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Voorwoord
De Stichting Thom Hoofwijkfonds biedt met genoegen haar jaarverslag 2021 aan.
Evenals 2020 een jaar waarin Covid-19 een stempel drukte op ons leven en zoals bij vele
organisaties, profit of non-profit, ook op het functioneren van het Thom Hoofwijkfonds.
Het in januari 2020 aangetreden bestuur heeft in feite alleen nog maar in deze Covid-19
periode kunnen acteren en deed dat vooral op afstand. Covid-19 heeft ons inmiddels ook
geleerd dat dat goed mogelijk is. Toch verlangen wij, net zoals zo velen, ook naar meer
persoonlijk contact.
Waar Covid-19 in 2020 leidde tot een verminderd aantal aanvragen, nam het aantal
aanvragen in 2021 weer toe naar het niveau van 2019. We wachten af wat het komend jaar
2022 zal brengen als meer duidelijk wordt wat Covid-19 in het leven van mensen heeft
betekend.
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 landelijke Mr. Dekkers Fonds in Tilburg. Het Thom Hoofwijkfonds
heeft sinds haar oprichting bewezen een kleine doch belangrijke sociaal-maatschappelijke
positie in Roermond in te nemen.
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.
Het Thom Hoofwijkfonds voorziet duidelijk in een behoefte. Net zoals in het vorige
jaarverslag halen we nogmaals graag een (verkorte) reactie aan van één van de
hulpverleningsinstanties:
“Alle cliënten waarvoor ooit een aanvraag bij het THF is ingediend en enige vorm van hulp
toegekend hebben gekregen, waren hier ontzettend blij mee. Cliënten zijn 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 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:
Mevr. Annemarie Vriesen, voorzitter
Mevr. Gonnie Pennarts, secretaris
Mevr. Tineke Elshof, penningmeester
Mevr. Hanneke Hoofwijk, bestuurslid
Het team behandelaars bestond in 2021 uit de volgende personen:
Mevr. Victorine Derks, namens Vincentiusvereniging Roermond
Dhr. Jan Joosten, namens Vincentiusvereniging Roermond (tot juli 2021)
Dhr. Piet Scheres, namens Humanitas Thuisadministratie
Dhr. Bert van Hees, namens Humanitas Thuisadministratie

Naast behandelaars kent de stichting ook een adviseur:
Dhr. Jos van Buel, adviseur
De administratie wordt gevoerd door een administrateur, die zich bij ontstentenis laat
vervangen door de back-up-administrateur:
Dhr. Rob Maas, administrateur
Dhr. Hans Heynen, plaatsvervangend administrateur

Dhr. Jan Joosten, vanaf de oprichting van het Thom Hoofwijkfonds actief als behandelaar, is
gestopt met zijn werk. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor het fonds.
Mevr. Els op de Ven zal vanaf 1 januari 2022 namens Vincentiusvereniging Roermond, de
functie van behandelaar op zich nemen.

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.
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De maximum bijdrage voor individuele hulp is € 500,00. 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 gedaan.
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 er naar een aanvraag binnen enkele weken af te handelen. In 2021
is dat in het merendeel van de aanvragen ook gelukt.
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.
Naast telefonisch- en mailcontact heeft op 14 juli 2021 een fysieke bestuursvergadering plaats
gevonden. Daarnaast was er een kleine bijeenkomst administrateur, 1 behandelaar en 2
bestuursleden, met name ook bedoeld voor de bestuursleden om meer bekendheid te krijgen
met het werk van de behandelaars. Op 9 september 2021 vond een fysieke bestuursbehandelaars bijeenkomst plaats, waarbij deels ook een afvaardiging van de
Vincentiusvereniging Roermond aanwezig was. Afgesproken is deze manier van vergaderen in
de toekomst voort te zetten.
Behandelaars, die elke casus in wisselende samenstelling als duo beoordelen, kunnen cases
voorleggen ter toetsing van de behandelwijze en honorering van aanvragen. Bestuurlijke
beleidsuitgangspunten worden besproken. Voor een kleine organisatie als het Thom
Hoofwijkfonds is het belangrijk de communicatielijnen open en kort te houden.
Toelichting op de aanvragen in het boekjaar 2021
Voor vergelijking met het boekjaar 2020 vindt u de cijfers aangegeven tussen haakjes.

Het totaal aantal aanvragen bij het Thom Hoofwijk Fonds is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven
ten opzichte van 2020: bruto zijn er 27 (26) aanvragen binnengekomen.
25 (25) Aanvragen zijn ingediend voor ingezetenen van de gemeente Roermond.
2 (1) Aanvragen zijn ingediend voor een cliënt woonachtig buiten de gemeente Roermond en
derhalve afgewezen.
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Van alle in behandeling genomen aanvragen zijn er 15 (13) in zijn geheel toegekend; 2 (6)
zijn gedeeltelijk toegekend; 1 (0) aanvraag is toegekend als lening; 7 (5) aanvragen zijn na
beoordeling afgewezen of afgesloten.
Het aantal aanvragen in 2021 lag op hetzelfde niveau als in 2020. Echter, ook in 2021
waren er perioden waarin verminderd fysiek contact mogelijk was tussen
hulpverleningsinstanties en cliënten. Juist dat persoonlijke contact is voor de doelgroep
waarvoor het Thom Hoofwijkfonds actief is, erg belangrijk. Zoals al vermeld heeft de
doelgroep steeds vaker te maken met complexe problemen, waarvoor meer begeleiding
nodig is.
Kijkend naar de doelgroepen zien we een stijging in het aandeel aanvragen voor families
met inwonende kinderen, 11,1% van het totaal in 2021 ten opzichte van 3,9% in 2020. Het
aandeel aanvragen voor alleenstaande ouders met kinderen is teruggelopen van 19% in
2020 naar 11,1% in 2021.
Voor alleenstaanden in alle leeftijdsgroepen blijft het aantal aanvragen het grootst: 74,1%
in 2021. Aanvragen voor echtparen zonder inwonende kinderen blijft de minst
vertegenwoordigde categorie: 3,7% in 2021.
Het bedrag dat in 2021 gemiddeld wordt aangevraagd, ligt met € 482,00 hoger dan voorgaand
boekjaar (€ 440,00). Het aantal aanvragen voor witgoedapparatuur blijft in 2021 ook hoog en
op hetzelfde niveau als voorgaand boekjaar: een totaal aantal aanvragen van 14 (14). Hiervan
zijn er uiteindelijk 11 (12) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Het gemiddelde bedrag per gift
aan witgoed blijft ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar € 360,00 (€ 340,00). Het blijft
daarmee ook dit jaar de meest voorkomende categorie waarvoor een aanvraag wordt gedaan.
De tweede meest voorkomende categorie waarvoor giften zijn uitgekeerd, zijn tandtechnische
kosten met een gemiddeld bedrag van € 488,00.

Schema toekenningen / afwijzingen
jaar
aantal
aanvragen
toegekende
aanvragen
(volledig /
deels / als
lening)
In eerste
instantie
afgewezen
Afgewezen of
afgesloten
aanvragen na
beoordeling

2018

2019

2020

2021

21

50

26

27

10

27

19

18

2

6

2

2

5

7

9

17
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Het percentage afwijzingen is iets toegenomen in 2021, namelijk 33% van het totaal van
de aanvragen (27% in 2020). De oorzaak van de afwijzingen blijkt enerzijds te liggen aan
gewijzigde omstandigheden van de cliënt waardoor de aanvraag wordt opgeschort en
uiteindelijk afgesloten. Anderzijds door onvolledige of niet tijdige informatie van de zijde
van de aanvragers waardoor de aanvraag wordt afgewezen. Tevens is in 2021
afgesproken dat aanvragen alleen door maatschappelijke hulpverleningsinstanties kunnen
worden ingediend. Ook komt het voor dat aanvragen niet binnen de toekenningscriteria
vallen, bijvoorbeeld omdat cliënten niet woonachtig zijn in Roermond (2 in 2021) of omdat
geen giften worden verstrekt voor bepaalde categorieën uitgaven (2 in 2021).

Terugkijkend op het afgelopen boekjaar blijkt dat de meest voorkomende toekenningen
betrekking hebben op de in onderstaand schema weergegeven categorieën. Ter
vergelijking zijn de cijfers van voorgaand boekjaar ook gepresenteerd.

Schema toekenningen naar categorie
Categorie aanvraag

2020

Witgoed

12

Tandtechnische kosten

0

Inrichting woning

5

Studiemateriaal
Ziektekosten
TOTAAL

2021
63,1%

11

61,1%

4

22,2%

26,3%

3

16,7%

1

5,3%

0

1

5,3%

0

19

100%

18

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 balansen per 31 december 2021 en 2020
weergegeven en een Staat van Baten en Lasten over 2021een 2020.
In 2021 is het gelukt om een aantal fondsen te verwerven, waardoor de financiële situatie
enigszins verbeterd is.
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BALANS

31-12-2021
Debet
Credit

31-12-2020
Debet
Credit

Activa
Openstaande leningen
Verstrekte leningen in 2021/2020
Aflossingen in 2021/2020
Totaal: Vaste activa

0

435

0

435

0

1.449
1.449

Rabobank Rekening-courant
Rabobank Spaarrekening
Totaal: Liquide middelen

2.065
23.671
25.736

2.789
4.984
7.773

Totaal: Activa

25.736

9.657

Te ontvangen rente
Vincentius, witgoed
Totaal: Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves 1 januari
Nadelig saldo 2020
Batig saldo 2021
Totaal: Eigen Vermogen incl. reserves

6.514
15.736

9.657

Vooruitvangen subsidie gemeente Roermond
Totaal: Vreemd vermogen lange termijn

10.000
10.000

0
0

Totaal: Eigen Vermogen = Passiva

25.736

9.657

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

0
9.222

2021

Baten
Ontvangen vergoedingen van Vincentius
Giften
Totaal
Lasten
Aankopen EP Tummers Elektro
Giften aan cliënten
Overige kosten
Totaal
Nadelig saldo
Batig saldo

0
9.887
-230

2020

2.820
12.550
15.370

4.799
3.451
606
8.856

4.446
2.500
6.946

4.446
2.052
678
7.176
230
6.514

