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Stichting Urgente Noden Rheden e.o. is bij notariële akte opgericht op 23 februari 2017 en 
operationeel sinds begin mei van dat jaar. 
 
Wat is Stichting Urgente Noden Rheden e.o., verder afgekort met SUN Rheden? 
 
SUN Rheden is een stichting voor financiële hulp bij urgente nood. Wij willen hulpverleners 
een extra instrument in handen geven om in de hulpverlening de cliënt te helpen de weg 
naar stabiliteit en zelfverantwoordelijk functioneren te vinden. 
SUN Rheden werft middelen bij fondsen voor een giftenbudget en vormt met het 
giftenbudget een Rhedens Noodfonds, zodat aanvragen van hulpverleners snel – zo nodig 
binnen 24 uur - kunnen worden afgehandeld. Alleen hulpverleners kunnen een aanvraag 
doen bij SUN Rheden. Daarmee willen we waarborgen dat de gift ook daadwerkelijk bij 
cliënten terecht komt en wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangevraagd. 
 
SUN Rheden is een samenwerking tussen publiek- en privaatrechtelijke organisaties: 
gemeente, (vermogens)fondsen en hulpverleningsorganisaties. SUN Rheden maakt 
onderscheid tussen het giftenbudget en de bureaukosten. Het giftenbudget komt geheel ten 
goede aan aanvragen voor cliënten en is opgebouwd uit bijdragen van Goede Doelen 
Fondsen. 
De eerste twee jaar staat de gemeente Rheden garant voor een deel van de bureaukosten. 
Voor de jaren daarna vindt nog overleg plaats.  
 
Welk resultaat wil SUN Rheden bereiken? Wat is de missie? 
 
SUN Rheden wil een voorziening in de gemeente Rheden zijn die niet is weg te denken bij 
noodhulp. Wij zijn geworteld in de Rhedense samenleving en hebben een breed draagvlak 
voor de doelstellingen en werkwijze. Er zijn voldoende middelen om in situaties van urgente 
nood financieel bij te dragen. 
 
In principe verleent SUN alleen geldelijke steun op verzoek van een professionele 
hulpverlener. Medio 2017 is er echter een proef gestart om ook “vrijwillige professionals” 
zoals diakenen, PCI’s, en vrijwilligers van Humanitas, Schuldhulpmaatje etc. noodhulp te 
laten aanvragen.  
 
Het vier-ogen principe blijft te allen tijde van kracht; de professional/coördinator van de 
vrijwillige hulpverleners wordt in dat geval de mede-aanvrager.  
 
Medio 2018 is deze pilot geëvalueerd. De werkwijze wordt gecontinueerd. 
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Dit betekent dat: 
 

• Professionele en vrijwillige professionals SUN Rheden kennen. Ze zijn op de hoogte 
van haar bestaan en weten waar zij voor staat. Ook weten zij concreet hoe een 
aanvraag te doen en welke criteria er worden gehanteerd. 
 

• Hulpverleners kunnen in alle situaties met urgente noden, waarin bestaande 
wettelijke voorzieningen niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, een beroep doen 
op SUN Rheden. 

 
Zij kunnen daarbij gebruik maken van een website waarop een digitaal 
aanvraagformulier staat. 

 
Waarom wil SUN Rheden dit resultaat bereiken? 
 
Uit landelijke cijfers blijkt dat circa 2% van de huishoudens jaarlijks in de knoop raakt en 
interventie gewenst is. Al was het maar om meer kostbare ingrepen voor te blijven. Voor de 
gemeente Rheden zal dit percentage niet anders liggen.  
Een belangrijk deel van deze noodsituaties onttrekt zich aan het zicht van gemeentelijke 
diensten. Op grond van ervaringen en expertise van noodhulpbureaus elders in Nederland is 
de verwachting dat in 30 % tot 40 % van de gevallen van urgente nood een beroep op een 
noodhulpbureau wordt gedaan. 
 
Tijdig inspringen is noodzakelijk om maatschappelijk ongewenste situaties te voorkomen en 
kwetsbare mensen niet verder te laten afglijden. SUN Rheden draagt bij aan en versterkt de 
effectiviteit en efficiëntie voor alle partijen. Het Rhedense noodfonds biedt bovendien 
mogelijkheden tot signalering. Daarvan kunnen overheden en organisaties profiteren.  
SUN Rheden is een aanvulling op de huidige structuur, opgericht met steun van veel 
professionele- en vrijwilligersorganisaties en wil in haar missie slagen. 
 
Om wie gaat het? 
 
Het gaat om het lenigen van nood, of het verzachten van moeilijke omstandigheden waarin 
kwetsbare personen of groepen van personen terecht zijn gekomen. Voorwaarde daarbij is 
dat ze wonen in de gemeente Rheden of directe omgeving. 
 
 
Bestuurssamenstelling 2019: 

Dagelijks Bestuur: 
E.H. Mesritz     Velp  Voorzitter  
J.M. Kranendonk tot 1 april   Ede  Secretaris  
N.Vos vanaf 1 april    Doesburg Secretaris 
R. van de Beek    Velp  vicevoorzitter 
A. van der Horst    Velp  penningmeester 
 
Algemeen Bestuur: 
W. Baron Schimmelpenninck van der Oije Amsterdam Lid  
M.W.T.M. Boersma-Visser   Doesburg Lid  
M.J.G. de Dreu-Westerveld   Hummelo Lid  
E.J. Kool     Rozendaal Lid  
I. Butterman      Rheden Lid 
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Namens de gemeente is N. Cilingir toehoorder bij de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur 
 
Bureau: 
Joke van Galen    Velp  Bureaucoördinator 

Artikel 5.6 uit de statuten van de stichting luidt: 
‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten op 
vertoon van bewijsstukken.’ 
 


