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Uitgevoerde activiteiten
Dank zij al uw giften hebben we de afgelopen kalenderjaren weer vele medemensen in nood binnen de gemeente
Veenendaal kunnen helpen of ondersteunen. Hieronder staan de door ons uitgevoerd activiteiten van het
afgelopen kalenderjaar.

Aanvragen, doorverwijzingen en behandeling
Alle aanvragen voor hulp verlopen via onze website. Op de website is een aanmeldformulier. Na invulling nemen
wij de aanvragen in behandeling. Bij telefonisch contact wordt alsnog gevraagd om het aanmeldformulier in te
vullen zodat wij dan over de juiste gegevens beschikken.

Aanmeldingen via de website








Het afgelopen kalenderjaar hebben wij 81 unieke hulpaanvragen (142 in 2018) via onze website in
behandeling genomen.
Dit zijn de enkelvoudige aanvragen. In sommige gevallen versturen cliënten meerdere keren via de
website een aanvraag.
Van deze aanvragen hebben wij er 65 doorverwezen (86 in 2019) naar andere (hulp)instanties.
Hulpinstanties zijn o.a. het Budget-Adviescentrum (BAC), Kwintes, Centrum voor Maatschappelijke
Dienstverlening, De gemeente Veenendaal, UWV, Stichting Mee, Jeugdzorg, Schuldhulpmaatjes, Veens,
Hulp in de Praktijk, Hulp in Zicht, en de Voedsel-en Kledingbank Veenendaal.
Wij hebben 31 mensen blij kunnen maken met voedselbonnen.
Voor deze mensen was praktisch geen eten voorhanden en te weinig inkomen voorhanden, zoals
bijvoorbeeld een alleenstaand gezin met kleine kinderen dat voor minder dan <€ 1.000 per maand moet
rondkomen. In het merendeel van de gevallen betreft het voedselbonnen (Jumbo) van maximaal € 50,per cliënt per week voor maximaal 2 weken. In verband met de toenemende inflatie hebben we in 2019
besloten de waarde van de bonnen te verhogen van € 10 tot € 25 naar € 50.
10 mensen hebben we geholpen met bijdragen voor kleding en persoonlijke artikelen.
Onder persoonlijke artikelen verstaan wij b.v. brillen, noodzakelijke medische artikelen die in de eigen
bijdrage vallen en baby artikelen

Meubels en apparatuur
Medio 2018 zijn wij gestopt met het ophalen van tweedehands meubels en huishoudelijk apparatuur van
donateurs en het brengen van deze spullen naar onze cliënten. Tweedehands meubelen zijn gemakkelijker
momenteel makkelijk verkrijgbaar in de diverse kringloopwinkels van Veenendaal. Door nieuw huishoudelijk
apparatuur is er aan te schaffen kan men hoeft men zich hier de komende periode geen zorgen meer over te
maken.




Voor de aanschaf van tweedehands meubels (bedden, banken, tafels, stoelen) hebben we 5 keer een
financiële bijdrage gedaan;
Cliënten gaan dan naar één van de kringloopwinkels in Veenendaal en zoeken daar hun benodigdheden.
Samen met één van onze vrijwilligers wordt dan aan de kassa een bijdrage gedaan.
Dit jaar hebben we 6 nieuwe wasmachines en 2 nieuwe koelkasten aangeschaft. In de meeste gevallen
betrof het tweedehands apparatuur dat stuk is gegaan (lekkende wasmachines) en de gemeente die hier
geen regelingen voor heeft.
Nieuw apparatuur wordt besteld bij een externe leverancier die onze stichting een warm hart toedraagt.
Inde meeste gevallen wordt samen met het bestuur gekeken naar het meest geschikte apparaat tegen zo
laag mogelijke kosteng. In alle gevallen wordt geen voorrij-, installatie, verwijderings- of bezorgkosten
gerekend en wordt full service voor 5 jaar gratis bijgeleverd.
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Verder hebben wij 3 nieuwe bedden we aangeschaft.
In één geval bleek er geen geld voor een bed door fouten bij de gemeente bij de aanvraag van BSNnummers na een gezinshereniging.
4 keer hebben we een bijdrage gedaan voor vloerdekking.
Huurflats worden doorgaans 'kaal' opgeleverd, en dat is juist waar men geen geld voor heeft. Te vaak
komen we situaties tegen waar men met kleine kinderen op een kale betonnen vloer moet leven.

Financiële bijdragen






Ter voorkoming van huisuitzetting of afsluiten van gas/lichtwater hebben wij in 2 keer een bijdrage
geleverd.
Het komt regelmatig voor dat cliënten in de problemen komen door het niet betalen van
nutsvoorzieningen of huur dat zij worden afgesloten of op straat gezet. Wij hebben er de afgelopen jaren
dan ook tientalen malen voor gezorgd dat gezinnen niet op straat werden gezet en werden afgesloten
van water, gas of elektriciteit in soms winterse perioden. Veelal hebben we (renteloze) leningen ter
beschikking gesteld, waarbij na regelmatige aflossing ervan het resterende deel werd afgelost.
de afgelopen twee jaar zien wij dat woningstichtingen als Patrimonium maar ook diverse
elektriciteitsmaatschappijen maatregelen hebben getroffen of achterstanden op te sporen de voordat
cliënten in de problemen komen al afspraken rondom terugbetalingen te doen. Gemeente,
energiemaatschappijen en woningstichting hebben hier uitstekend werk geleverd. Wij zien daarom het
aantal hulpvragen rondom huur of nutsvoorzieningen de afgelopen twee jaar sterk teruglopen.
In 2019 hebben wij aan drie Stichtingen in Veenendaal een donatie gedaan. Deze stichtingen liggen qua
activiteiten in het verlengde van onze missie en visie. Zij zijn beter in staat en georganiseerd om diverse
activiteiten uit te voeren voor onze cliënten:
o Stichting NN voor het samenstellen en bezorgen van kerstpakketten onder de minst
draagkrachtigen binnen onze gemeente;
o Stichting Bo viert feest voor het kunnen geven van verjaardagcadeaus of het organiseren van
verjaardagsfeestjes voor kinderen waarvan de ouders het financieel niet breed hebben;
o Voedselbank Veenendaal voor mensen waarbij het ontbreekt aan financiele middelen om te
kunnen voorzien in hun levensbehoefte.
Onze Kerk en Minima aanhanger hebben we dit jaar, na volledige afschrijving, gedoneerd aan de tuinclub
Petra Actief van de Wijkgemeente Zuidwest.

Er blijft naar onze mening nog héél véél ruimte over voor het kunnen geven van nog méér hulp. Armoede is en
blijft één van de grootste zorgen van onze samenleving. Om onze mooie werk te kunnen blijven uitvoeren zijn uw
giften hard nodig. Steun daarom onze stichting!

Wet bescherming persoonsgegevens
Stichting Kerk en Minima bewerkt persoonsgegevens. Krachtigs de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) is
de stichting verplicht bij het verwerken van persoonsgegevens de juiste maatregelen te treffen zodat de privacy
van de Betrokkenen kan worden gewaarborgd.
De stichting heeft in de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de privacy van Betrokkenen te
waarborgen. Per 24 mei 2016 is de European General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden.
Deze nieuwe Europese verordening vervangt de oude richtlijnen uit 1995 voor omgang en verwerking van
persoonsgegevens. De stichting respecteert de GDPR en zal per uiterlijk 25 mei 2018 de principes en richtlijnen
van de GDPR ingevoerd hebben in haar bedrijfsproces.
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