ik in 2011 betrokken bij de
oprichting van het fonds.
Sindsdien zijn enkele honderden inwoners uit Roermond geholpen met een financiële
bijdrage of hulp in natura. Dat lijkt misschien geen groot aantal, maar daarbij moet bedacht
worden dat het Thom Hoofwijkfonds pas in beeld komt als zogeheten voorliggende
voorzieningen geen soelaas bieden.
Bovendien is het aantal mensen dat een steuntje in de rug heeft ontvangen dankzij het
Thom Hoofwijkfonds geen exclusieve graadmeter voor het “succes” ervan. Was het niet
Gandhi die antwoordde op kritiek van sommigen dat hij zich zo bleef bekommeren om
individuele noden in plaats van al zijn aandacht te richten op structurele misstanden:
“wat je voor een individueel mens doet, doe je voor de mensheid”.
In die zin zal het Thom Hoofwijkfonds ook zijn bestaansrecht wel blijven behouden. Ik
memoreerde in een eerder jaarverslag al eens de “wet van behoud van ellende”: welke
(structurele) maatregelen er ook - en met de beste bedoelingen - worden getroffen, altijd zijn
er mensen die de boot missen, eruit vallen of eruit geduwd worden. En dan is het goed dat
er een vangnet (geen hangmat!) bestaat dat mensen helpt om weer erbovenop te komen.
Omdat het Thom Hoofwijkfonds bestaat bij de gratie van donaties hoop ik dat nog
gedurende lengte van jaren bedrijven, instanties, organisaties bereid zullen zijn het Thom
Hoofwijkfonds van de benodigde middelen te voorzien. Daarnaast wens ik het Thom
Hoofwijkfonds eveneens gedurende lengte van jaren een team vrijwilligers / behandelaars
toe dat met dezelfde passie én compassie de hulpvragen behandelt als dat in de afgelopen
jaren het geval is geweest.

Wim Suilen
Voorzitter (tot en met 31-12-2019)

