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Woerden, 14 juni 2021 

 

Aan de leden van de gemeenteraad van Oudewater, 

  

Geachte leden van de Raad, 

  

Hierbij sturen we u, ter kennisneming, het jaarverslag 2020 van het Noodfonds Vluchtelingenwerk Regio 

Woerden.  

Het Noodfonds is sinds 2018 heel actief geworden omdat er toen in Woerden veel statushouders werden 

opgevangen. Vooral bij gezinsherenigingen hebben we bijgestaan met een bijdrage in hun kosten van 

gezinshereniging van maximaal € 400, waarmee de gezinnen zonder schulden hun bestaan in Woerden en 

Oudewater konden opbouwen. Met name vanuit de kerken werden we hierbij financieel ondersteund. In 

2019 en 2021 zien we onze ondersteuning langzaam verminderen. Ook onze inkomsten liepen terug, ons 

fonds raakt bijna leeg.   

Maar in 2021 zijn er weer gezinsherenigingen en in 2022 zullen er weer veel meer statushouders naar 

Woerden en Oudewater komen. De "taakstelling" die vanuit de rijksoverheid aan de gemeenten wordt 

opgelegd, loopt sterk op. Het Noodfonds zal voor meer gezinsherenigers weer meer nodig zijn. Wij hopen 

dat we voldoende inkomsten zullen kunnen verwerven om de statushouders die naar Woerden en 

Oudewater komen te kunnen ondersteunen zoals we dat in de afgelopen jaren hebben gedaan, maar dat 

kan alleen als we extra bijdragen kunnen krijgen.   

Als u vragen over ons jaarverslag heeft, bel of mail, we zullen graag een toelichting geven.  

  

  

Het bestuur van de Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Regio Woerden,  

Han Heijnen, Joost Versteeg en Jelle IJpma,  

  

Stichting Vluchtelingenwerk Woerden en omgeving 

Oudelandseweg 44f, 3443 AC Woerden 

tel. 06-12732308, jelleijpma@hotmail.com 

NL42 INGB 0005 9657 34  
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Jaarverslag 2020 Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Regio Woerden 

 
 

 

 

Voorwoord 

 

De Stichting Noordfonds Vluchtelingenwerk Regio Woerden is in 1983 opgericht met als statutair 

doel ”het ondersteunen van vluchtelingen (nu spreken we van statushouders) in de regio Woerden (= 

Woerden en Oudewater) in de ruimste zin des woords”. Het Noodfonds ondersteunt pas als alle 

andere mogelijkheden tot ondersteuning zijn uitgeprobeerd.  

Na het ‘topjaar 2018’ na de komst in 2017 van veel statushouders in de Stadspoort (18 bijdragen 

verstrekt) en een iets rustiger jaar 2019 (13 bijdragen), hebben we in 2020 weer minder 

ondersteuning hoeven geven.  

Door de minder grote instroom raakt het Noodfonds echter ook buiten beeld van onze sponsors. Het 

fonds loopt leeg. Waar we begin 2018 € 7.341 in kas hadden, hebben we in eind 2000 nog € 974 over 

en ook de spaarrekening is uitgeput. 

We komen hier in de epiloog op terug, want als we geen aanvulling op onze inkomsten krijgen, kan 

het fonds niets meer doen voor nieuwe statushouders. En we verwachten dat er dit jaar en het 

komend jaar juist weer meer een beroep op ons gedaan zal worden.  
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Verslag 2020 

 

We hebben in 2020 10 bijdragen geleverd. 

Voor gezinshereniging hebben we 4 giften, voor in totaal € 1.212, verstrekt. Veel minder dan in 

voorgaande jaren. We verwachten in 2021 meer gezinsherenigingen. 

Voorbeelden 

Casus januari 2021. Eerste kosten gezinshereniging met één dochter: €10,- legalisatie document 

gemeente Woerden, € 10 legalisatie document buitenlandse zaken, € 86 legalisatie document 

Ethiopische ambassade, € 64 verzending document DHL naar Ethiopië. Dit zijn kosten vooruitlopend op 

de ticketkosten die later zullen volgen. 

Casus februari 2020. € 400 bijdrage aan ticketkosten van een dochter uit Ethiopië.  

We verstrekten 2 andere giften en 4 voorschotten. We constateren dat de nadruk in 2020 lag op het 

settelen in Woerden: verhuizing uit de Stadspoort en begin van studie: we hebben hiervoor € 854 

aan giften verstrekt en € 1.775 aan voorschotten. De voorschotten betroffen vooral kosten van 

studie. De giften betroffen verhuizingen. 

Aan giften werd veel minder verstrekt dan de eerdere jaren. We verstrekken iets meer voorschotten. 

 

 

 

Opvallende ervaring over een reeks van jaren is dat veel kosten worden gemaakt doordat de 

Nederlandse overheid (leges) en ook de gemeentelijke overheid (bijzondere bijstand en legeskosten) 

soms zo star zijn, dat ze hoge kosten rekenen en niet erg flexibel kunnen zijn.     

Casus oktober 2020: Een Woerdense vrijwilliger legt ons een probleem voor over een verhuizing van 

een gezin van vader, moeder en drie kinderen. Vader kwam eerst naar een tweekamerwoning. Hij 

kreeg een verhuiskostenvergoeding aangeboden vanuit de bijzondere bijstand, maar sloeg dat af, 

omdat het gezin zou verhuizen naar een eengezinswoning, zodra deze beschikbaar was. Toen die 

woning in beeld kwam, vroeg een begeleider van het Leger des Heils de verhuiskostenvergoeding aan. 

Deze werd echter, tegen de verwachting in, afgewezen. Het gezin staat voor verhuizing, maar komt 

acuut € 1.295 tekort voor de aanschafkosten van de vloer. Het Noodfonds heeft onvoldoende middelen, 

maar kan een bijdrage van € 650 verstrekken. Voor het overig bedrag van € 645 wordt een beroep 

gedaan op het Gemeentelijk Noodfonds (het fonds van gemeente en de Raad van Kerken). Een 

vrijwilliger verstrekt een voorschot, maar gelukkig reageert ook het Gemeentelijk Noodfonds snel en 

positief. De verhuizing wordt snel afgerond, meneer legt zelf de vloer.    
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De inkomsten drogen op. We hebben aan particuliere bijdragen slechts € 50 ontvangen en van 

organisaties € 1.350, waarvoor we actief hebben moeten werven. We hebben de spaarrekening van 

€ 2.233 volledig moeten gebruiken om onze giften te kunnen verstrekken. We sluiten het jaar af met 

nog slechts € 975 in kas en zonder enige reserve op de spaarrekening. We moeten steeds vaker een 

beroep doen op andere organisaties in Woerden, omdat onze eigen middelen ontoereikend zijn.   
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Epiloog/vooruitblik 

 

Begin 2021 hadden we voor het eerst bijna aanvragen moeten afwijzen omdat we niet voldoende 

middelen meer hadden. Een intensief en acuut beroep op organisaties in Woerden heeft ons 

geholpen om toch de vragen te beantwoorden, maar de kas is nu bijna leeg. 

Dit baart ons zorgen, temeer omdat het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart in 2021 het aantal; 

gezinsherenigingen ziet toenemen. Voor de eerste helft van 2021is de taakstelling hoger dan over 

geheel 2020.  

 

 
 

Het Noodfonds Vluchtelingenwerk vraagt daarom actief om bijdragen om haar werk te kunnen 

voortzetten.  

Ons gironummer is NL42 INGB 0005 965734 ten name van Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk 

Regio Woerden. 

 

 

Het bestuur van de Stichting Noodfonds Vluchtelingen Regio Woerden in 2020: 

Jelle IJpma, Han Heijnen en Joost Versteeg. 
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