
Jaarverslag 2018 Noodfonds Ede. 
 
Het jaarverslag is het een mooie gelegenheid om terug te kijken op 
2018 en te zien wat Noodfonds Ede in dit jaar heeft kunnen 
betekenen. Er is voor ruim 11.000,- ondersteuning geboden aan zo'n 
35 burgers in de Edese samenleving.  
 
In totaal kwamen er sinds 1 januari 2018 zo'n zestig aanvragen binnen, waarvan in meer dan 

de helft van de gevallen werd voorzien door het Noodfonds. De aanvragen 
waarin niet werd voorzien, zijn op een andere manier opgelost. Het 

Noodfonds is het allerlaatste station, en adviseert altijd om naar voorliggende voorzieningen 
te kijken, zoals de regelingen van de gemeente Ede, de mogelijkheden binnen eigen kerk of 
moskee, het treffen van betalingsregelingen, e.d.  
 
De aanvragen die Noodfonds Ede wel toekende, waren voornamelijk vragen met betrekking 

tot woonlasten (8x toegekend, 4x een andere oplossing voor 
gevonden), inrichtingskosten (7x toegekend, 4x een andere oplossing 
voor gevonden), ontwikkeling (4x toegekend, 3x een andere oplossing 
voor gevonden), vervoer (4x toegekend, 4x een andere oplossing voor 
gevonden) en leefgeld (10x toegekend, 6x een andere oplossing voor 

gevonden). Onder leefgeld verstaan we ook: bijzondere uitgaven voor kleding, babyuitzet, 
identiteitskaarten, huisdieren en dergelijke. Er kwamen ook een handvol vragen binnen bij 
het Noodfonds om hulp in het algemeen. Hiervoor is in overleg contact gelegd met het 
Sociaal Team, of de gemeente.  
 
Het noodfonds in de huidige vorm is eind 2017 gestart. Mede 

door een bijdrage van de gemeente 
Ede en Toyota Material Handling kon 
het fonds met een goed budget starten. 
De gemeente Ede stelde € 10.000,-- 
beschikbaar en Toyota doneerde € 

4.000,--. Het noodfonds ontvangt van het Diaconaal Platform van kerken jaarlijks een 
bijdrage van € 5.000,-- 
In 2018 ontving het Noodfonds ook een gift van de stichting ‘Nalatenschap De Drevon’ van € 
3.000,--. Met deze bijdragen was er in 2018 genoeg geld om de noodhulpaanvragen te 
honoreren en de organisatiekosten te dekken. 
 
De leeftijd van de aanvragers lag afgelopen jaar voornamelijk tussen de 20 en de 50 jaar, 
met een enkele uitschieter naar boven. Dit bepaalt het Noodfonds bij de noodzaak om meer 
bekendheid te genereren onder de ouderen in de samenleving, van wie bekend is dat zij het 
niet allemaal even breed hebben.  
 
Komend jaar stelt het Noodfonds zich ten doel om de aanvraagprocedure te versimpelen, 
zodat er met zo min mogelijk contact, en zo volledig mogelijk aangeleverde informatie nog 
sneller beslissingen kunnen worden genomen. Afgelopen jaar is er op diverse plekken 

voorlichting gegeven over het bestaan van het Noodfonds, en de 
manier van werken. Dit zullen we blijven doen, en ons daarin actiever 
richten tot de ouderen in de Edese samenleving. Tot slot blijft 
fondsenwerving en communicatie met de achterban een 
aandachtspunt, want zonder bijdragende maatschappelijk betrokken 

bedrijven, donateurs, kerken en fondsen, heeft het Noodfonds geen mogelijkheden om 
Edese burgers te ondersteunen.  
 
 
 

60 aanvragen 

wonen 
vervoer 
leef- of kleedgeld 
ontwikkeling 
 

Bijdragen van 
Gemeente Ede, 
Toyota, de Drevon 
en Diac Platform. 
 

Plannen 2019 
Aanvraag proces 
Support bedrijven 
en bekendheid 
 



 
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het Noodfonds en zo uw medemens helpen?  
Vraag naar de mogelijkheden om te ondersteunen met financiën of in natura. Want zonder 
inkomsten is er ook geen hulp te geven aan Edese burgers. Er zijn bedrijven, fondsen, 
kerken en donateurs nodig om de ruim € 10.000,- aan Noodhulp te bekostigen. Onze 
werving is breed gericht. We hopen dat u hierin van harte mee wilt doen!  
 
Vriendelijke groet,  
Lisan Verboom  
Coordinator Noodfonds Ede  
nfo@noodfondsede.nl   
06 2114 3860 
 

 
Mevrouw zit in de schuldsanering. Ze 
woont in Ede en werkt in een buitendorp. 
Ze gaat op de fiets naar haar werk. De 
fiets heeft wat kleine mankementen. Is er 
geld voor een paar kleine reparaties en 
een onderhoudsbeurt? 
 
Minder dan € 50,-- 

en iemand kan weer verder…. 

 
Mevrouw pakt na een moeilijke periode in 
haar leven de draad weer op. Schulden 
afgelost en met een eigen tuintje zorgt ze 
voor een deel van de eigen groente, dat 
scheelt in de kosten… 
Maar de oogst is groter dan wat in die 
week kan worden opgegeten. Een kleine 
vriezer zou erg helpen…. 
 
Een vriezer bij de kringloop  

is voldoende… € 50 

 
Inburgeringscursus kost geld. Dat bleek 
meer dan mijnheer op had gerekend. 
Daardoor is de telefoon-tv-internet 
rekening niet betaald. De aansluiting  is 
tot betaling stilgelegd. 
 
Met  € 148,-- is de achterstand weg en 
kan de begeleiding met mijnheer het 

huishoudboekje weer op orde houden. 

 
Na een periode crisisopvang krijgen de 
ouders woonruimte. Om hun kind naar 
school te brengen is vervoer nodig. Op dit 
moment is het geld nodig om de inrichting 
een beetje redelijk te regelen. Is voor een 
vervoersmiddel geld beschikbaar? 
 
Een bijdrage in de aanschaf  

helpt de ouders op weg……. 

 
Op verzoek van het sociaal team gaan 
vrijwilligers via Present een woonkamer 
opknappen. Maar er is geen dekking voor 
de kosten van verfgereedschap, saus en 
verf. 
 
Een bijdrage van het Noodfonds maakt 

de hulp aan deze mensen mogelijk. 
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