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Voorwoord 

Eind 2018 is de stichting formeel gestart met haar werkzaamheden. 

2019 was het eerste volledige jaar waarover wij verslag doen. 

Onze stichting heeft meer bekendheid gekregen in onze gemeente door communicatie in Het 

Krantje, deelname aan verschillende bijeenkomsten binnen onze gemeente, en contacten met de 

hulpverlenende instanties die in onze gemeente werkzaam zijn. 

 

Doelstelling  

De Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg heeft tot doel inwoners van de gemeente te 

helpen in financiële noodsituaties waar wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden. De stichting 

wil hulpverleners een extra instrument in handen geven om die inwoners weer op weg te helpen 

naar meer stabiliteit 

 

Aanvragen 

Aanvraag van een financiële bijdrage kan alleen via een hulpverlenende instelling uit de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. Het aanvraagformulier is te verkrijgen via www.ssflv.nl. 

 

Werkwijze 

Het aanvraagformulier moet zowel door de hulpverlener als de cliënt worden ingevuld en 

ondertekend. 

• SSFLV hanteert een maximum bedrag. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten 
hiervan af te wijken. 

• Er worden door SSFLV geen vaste periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van 
levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc.. Een eenmalige bijdrage in de kosten van 
levensonderhoud kan alleen worden verstrekt indien de belanghebbende tijdelijk niet in 
staat is de dagelijkse levensbehoeften (boodschappen e.d.) te betalen. Dit kan door middel 
van supermarktbonnen. 

• Verder worden er geen bijdragen verstrekt in de kosten van familiebezoek, adoptie, 
gezinshereniging, studie in het buitenland, studie aan niet erkende onderwijsinstellingen, 
dan wel alternatieve medische behandelingen e.d. 

• Medische behandelingen vallen onder de basis zorg. Bij urgente tandarts kosten, worden 
alleen kosten vergoed die te maken hebben met structurele oplossingen. Bijdrage 
tandartskosten bij structurele oplossing als kuntgebit. De basisverzekering vergoedt niet 
volledig de kosten (eigen bijdrage, 75% van de kosten)  

• SSFLV betaalt facturen direct aan de leverancier van de geleverde diensten/goederen. 
Een bijdrage van SSFLV wordt soms aan de hulpverlenende organisatie overgemaakt welke 
de aanvraag doet. 

• De aanvraag dient altijd te worden ondertekend door de cliënt en de hulpverlener. 
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Financiering 

Financiering van de stichting bestaat uit bijdragen van de Gemeente, de RK kerken en de 

Protestantse kerken uit Leidschendam-Voorburg en Stompwijk. 

Wij ontvangen een totaal bedrag van € 22.940,= 

 

Aanvragen en uitkeringen 

In 2019 heeft ons Fonds in totaal 60 aanvragen gekregen, waar er 50 van zijn toegekend, 6 zijn 

afgewezen en 4 zijn komen te vervallen. 

Per aanvraag gemiddeld uitgekeerd € 441,= 

Redenen om aanvragen af te wijzen zijn onder andere:  

er is een voorliggende wettelijke regeling,  tandartsenkosten moeten leiden tot een structurele 

oplossing,  gezinshereniging zien wij niet als onze taak. 
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3 aanvragen betreffen gecombineerde aanvragen. Verklaring voor het feit dat er meer is geleverd 

dan het aantal aanvragen. 

 

 

Bestuur  
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen. Harry Raven (secretaris), Jacques Merx 
(penningmeester), Johan Kunst (algemeen bestuurslid) en Manja Grol (voorzitter). 
Het bestuur heeft in 2019, 11 keer vergaderd. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden. 
Het bestuur zoekt zo veel mogelijk contact met hulpverlenende instanties, met andere fondsen en 

bijeenkomsten die minimaregelingen als onderwerp hebben. 
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Geldmiddelen 25.216 23.317 

Terug te ontvangen bijdrage - - 

Nog te ontvangen bijdrage             -            - 

 

Totaal vlottende activa 25.216 23.317 

 

Totaal activa 25.216 23.317 

 ====== ====== 

 

 

Passiva 

 

Vermogen  20.889 19.699 

Saldo boekjaar 1.890     1.190 

 22.785 20.889 

Overlopende posten         31    2.428 

Totaal der passiva 22.816 23.317 

 ====== ====== 

 

 

Staat van baten en lasten per 31 december 2019 

 

 2019 2018 

Baten 

Bijdrage participanten 22.940 22.451 

 

Lasten 

Ondersteuningen 20.958- 21.130 

Diverse uitgaven/inkomsten        86-       131 

 21.044- 21.261 
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Batig saldo boekjaar 1.896 1.190 

 ====== ====== 

 

 

 

Verwachting voor 2020 

In 2019 heeft ons Sociaal Fonds een grotere naamsbekendheid gekregen. Het bestuur heeft 

bezoeken gebracht aan hulpverlenende instanties, consulenten van de gemeente, en heeft 

deelgenomen aan bijeenkomsten Armoede bestrijding en Platform Filantropie. 

Wij verwachten daarom dat het aantal aanvragen in 2020 zal toenemen.  
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