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0.  VOORWOORD 

 
In het verslagjaar 2010 hebben we als bestuur te maken gehad met een 

roerig jaar. In februari namen we officieel afscheid van een van onze 
bestuursleden, die in december 2009 voor het laatst ter vergadering 

kwam. Zij werd spoedig opgevolgd. Ook dit nieuwe bestuurslid stapte na 
enkele maanden op wegens een te volle agenda, evenwel niet zonder 

suggestie voor een vrijwilliger uit het hulpverleningscircuit, die mogelijk 
bereid zou zijn haar plaats in te nemen. Dat dit een gouden greep was, is 

ons inmiddels duidelijk geworden. Omdat dit nieuwe bestuurslid veel 

verstand van computertechnologie bleek te hebben, is in de loop van het 
jaar een begin gemaakt met de ontwikkeling van een website.  Hierbij 

hebben we dankzij “betrokken ondernemers” ook hulp gekregen van 
professionele bureaus, die dit belangeloos hebben gedaan.  

 
We hopen deze site feestelijk te kunnen openen tijdens de viering van ons 

75-jarig jubileum in mei 2011. Als bijlage bij dit jaarverslag treft u enige 
geschiedenis aan van onze stichting. 

 
In november was het een grote klap dat onze notulist Pierre van Aelst, al 

ruim vijfentwintig jaar bestuurslid, bij een fietsongeval ernstig gewond 
raakte en overleed. We missen hem zeer met zijn menselijkheid, 

bevlogenheid en humor. 



Als klap op de vuurpijl volgde toen het bericht dat ons adviserend lid uit 

de hoek van Sociale Zaken vanwege een interne reorganisatie niet langer 
beschikbaar was voor HiBO. Voor hem is inmiddels een opvolger 

gevonden, die eveneens werkzaam is bij Sociale Zaken.  

 
We zijn enorm blij dat we dit jaar de beschikking kregen over en gebruik 

hebben kunnen maken van een forse bijdrage uit het participatiefonds van 
de Rabobank Breda. Ook kregen we de toezegging dat de Pierre de Jonge 

Foundation hulp, die ten goede komt aan jeugd voor een aanzienlijk 
bedrag voor haar rekening wil nemen. In december 2010 maakten we 

daar ook daadwerkelijk voor het eerst gebruik van.   
 

Het aantal aanvragen is dit jaar groter geweest dan ooit. Het aantal 
uiteindelijk door HiBO toegekende aanvragen lag desondanks lager dan 

het vorig jaar omdat we veel hulpverleners direct door konden verwijzen 
naar andere instanties, waar de aanvragers de gewenste hulp konden 

krijgen.  
Vrijwel alle ontvangen aanvragen werden gedaan voor mensen, bij wie 

sprake was van grote schulden. De hulp die wij bieden ligt dan niet in het 

verlichten van die schuld, maar directe noden in het leven van alledag, 
waardoor de hulpverlener vertrouwen wint om samen te kijken hoe uit de 

impasse te komen.  
Uitzonderlijk veel contacten zijn er geweest, zowel met fondsen, die ons 

financieel steunen, als ook met hulpverleners, die we bij een aantal 
plaatselijke netwerkbijeenkomsten ontmoetten en spraken.  Deze 

ontmoetingen zijn plezierig en onmisbaar.  
We hopen dat we op deze vruchtbare manier met u voort kunnen gaan. 

 
1.   DOELSTELLING EN WERKWIJZE 

 
De Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO) stelt zich ten 

doel: "het geheel of gedeeltelijk tegemoet komen aan materiële noden, 
voorzover voorliggende wettelijke sociale voorzieningen daarin niet of niet 

kunnen voorzien en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords."(artikel 2 statuten) 

" Zij tracht dit doel te bereiken door het doen van giften en alle andere 
wettelijke daartoe geëigende middelen." (artikel 2 statuten) 

 
De Stichting HiBO is opgericht op 18 mei 1936 en is door het Nationaal 

Fonds voor Bijzondere Noden erkend als hulpverlenende stichting.  
HIBO heeft geen eigen vermogen, maar financiert uit donaties of 

bemiddelt tussen hulpverleners en een aantal fondsen. Zeven van die 
fondsen verstrekken aan de stichting steeds een voorschot van waaruit 

het bestuur zelfstandig toekenningen kan doen. Hierover legt het bestuur 
aan die fondsen achteraf verantwoording af. HiBO ziet in overleg met de 

hulpverlener er op toe dat de cliënt de gelden op de juiste manier 
besteedt. 



 

De Stichting richt zich, wat haar verzorgingsgebied betreft, op inwoners 
van de gemeente Breda (waaronder de kernen Bavel, Prinsenbeek, 

Teteringen en Ulvenhout), de inwoners van de gemeente Alphen-Chaam 

voor zover zij woonachtig zijn in de kernen Chaam, Galder en Strijbeek en 
de inwoners van de gemeente Baarle Nassau. 

 
HiBO behandelt alleen aanvragen die afkomstig zijn van de hulpverlener 

van een cliënt, niet van de cliënt zelf. De hulpverleners zijn actief in het 
maatschappelijk werk, diaconie of in de (psycho-)sociale sector. Zij doen 

deze aanvragen in het kader van hun begeleiding. Bij toekenning door 
HiBO wordt ook aan hen het geld ter beschikking gesteld. Hulp van HiBO 

kan pas worden aangevraagd als alle voorliggende wettelijke 
voorzieningen niet van toepassing blijken te zijn.  

HiBO hanteert geen algemene richtlijnen voor wat betreft het 
bestedingsdoel of de hoogte van het gevraagde bedrag. Elke aanvraag 

wordt zorgvuldig naar de individuele situatie beoordeeld. Uit de aanvraag 
moet duidelijk worden welke de bijzondere omstandigheden zijn waarin de 

betreffende cliënt verkeert. Besluiten over een individuele aanvraag  

hebben geen algemene geldigheid. Het gevraagde dient deel uit te maken 
van een hulpverleningsplan. Toekenningen zijn in principe eenmalig.  

 
Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van HIBO. 

Hierop moeten met instemming van de cliënt worden ingevuld: de 
personalia, de inkomsten en uitgaven en de eventuele schulden en 

schuldenregeling. Het vraagt naar de motivering van de aanvraag en of 
gebruik is gemaakt van voorliggende wettelijke voorzieningen.  

Door ondertekening van het ingevulde aanvraagformulier gaat de cliënt 
ermee akkoord dat de aanvraag met die gegevens door HIBO in 

behandeling wordt genomen en dat HIBO hierover nadere informatie bij 
betrokken instellingen mag vragen. Van toepassing is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 
(In mei 2011 gaat HiBO middels een website over op digitalisering van de 

aanvragen waardoor de procedure verandert.) 

 
Vier voorbeelden van hulp in 2010 

 
Een man zet diverse auto’s op naam van zijn vrouw. Nadat het huwelijk 

op een scheiding is uitgelopen, blijven die op haar naam staan. Dit kost 
haar veel geld, terwijl ze nauwelijks kan rondkomen. Met juridische hulp 

zijn de auto’s van haar naam gehaald, maar diverse boetes moeten nog 
betaald worden anders gaat ze de gevangenis in. HiBO betaalt geen 

boetes, dat hoort een betrokkene zelf te doen. Maar HiBO compenseerde 
die uitgave wel door leefgeld te geven. 

 
De eengezinswoning van een bejaarde vrouw wordt gerenoveerd. Voor 

herinrichting krijgt ze van de woningbouwvereniging een mooi bedrag. Ze 
snapt het niet goed en laat voor dat geld een andere,  kleinere woning 



opknappen. Groot genoeg en een betaalbare huur. Hiervoor krijgt ze 

echter een aanzienlijk kleiner bedrag en zit dus met de gebakken peren. 
HiBO hielp haar de resterende nota van de schilder en de klusjesman te 

betalen. 

 
Een voormalige dakloze krijgt crisisopvang en verslavingszorg en via de 

GGZ een dagbestedingstraject. Zijn gebit is totaal verwaarloosd. In het 
kader van weer functiomeren in de maatschappij is het nodig dat hij een 
kunstgebit krijgt. Hij kan de eigen bijdrage niet betalen.  Dat deed HiBO. 
 

Een psychiatrische, labiele vrouw wordt  intensief begeleid door een   

bemoeizorgteam. Haar uitkering is gestopt vanwege een relatie die kwam 
inwonen. Daar heeft ze mee gebroken en krijgt weer geld. De ontstane 

schulden betaalt ze zo goed af dat ze nauwelijks geld overhoudt en zich 

dankzij de Voedselbank kan voeden. Er is een dreigende huisuitzetting 
door huurschuld. In het belang van de hulp betaalde HiBO een maand 

huur.  
 

2.1.   BESTUUR VAN DE STICHTING 
 

In het bestuur zijn vertegenwoordigd het Instituut vvor Maatschappelijk 
Welzijn, Vakdirectie Sociale Zaken van de gemeente Breda, de kerken, het 

onderwijs en diaconale opvang. Op grond van ervaring en deskundigheid 
is het bestuur in staat om de aanvragen verantwoord te beoordelen. Bij 

HiBO zijn besturen, beoordelen en administreren in één hand. De lijnen 
kunnen niet korter zijn. Bovendien is het bestuur elk moment bereikbaar. 

Er zijn geen bestuurskosten. 
Het bestuur kwam in het verslagjaar twaalf keer bijeen, elke tweede 

vrijdag van de maand.  

 
In het verslagjaar 2010 was het bestuur als volgt samengesteld: 

mevr. J.M.L. Rookmaaker-van den Bent, voorzitter 
dhr. A. Rietveld, vice-voorzitter 

dhr. J. J. N. Jonk, secretaris 
mevr. P. J. van den Bosch-Nieuwstraten, penningmeester 

dhr. R. H. Snijders, lid 
dhr. P.H.F.A. van Aelst, lid 

dhr. F.P.M. Snijders, adviserend lid 
 

Bestuurslid mevr. H. Lameijer nam in januari 2010 afscheid. Bestuurslid 
dhr. P. van Aelst  overleed in november 2010 als gevolg van een ver-

keersongeval op 88-jarige leeftijd. Hij was 25 jaar bij HiBO betrokken. 
Bestuursadviseur dhr. F. Snijders van Sociale Zaken kondigde in oktober 

2010 zijn vertrek aan wegens reorganisatie bij de gemeente. Inmiddels is 

hij opgevolgd door dhr. G. Hollestelle, ook van Sociale Zaken. 
 

Samenwerkingsverband 



HiBO is aangesloten bij de Stichting Samenwerking voor Bijzondere 

Noden. Dit is een landelijk beraad van stichtingen met een vergelijkbare 
doelstelling en werkwijze. Ze zijn gevestigd in Amsterdam, Breda, Leiden, 

Den Haag, Utrecht, Delft, Enschede, Waalwijk, Zwolle, Rotterdam, 

Haarlem, Friesland, Nieuwegein, Uithoorn en Huizen. 
Met haar oprichtingsdatum van 18 mei 1936 is HiBO Breda hiervan de 

oudste. 
 

 
Relatie tot onze geldgevers 

Ook in 2010 continueerden zeven plaatselijke fondsen hun financiële 
bijdragen. Regionale Caritas Breda collecteerde in mei 2010 in alle 
parochiekerken van Breda en omgeving voor HiBO. In 2010 kon HiBO een 

door het Coöperatief Fonds Rabobank Breda beschikbaar gesteld, 

aanzienlijk bedrag besteden. De landelijke fondsen handhaafden bijna 
allemaal hun toekenningenbeleid. Verheugend is ook dat we regelmatig 

van particulieren gelden ontvingen. 

  
3.    WERKZAAMHEDEN IN HET VERSLAGJAAR 
 

3.1.     Specificatie van de aanvragen 

3.1.1.  De aanvragen: 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

ingediende aanvragen  116  124  154 154 159 

afgewezen   26    21    23   21   29 

doorverwezen    7    13    11   19   27 

      

toegekend   83   90  120 114 103 

 

3.1.2. De aanvragen waren afkomstig van  
 

instelling 2008 2009 2010 

Stg. Maatschappelijke Opvang    32   50 53 

Instituut Maatschappelijk Welzijn   50   57 38 

Careyn Thuiszorg Breda    3    6 14 

Stg. Kick   11    7   5 

MEE West Brabant    1    1   4 

Particulieren    2    1   4 

Diaconaal Centrum Annahuis     4 

Weggeefwinkel Help ons Helpen     4 

ATD Vierde Wereld     3 

Villa Boereboont     3 

Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk    7    4   2 

GGD/GGZ/ACT-tam    5    3   2 



Jeugdbescherming/Tender    3    3   2 

Valkenhorst    1    2   2 

ASVZ     2   2 

WIJ (SOB)    1    1   2 

De Zuidwester     2 

Sociaal Raadslieden/Juridisch Loket    6    3   1 

Prisma    3    3   1 

Gemeentelijke Sociale Zaken     4    1   1 

Stg. Leergld     1   1 

SNW     1 

Mattheuskerk     1 

AMC Erasmus     1 

NSWAC     1 

Fiom     1 

Zorg Brabant     1 

De Gouden Cirkel     1 

VIA     1 

Humanitas     1 

SOVAK     3 - 

Surpluswelzijn     2 - 

Marokaans Welzijn     1 - 

Amarant    4    1 - 

leerplichtambtenaar     1 - 

Buurtmeester Heuvel     1 - 

 

 
 

3.1.3.  Bron van inkomen van degenen voor wie een aanvraag werd 

gedaan:  
 

inkomen 2008 2009 2010 

geen ink.  22%  13% 18% 

WWB e.d.  45%  66% 56% 

AOW    4%  12%   5% 

WW/WIA  16%    2% 14% 

salaris  13%    7%    7% 

 
 

3.1.4.  Leeftijd en burgerlijke staat van degenen voor wie een aanvraag 

           werd gedaan: 
 

 
leef- 
tijd 

aantal 
aan- 
vragen 

alleen-
staand 

alleen- 
staand 
met 

kind 

gehuwd gehuwd 
met 
kind 

jaar „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 



tm 19   9 14   9  9   4    1 

20-29 22 34  11 22   8 10   1    2 2 

30-39 35 34  12 13  12 10    11 11 

40-49 62 34  26 20  15  3   1   16 11 

50-59 22 28  11 19   5  5   3  2   1 2 

60-69   7  9   3  7   1     3  2   

70 >   3  6   2  5     1  1   

totaal 154 159  74 95  41 32   9  5  30 27 

 
 

3.1.5. Nadere gegevens over de aanvragen  
 

- Het aantal aanvragen nam in vergelijking met 2009 iets toe. Van de 159 

aanvragen werd 35% afgewezen of doorverwezen. Dat laatste meestal 
vanwege niet-benutte voorliggende voorzieningen. Of ze kwamen van 

buiten het HiBO-verzorgingsgebied. Het aantal toegekende aanvragen in 
2010 nam daardoor af in vergelijking met 2009.  

- Als burgerlijke staat werd dit jaar “gescheiden zonder kinderen” als 
“alleenstaande zonder kinderen” aangemerkt. En  “ongehuwd met kind”  

als “alleenstaande met kind”. 
- De 159 aanvragen betroffen 85 keer een vrouw en 74 keer een man.  

- Het aantal aanvragen voor jongeren nam toe, evenals voor ouderen.  
  Het aantal aanvragen voor mensen ouder dan 50 is ook nu relatief  klein. 

- Het ging 32 keer om gehuwden/samenwonenden en 127 keer om alleen-
staanden of één-oudergezinnen. Eenzelfde beeld als in 2009. 

- Ongeveer 40% van de aanvragen  betrof cliënten van niet-Nederlandse 
herkomst. Dat was ook zo in 2010. In 2008 betrof dat 60%. 

- Het aantal cliënten dat (tijdelijk) geen inkomen heeft, nam weer toe. 

Redenen voor gebrek aan een inkomen zijn: jongeren onder de 18 jaar, 
zwervers waarvoor een uitkering aangevraagd moet worden, geen 

aansluiting bij wisseling van werk en uitkering (bureaucratie) en failliete 
ZZP-ers die wachten op een uitkering.  

- Van de 159 cliënten had 80% schulden. Bijna de helft daarvan meer dan  
  € 10.000. (Dat is gemiddeld ongeveer een jaar netto WWB-uitkering.) 

  Een vijfde van deze schulden ging boven € 30.000 uit. De gemiddelde 
  schuld per cliënt nam ook in 2010 toe.  

  Vrijwel iedereen met schulden heeft een (strakke) vorm van 
  schuldsanering en/of budgetbeheer.  

  20% van alle aanvragen betrof de Wet Schuldsanering Natuurlijke  
  Personen (WSNP). 

 
 

3.2.     Financiële hulpverlening 

 
3.2.1.  Overzicht van de afgelopen 5 jaar:  

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

toegekende aanvragen       83       90   120   114    103 



totaal toegekend bedrag 50.208 52.723 
 

56348 45745 50.247 

gemiddeld per aanvraag     604     585   469   401    487 

 

 
 

3.2.2.  Overzicht van de inkomsten en onttrekkingen aan reserves in 2010    
 

HiBO heeft ter financiering van individuele toekenningen voor een deel 

deze direct bij fondsen aangevraagd. Voor een ander deel zijn de 
toekenningen onttrokken aan voorschotten die door de desbetreffende 

fondsen ter beschikking werden gesteld. 
 
Stg. Papefonds 2.000,00 

Jacob van Heusdenfonds 1.100,00 

J. van Drongelestichting 500,00 

FondsDBL 0,00 

Stg. Boedel Wittens 100,00 

Stg. Dekkersfonds 1.423,00 

Pierre de Jonge sr Found. 850,00 

Stg. Arm Kinderhuys 1.557,10 

Stg. Best Besteed 5.408,56 

Fonds De Grez Mahie 8.641,91 

Kath. Wezenverzorging 2.717,85 

Jeugd in Nood 2.344,18 

Overige Donaties 3.973,83 

Regionale Caritas Breda 533,50 

Rabobank Breda 10.000,00 

Stg Voormalig Gasthuis 5.304,60 

Ontvangen rente 207,58 

Nog in aanvraag 4.000,06 

totaal 50.662,17 

 
 

3.2.3.  Overzicht van de uitgaven in 2010 
 
Woninginrichting 16.567,10 

Medische kosten 5.963,13 

witgoed 1.482,49 

kleding 3.638,00 

kinderen 6.615,40 

vervoer 6.140,15 

Levensonderhoud 1.989,15 

Diversen 686,00 

Schulden 4.510,27 

legitimatie 969,70 

crisisuitgaven 1.829,64 

bureaukosten 271,14 

totaal 50.662,17 

 
 



3.2.4.   Opmerkingen m.b.t. de financiële gegevens 2010 

 
Aan de 103 toegekende aanvragen werd per aanvraag gemiddeld € 487,- 

uitgegeven. HiBO hanteert bij toekenning voor goederen bedragen die 

gebaseerd zijn op functionaliteit.  
 

Crisisuitgaven: Het betreft hier uitgaven gedaan in 2010. De gelden zijn 
besteed aan 65 Bredase mensen/gezinnen die door ontreddering of door 

uitblijven van hun uitkering geen inkomen hadden. Zij kregen bedragen 
die variëren van 3 tot 50 euro. Het geld is verstrekt door hulpverleners 

van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn in Breda.  
Het betrof echte crisissituaties. Daar valt onder: eetgeld, kleding, 

schoenen, nachtopvang, medicijnen e.d. Daarmee wordt in eerste 
instantie een acute, schrijnende nood opgelost als eerste stap naar een 

duurzamere oplossing. 
 
4.      BALANS 

4.1.  Balans per 31 december 2010 
 

Aktiva 
31-12-

2010   Passiva 
31-12-

2010 

omschrijving     omschrijving   

Girorekening 2.473,47   Reserve Arm Kinderhuys 1.331,35 

Renterekening 10.141,16   Reserve Best Besteed 2.491,44 

in aanvraag 4.000,06   Reserve Grez de Mahie fonds 931,91 

      Reserve Kath. Wezenverzorging 1.257,36 

      Reserve Jeugd in Nood 0,00 

      Reserve Overige Donaties 3.311,26 

      Reserve Regionale Caritas 1.707,80 

      Reserve St.Voormalig Gasthuis  3.388,55 

      Nog uit te betalen aan IMW 2.149,64 

          

      Stichtingskapitaal 45,38 

Totalen 16614,69     16.614,69 

 

 
4.2.  Toelichting op de balans 

 

Een externe kascontrolecommissie overlegde op 22 februari 2011 een 
goedkeurende verklaring omtrent de verificatie van de financiële stukken 

over 2010. 
 

HIBO richt zich op bijzondere omstandigheden. Vaak is daarbij sprake van 
een acute situatie waar snel financieel geholpen moet worden. HIBO heeft 

echter geen eigen vermogen of bezittingen. Wijzelf vragen het geld dus 
aan bij de fondsen. Maar het kan even duren voordat die fondsen onze 

aanvraag behandeld hebben. HIBO schiet het geld dan voor aan de cliënt.  



Een aantal fondsen verstrekt ons bestuur een voorschot. HIBO besteedt 

dit aan de beoogde doelgroep en geeft verantwoording achteraf. Een van 
die fondsen fungeert als garantiefonds. 

HiBO maakt voor haar vergaderingen en kopieerwerk dankbaar gebruik 

van gratis ter beschikking gestelde faciliteiten van het Instituut voor  
Maatschappelijk Welzijn en van de Vakdirectie Sociale Zaken van de 

gemeente Breda. De bureaukosten zijn daardoor beperkt tot postzegels, 
enveloppen e.d. Bestuurskosten zijn  er niet. 
 

5.  Tot slot 
 

Zonder hulp van allen die met het Stichtingsbestuur van de HIBO hebben 
samengewerkt, was het niet mogelijk datgene te doen waarvan in dit 

verslag melding is gemaakt. 
Vermeld dienen te worden: al degenen die onze stichting financiële hulp 

hebben geboden en al de hulpverleners van de genoemde instellingen die 
door hun beroep op onze stichting hun cliënten hebben kunnen helpen.  

Dank ook aan de Vakdirectie Sociale Zaken Breda voor de openhartige 
samenwerking die een effectieve en snelle behandeling van aanvragen 

mogelijk maakte. 

Wij hopen dat de samenwerking met u allen ook in de toekomst kan 
worden voortgezet. 

 
Breda, mei 2011  

J. M. L. Rookmaaker-van den Bent, voorzitter 
J. J. N. Jonk, secretaris 

P.J. van den Bosch-Nieuwstraten, penningmeester 
 

 
 

 
 

Bijlage bij het Jaarverslag 2011 van HiBO  
 

18 mei 2011  HiBO 75 jaar 
 
Afdeling Breda van het Nationaal Crisis Comité 

De wereldwijde economische crisis begin jaren ’30 leidde ook in Nederland 
tot forse werkloosheid en armoede. Onder voorzitterschap van Prinses 

Juliana werd eind 1931 een Nationaal Crisis Comité in het leven geroepen 
met een oproep aan alle gemeenten om een plaatselijke afdeling op te 

richten. In een paar honderd gemeenten kwam zo’n afdeling tot stand.  

Ook in Breda. Om aan geld te komen spraken de leden hun relaties en 
achterbannen aan. Met toestemming van de gemeente werden acties 

gevoerd en gecollecteerd. En ook ging men actief de straat op om met 
o.a. muzikaal vertoon de Bredase bevolking op te roepen om geld te 

geven. 



Dat geld werd vervolgens in natura besteed aan de behoeftige gezinnen. 

Vooraf beoordeelde het comité door huisbezoek waaruit die behoefte 
bestond. Ook kleine kredieten en giften ineens waren mogelijk. 

 

Het Nationaal Crisis Comité werd op in 1936 door de minister van 
Binnenlandse Zaken omgezet in een meer structurele vorm: het 

“Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden”. Dat gebeurde op 11 mei 1936. 
De  afdelingscomités werden gestimuleerd om hun werk voort te zetten, 

maar nu als stichting in vervolg van het Nationaal Fonds.  
Doel: aanvullende geldelijke steun te bieden voor bijzondere individuele 

noden waarin plaatselijk niet kan worden voorzien. 
 

“Stichting tot leniging van bijzondere nooden in Breda” 
Twaalf min of meer bekende Bredase notabelen uit het plaatselijk 

bedrijfsleven, advocatuur, bankwezen en journalistiek verzamelden zich 
op 18 mei 1936 bij de notaris. Met 100 gulden als stichtingskapitaal werd 

er de oprichtingsakte getekend van de “Stichting tot leniging van 
Bijzondere Nooden in Breda”. Zij waren eerder al actief in de Bredase 

afdeling van het Nationaal Crisis Comité. 

Tot die oprichters hoorden de wethouder E. van Mierlo tevens 
bankdirecteur, dhr. A. Smits van Waesberghe, de directeur van De Drie 

Hoefijzers en Mej. M. Ingenhousz. 
 

Aanvragen werden ingebracht door de leden zelf of door  relaties die 
vanwege hun werkzaamheden de noden aantroffen (artsen, priesters, 

voorzitters van verenigingen). Men verstrekte “gratis…kleeding, dekking 
en schoeisel..kleine credieten…en giften ineens…”. 

Tijdens de oorlogsjaren verliep de bestuursactiviteit. Daarna bleef het een 
paar jaar stil rond de stichting. 

 
Een doorstart 

Op uitnodiging van de Wethouder van Sociale Zaken, dhr. A. Romson, 
vond op 10 augustus 1948 op het gemeentehuis een bijeenkomst plaats 

van bestuurders van Bredase werkgevers- en werknemersorganisaties, 

van katholieke en protestantse diaconieën en enkele charitatieve 
instellingen. Besloten werd tot voortzetting van de activiteiten van de 

stichting in de zin van een Commissie van Samenwerking voor bijzondere 
noden: gemeente, fondsen en hulpverleners. De commissie moest 

financieel zelfdragend zijn. Leidende gedachte was dat mensen in nood 
“weer in het zadel geholpen werden”. 

Voorzitter werd wethouder dhr. A. Romsom. Mej. M. Ingenhousz bleef aan 
als secretaresse. Dhr. A. Hellegers van de Vincentiusvereniging werd 

penningmeester en dhr. H. Derks, directeur van het instituut 
Maatschappelijk Hulpbetoon de vice-voorzitter. 

 
Vergaderen kon men op het gemeentehuis. De post mocht als Dienstpost 

portvrij verzonden worden. De stichting kreeg de formele erkenning van 
het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden. 



  

Is noodhulp nog nodig? 
Rond 1960 dienden zich nieuwe bestuurders aan met dhr. J. van Dam, 

directeur Sociale Zaken Gemeente Breda, als voorzitter. Mevr. L. Esser-

van Mierlo, al bekend bij de Vincentiusvereniging, nam het secretariaat op 
zich en dhr. Hellegers bleef penningmeester. Oud-predikant Coolsma 

vertegenwoordigde de diaconieën.  
In 1964 nam dhr. P. van Beek, penningmeester van de Hl. Hartparochie, 

de voorzittershamer over. 
 

Mede als gevolg van de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 
daalde het aantal aanragen flink. In den lande trok men de conclusie dat 

de Commissies van Samenwerking overbodig geworden waren. De 
meesten hieven zich dan ook op.  HiBO zag nog wel een taak, maar had 

geen middelen om die ambitie waar te maken.  
Dat onze stichting toch door kon gaan was o.a. te danken aan trouwe 

fondsen als Nationaal Fonds, Pape-Fonds en een extra gift van de Bredase 
protestantse Diaconie en de katholieke Caritas. Het bestuur bracht haar 

diensten nog eens goed onder de algemene aandacht.  

 
HiBO gaat door 

Dhr. Hellegers nam in 1978 afscheid na bijna 40 jaar penningmeester te 
zijn geweest en werd opgevolgd door dhr. R. Brosens. Hij deed dit werk 

22 jaar.  
In 1979 werd bij wat formele aanpassingen van de stichtingsakte meteen 

de naam gewijzigd: “Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden”, 
kortweg: HiBO. 

In 1985 traden vier bestuursleden af. Ieder was zo’n 25 jaar bestuurslid 
geweest. Voorzitter werd mevr. J. Rookmaaker en secretaris dhr. G. Muijs. 

Het Maatschappelijk Werk werd vertegenwoordigd door dhr. J. Korebrits. 
Deze laatste formuleerde een goed doordachte grondslag als referentie bij 

de beoordeling van aanvragen.  
In 1990 werd hij opgevolgd door dhr. A. Rietveld, unithoofd van Instituut 

voor Maatschappelijk Welzijn. Hij werd vicevoorzitter. Zijn benadering dat 

giften bezien moeten worden in het kader van een hulpverleningsplan 
werd voor HiBO (en daarbuiten) staand beleid. 

 
HiBO 75 jaar 

Bij de oprichting in 1936 was nooit gedacht dat de stichting zo veel jaar 
actief zou blijven. Dat de handgeschreven notulen (die ter vergadering 

werden voorgelezen) plaats zouden maken voor digitale verslaglegging en 
betalingsverkeer. Dat er een website kwam en e-mailoverleg. 

HiBO sloot zich aan bij een netwerk van alle noodhulpbureaus in 
Nederland. Daarvan heeft HiBO Breda overigens de oudste 

stichtingsdatum.  
 

Het aantal aanvragen schommelde in de loop der jaren. Met de begintijd 
meegerekend rond de 70 gemiddeld per jaar. Pieken en dalen in die 



aantallen zijn niet goed te verklaren. Ze lijken niet gerelateerd aan de 

golfbeweging van welvaart en recessies. Het betrof eerder de noden die 
mensen overkomen als gevolg van hun persoonlijk leven. Bijzondere 

omstandigheden dus en die zijn van alle tijden. 

De afgelopen jaren steeg het aantal aanvragen wel: zo rond de 155 per 
jaar. In 75 jaar kende HiBO aan zo’n 5500 Bredase gezinnen en 

alleenstaanden geld toe. 
Maar wat bleef is dat er nog steeds mensen zijn die geen geld hebben 

voor kleding, fietsen, eten, schoolboeken. Nog steeds kan men huren niet 
betalen en wordt energie afgesloten. Nog steeds lenen mensen te veel en 

zijn er schulden. Meer schulden zelfs dan ooit voorheen.  
 

Betrokken fondsen en betrokken ondernemers 
75 jaar had HiBO geen eigen vermogen, maar steeds bleek er geld 

beschikbaar. Dank zij acht Bredase en diverse landelijke fondsen. 
Waren het in de jaren ’30 betrokken ondernemers die HiBO van de grond 

tilden, anno 2011 zijn het ook betrokken Bredase ondernemers die HiBO 
steunen. Vanuit de “Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda” 

werden we geholpen door grafisch bureau Vormgevers, communicatie-

bureau Heldhavtig, drukkerij Koninklijke Broese en Peereboom. Verder de 
bedrijfsfondsen Best Besteed en Pierre de Jonge Foundation, Rabobank 

Breda en de Rotary. En niet te vergeten de diensten van Instituut voor 
Maatschappelijk Welzijn en de Gemeente Breda. 

 
Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden heeft een toekomst voor 

zich.   
 

Breda, april 2011  
 

 


