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Het tegenovergestelde van armoede is niet rijkdom.  
Het tegenovergestelde van armoede is delen. 
 
Abbé Pierre, Franse priester (geb. Henri Grouès) 1912-2007 
Oprichter van de Vierde Wereld Organisatie/ATD en de jaarlijkse Dag van de Armoede. 
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VOORWOORD 
  
In het overzicht van de aanvragen en toekenningen in het jaar 2019 valt op dat er zich ten 
opzichte van de afgelopen jaren niet veel opmerkelijke veranderingen hebben voorgedaan. 
Het aantal aanvragen bleef ongeveer gelijk en ook het totaal toegekende bedrag is niet 
afwijkend.  
 
Helaas blijkt er nog steeds sprake te zijn van nood, waarvoor er geen voorliggende 
voorzieningen voorhanden zijn. Gelukkig hebben we ook nu weer kunnen helpen dankzij een 
aantal organisaties, fondsen en particulieren, die ons daartoe financieel in staat stelden.  
 
In het kader van de hulpverlening was nogal eens verhuizing naar een andere woning 
noodzakelijk. Alleen dan kon een positieve draai worden gegeven aan het leven van 
degenen, voor wie  een aanvraag gedaan werd. Vandaar ook dat inrichtingskosten bovenaan 
staan in de lijst van toekenningen. 
  
Bij de medisch gerelateerde aanvragen was in twee derde van de gevallen sprake van 
gebitsklachten, met meer of minder ernstige kiespijn. De hoogte van de als bijlage 
meegestuurde pro-forma nota’s blijft toenemen. Wij hebben dan ook in principe moeten 
besluiten tot een maximale tegemoetkoming in deze gevallen. Het blijft moeilijk om voor 
deze noden fondsen te vinden. Dit blijkt ook landelijk een groeiend probleem te zijn. 
 
De schuldenlast van degenen, voor wie een aanvraag gedaan wordt bij onze stichting, is 
dikwijls torenhoog. Niet in de laatste plaats door problemen met schuldeisers van 
overheidswege. Gelukkig is hier intussen binnen de politiek meer aandacht voor en kunnen 
schulden bevroren worden zodra iemand is aangemeld bij de Kredietbank. Dit heeft een 
enigszins remmende werking  op de tomeloze groei van een schuld wanneer er 
incassobureaus bij betrokken raken. 
  
Hulpverleners van het stedelijk maatschappelijk werk, het IMW, konden een aantal jaren 
beschikken over een financiële injectie van gemeentewege om maatwerk te leveren, 
waarmee schrijnende gevallen konden worden ondersteund. In die jaren werd er minder 
dikwijls een beroep op HiBO gedaan. Na het dichtdraaien van die kraan kwamen uit die hoek 
dit jaar weer meer aanvragen.  
 
Bijzonder erkentelijk zijn we voor het feit, dat ook particulieren zich het lot van stadgenoten 
- die door bijzondere omstandigheden in nood gekomen zijn - hebben aangetrokken en ons 
gelden hebben toevertrouwd om hulp te kunnen bieden. 
 
Veel dank aan allen, zonder wie het voor ons niet mogelijk zou zijn geweest de zo 
noodzakelijke hulp te bieden aan mensen, van wier bestaan we niet wisten, maar voor wie 
de hulpverleners met een aanvraag en een gedegen plan van aanpak bij ons aanklopten.  
 
Annèt Rookmaaker- van den Bent, voorzitter  



 

 
Jaarverslag Stichting HiBO 2019  6 

  



 

 
Jaarverslag Stichting HiBO 2019  7 

1.0 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 dat met een 
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords. 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 was 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. Die 
fondsen verstrekken aan de stichting in een aantal gevallen een voorschot, van waaruit het 
HiBO bestuur zelfstandig toekenningen kan doen. Ook een aantal kerkgenootschappen uit 
Breda en omstreken draagt een steentje bij. Het bestuur legt aan alle fondsen achteraf 
verantwoording af. HiBO ziet er, in overleg met de hulpverlener, 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, 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 hulpverleners, dus niet van cliënten 
rechtstreeks. Deze hulpverleners zijn erkend en actief in het maatschappelijk werk en de 
psychosociale hulpverlening, in de kerken, in de sociaal-maatschappelijke opvang, in het 
onderwijs e.d. Zij doen deze aanvragen in het kader van een hulpverleningsplan en de 
begeleiding daarvan. Bij toekenning door HiBO wordt het geld uitsluitend beschikbaar 
gesteld aan de organisatie waarbij de hulpverleners werkzaam zijn, nooit direct aan de cliënt 
zelf. 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 werking. Het gevraagde dient op enigerlei wijze deel uit te maken van een 
hulpverleningsplan. Toekenningen zijn in principe eenmalig.  
 
Het aanvraagformulier is te downloaden via de HiBO-website www.hibo-breda.nl en wordt 
na invullen samen met de getekende machtiging van de client digitaal verzonden naar het 
HiBO-secretariaat: hibo.breda@protonmail.com. De behandelingsduur is maximaal vijf 
weken, bij spoed sneller.  Op het aanvraagformulier wordt ingevuld: de personalia, de 
inkomsten, uitgaven en de eventuele schulden en schuldenregeling. Het vraagt verder naar 
de motivering van de aanvraag en of gebruik is gemaakt van voorliggende wettelijke 
voorzieningen en/of toekenningen van andere fondsen.  
 

http://www.hibo-breda.nl/
mailto:hibo.breda@gmail.com


 

 
Jaarverslag Stichting HiBO 2019  8 

HiBO neemt alleen aanvragen in behandeling als de cliënt instemt met die aanvraag en HiBO 
machtigt om de persoonsgegevens te gebruiken in een eventueel overleg met de gemeente 
en de betrokken instanties ten behoeve van de aanvraag.  
 
 
1.1 Voorbeelden van toegekende aanvragen in 2019 
 
Ongehuwde man van 37 jaar. Hoge schulden. Volgt opleiding om hogerop te komen. Zeer 
gemotiveerd. Woont nu in Breda om dichter bij zijn zoontje te zijn.  Bankstel is totaal 
doorgezakt. Nauwelijks ander meubilair, geen kindvriendelijke woonomgeving.  
 
Gescheiden man van 48 jaar. Kan nauwelijks rondkomen door diverse betaalregelingen. Zou 
graag een fiets willen om zich makkelijker in Breda te kunnen verplaatsen. Geen geld voor 
openbaar vervoer.  
 
Ongehuwde man van 20 jaar. Flinke schuld. Weinig inkomen. Doet een opleiding om daarna 
in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor moet hij  schoolspullen, uniform en 
sportkleding aanschaffen.  
 
Weduwe van 92 jaar. Zoon woonde boven haar en hielp haar met alles. Deze is plots 
overleden, waardoor er met spoed allerlei hulp geregeld moet worden.  
 
Ongehuwde vrouw van 61 jaar. Inwonende kinderen, waardoor kostendelersnorm. Oudste 
zoon is ongeneeslijk ziek. Geen schulden. Een condens-wasdroger zou haar taak verlichten, 
vanwege grote hoeveelheid wasgoed zieke zoon (chemo).  
 
Alleenstaande man van 48 jaar. Woont in beschermde woonomgeving. Jarenlang dakloos en 
verslaafd geweest. Nu clean en gemotiveerd om het roer om te gooien. Heeft kapotte 
schoenen en nauwelijks winterkleding.  
 
Ongehuwde vrouw van 34 jaar. Fikse schuld. Bewindvoerder. Complexe relatie is 
stukgelopen. Terug bij moeder gaan wonen om tot rust te komen. Nu kans op eigen 
woonruimte, maar heeft niet kunnen sparen voor fornuis en koelkast.  
 

Ongehuwde vrouw van 22 jaar. Zware jeugd met veel hulpverlening en pleeggezinnen. Heeft 
in korte tijd overstap kunnen maken van trainingshuis naar zelfstandig wonen met haar baby 
van 1 jaar. Volgt een studie in de zorg. Hoopt volgend jaar schuldenvrij te zijn, maar dit jaar 
lukt het haar nog niet om haar lesgeld zelf te betalen. We adviseren haar ook het Betsy Park 
Opleidingsfonds (via Tesselschade Arbeid Adelt), gericht op economische zelfstandigheid van 
vrouwen.  
 
Gehuwde man van 51 jaar. Vier jonge kinderen. Voedselbank. Houden net het hoofd boven 
water, nauwelijks schuld. Voor school hebben de kinderen een laptop nodig. Ook hebben de 
kinderen winterkleding en –schoenen nodig. We adviseren ze ook, om voor het nieuwe 
schooljaar een schoolstartpakket aan te vragen bij de gemeente Breda.  
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Gescheiden vrouw van 36 jaar. Gewelddadig huwelijk achter de rug. Vier jonge kinderen. 
Zoon van 12 jaar heeft erfelijke heupafwijking. Daarvoor al diverse malen geopereerd. Gaat 
na de zomer naar middelbare school, maar een gewone fiets is voor hem niet haalbaar. Een 
aangepaste fiets met hulpmotor is nodig om hem een zo normaal mogelijk leven te kunnen 
geven. Samen met 2 andere fondsen krijgt de zoon zijn fiets.  
 
Samenwonende vrouw van 22 jaar. Peuter van 20 maanden en een tweede kindje is op 
komst. Weinig inkomen. Vraagt om babyspullen voor dit nieuwe kindje. We adviseren haar 
ook een website waar gratis babyspullen te verkrijgen zijn: stichtingbabyspullen.nl. 
 
Alleenstaande vrouw van 37 jaar. Twee jonge kinderen. Sinds enkele maanden betaalt ex 
niet meer mee aan de huur, noch betaalt hij alimentatie. Via een advocaat kan hij 
gedwongen worden toch te betalen. Deze kosten kan mevrouw niet opbrengen. Cruciaal dat 
deze patstelling doorbroken wordt. Ook adviseren we haar Stichting Leergeld voor 
schoolmateriaal.  
 
Ongehuwde man van 67 jaar. Ruime schuld, leeft van krap leefgeld. Hij is onlangs gevallen, 
omdat zijn bril niet goed meer is. Heeft een nieuwe nodig. Heeft net teveel inkomen voor 
aanvulling uit Bijzondere Bijstand. We adviseren om naar EyeLove te gaan, een zeer goed 
betaalbaar opticiens-initiatief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Jaarverslag Stichting HiBO 2019  10 

2.0 BESTUUR VAN DE STICHTING HiBO 
 
In het bestuur zijn vertegenwoordigd het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, de 
gemeente Breda, de kerken en het onderwijs. 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 via e-mail elke werkdag beschikbaar om dringende aanvragen te beoordelen. Er zijn 
geen bestuurskosten. Het bestuur kwam in het verslagjaar twaalf keer bijeen, elke tweede 
vrijdag van de maand. Alle bestuursleden en adviseurs hebben geheimhoudingsplicht. 
 
In het verslagjaar 2019 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
mevrouw J.M.L. Rookmaaker-van den Bent, voorzitter 
de heer H.L. Sinke, penningmeester 
de heer R.H. Snijders, secretaris 
mevrouw P. J. van den Bosch-Nieuwstraten  
mevrouw E.G.M. van Camp 
mevrouw T.J.A.M. Rommens-van Vugt 
mevrouw N.I. van Roon  
mevrouw A.M.E. Vlaardingerbroek- Bamberg  
de heer J.C. Westenberg  
 
mevr. V. Coenen: adviseur vanuit Instituut voor Maatschappelijk Welzijn 
de heer M.J.H. van Rooij: adviseur vanuit de Gemeente Breda  
 
 
Samenwerkingsverband 
HiBO werkt samen met Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN, www.sunnederland.nl) 
en met het Landelijk Beraad van Noodfondsen met een vergelijkbare doelstelling en 
werkwijze. Deze noodfondsen zijn gevestigd in Aalsmeer, Almere, Amsterdam, Breda, Delft, 
Den Haag, Doesburg, Drechtsteden, Enschede, Friesland, Groningen, Haarlem, Huizen, 
Krimpenerwaard, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lekstroom, Rheden, Rijswijk, Rotterdam, 
Twente, Uithoorn, Utrecht, Waalwijk, Zoetermeer en Zwolle. Met de oprichtingsdatum van 
18 mei 1936 is HiBO Breda het oudste plaatselijke noodhulpfonds. 
 
Relatie tot onze geldgevers 
Ook in 2019 continueerden een aantal plaatselijke fondsen hun financiële bijdrage. De 
landelijke fondsen handhaafden allemaal hun toekenningenbeleid. Verheugend is ook dat 
HiBO regelmatig van particulieren gelden ontvangt. Gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen blijven we actief op zoek naar fondsen en donaties.  
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3.0 WERKZAAMHEDEN IN HET VERSLAGJAAR 
  
3.1 Specificatie van de aanvragen 

3.1.1 De aanvragen van de afgelopen 5 jaar 

   2015 2016 2017 2018 2019 

Ingediende aanvragen 165 131 164 165 *158 

Afgewezen of ingetrokken   38   13   33 33 45 

Doorverwezen of aangehouden     8     3     6  1 1 

Alsnog BB/SZ/KB/WMO     8     3   12  6  0 

Toegekend 111 112 113 125 112 

 
* Exclusief 17 aanvragen van buiten de regio plus 16 aanvragen die niet via een hulpverlener 
werden ingediend. Deze werden alle dus niet in behandeling genomen.  
 
Wat betreft bovenstaande tabel worden de volgende zaken opgemerkt: 

 Het aantal aanvragen is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. 

 22% van de aanvragen werd gedaan voor personen die in de laatste vijf jaar al eens 
een beroep hadden gedaan op HiBO. 

 71% van de aanvragen werd toegekend en 28% van de aanvragen werd afgewezen 
dan wel ingetrokken. 

 16% van de aanvragers heeft een buitenlandse nationaliteit (in totaal 25 personen). 

 In 2019 had 33% van de personen een verstandelijke beperking en/of psychische 
problematiek. Een lichte stijging t.o.v. 2018.  
 

 
3.1.2 Afkomst van de  aanvragen van de afgelopen 5 jaar 
 

Instelling 2015 2016 2017 2018 2019 

Actief Zorg Breda   1   

Advocaten   1   

Amarant 1 4 3 3 8 

AMC Erasmus  1    

AMW Veluwe SNV  1 1   

ASVZ 3 1 10 5 3 

Careyn  4    2 

Bewindvoerders 14 8 14 16 21 

CJG 5 3 1 1  

Coaching Van Klaveren     1 

Curio-Tech     1 

Diac. Centrum Annahuis 4 1 2 2  

Dok Breda / Buro Maks  3 1   

Dunya Zorg en Welzijn   2 1 1 

Fivoor    2 3 

Gemeente Breda 2 4 1 3 2 
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GGD 6  2   

GGZ Breburg    8 5 

Honingraad / Wij Zijn 1 1    

Humanitas DMH 4 7 6 1 1 

Idris 2 4 4 5  

Impegno 3 6 5 20 21 

IMW 25 16 28 28 31 

Jan Arends 6 7 3 3  

Juzt 5 2 3 2  

MEE West-Brabant 12 7 9 4 13 

Monné Zorg / Beweging    1  

Mozaik 2 1 1 1 1 

Novadic Kentron 2 1   1 

Ondersteuning thuis     2 

Pauwer 1   1  

Prisma 2 13 14 8 9 

Reclassering Nederland     1 

Slachtofferhulp    1 1 

SMO / Housing First 37 24 39 34 19 

Juridisch Loket   1   

Stichting Kick 2     

Stichting Leergeld 3  1   

Surplus Welzijn 1  1   

Thebe 1 4    

Up2You     1 

Verzorgingshuis   1   

Villa Boerebont 5 8 6 6 2 

Vinden & Binden    1  

Vluchtelingenwerk    1  

WIJ / Zorg voor elkaar  4 3 8 7 

Anoniem     1 

Totaal 194 165 131 164 158 
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3.1.3 Bron van inkomen van de afgelopen 5 jaar  
 

Inkomen 2015 2016 2017 2018 2019 

WWB e.d./PW 49,1% 49,6% 47,27% 55,36%  45,73%  

WW/WIA/etc. 25,5% 23,0% 30,90% 13,10% 18,90% 

Salaris 11,1% 11,5% 10,30% 8,33% 16,46% 

Duo/Wajong   3,9%   3,8%   2,42%   8,93%   9,15% 

AOW/ANW   2,5%   4,5%   4,24%   2,39% 5,49% 

Geen inkomen  7,8%   7,6%  4,84% 11,90% 4,27% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Wat betreft bovenstaande tabel worden de volgende zaken opgemerkt: 

 Het aantal aanvragers dat (tijdelijk) geen inkomen heeft, is in 2019 weer gedaald 

naar het niveau van 2017. 

 Het aantal aanvrager dat een salaris ontvangt is ten opzichte van voorgaande jaren 

gestegen naar 16,5%. Kortom, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. 

 
3.1.4 Leeftijd en thuissituatie van de afgelopen 5 jaar 
 

Leeftijd Aantal aanvragen 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

<19 7 7 8 11 3 

20-29 36 30 30 31 28 

30-39 29 25 42 36 37 

40-49 36 31 36 32 40 

50-59 28 26 30 30 29 

60-69 13 11 14 22 15 

>70 4 1 4 2 5 

Onbekend    1 1 

 153 131 164 165 158 
 

 

Leeftijd Alleenstaand Alleenstaand + kinderen 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

<19 7 7 8 10 3 0 0 0 0 0 

20-29 25 24 20 21 15 2 6 7 7 8 

30-39 9 9 20 20 15 11 10 15 15 16 

40-49 24 14 21 16 18 10 11 10 10 11 

50-59 20 14 16 18 17 5 7 9 10 10 

60-69 10 7 10 20 12 2 2 3 1 2 

>70 1 1 3 2 3 3 0 0 0 1 

 96 76 98 108 84 33 36 44 43 48 
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Leeftijd Gehuwd of samenwonend Gehuwd of samenwonend + kinderen 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

<19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

20-29 5 0 2 2 1 5 0 1 1 4 

30-39 7 0 2 1 3 7 6 5 0 2 

40-49 2 1 1 1 1 2 5 4 5 10 

50-59 2 2 1 2 2 2 3 4 0 0 

60-69 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

>70 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 17 4 8 8 8 17 15 14 6 17 

 
 
Wat betreft bovenstaande tabel worden de volgende zaken opgemerkt: 

 Bijna 85% van de  aanvragen betrof alleenstaanden, respectievelijk 54% 
alleenstaanden zonder kinderen en 31% met kinderen. 

 Bij 65 aanvragen waren kinderen betrokken: respectievelijk 31% bij zgn. één-
oudergezinnen en 10% bij twee-oudergezinnen 

 
 
3.1.5 Aanvragen met schuldenlast van de afgelopen 5 jaar 
 
Van de 158 personen, voor wie een aanvraag gedaan werd, had 82,3% schulden (130 
personen).  
Hieronder volgt een onderverdeling van de aanvragers met schulden naar schuldenlast: 
 
 

Jaar Onbekend Tot 5.000 Tot 15.000 Tot 40.000 Tot 50.000 Tot 70.000 ≥ 70.000 

2015 8,5% 32,0% 17,0% 20,0% 2,5% 5,2% 4,0% 

2016 10,8% 42,5% 21,7% 16,6% 2,5% 3,4% 2,5% 

2017 15,0% 25,7% 17,9% 27,2% 1,4% 2,8% 10,0% 

2018 13,3% 32,0% 17,2% 18,0% 3,9% 7,0% 8,6% 

2019 13,1% 35,4% 13,1% 24,6% 3,1% 1,5% 9,2% 

 
Wat betreft bovenstaande tabel worden de volgende zaken opgemerkt: 

 Het totaalbedrag van de schulden van deze aanvragers betreft € 3.099.497 (in totaal 
130 personen).  

 De gemiddeld schuld per aanvrager bedraagt € 23.842 over 130 personen. 

 53% van de aanvragers met schulden hebben enige vorm van budgetbegeleiding of 
budgetbeheer.  
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3.2 Inkomsten en uitgaven in € 
  
3.2.1 Overzicht van de afgelopen 5 jaar in €  
  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Toegekende aanvragen 111 112 113 132 112 

Totaal toegekend bedrag 53.492 45.527 51.521 *57.953 53.204,43 

Gemiddeld per aanvraag 482 407 456 464 475 
* Het totaalbedrag is gecorrigeerd met retour ontvangen voorschotbedragen 

 
 
3.2.2 Overzicht van de inkomsten en onttrekkingen aan reserves in 2019 
 

 Onttrekkingen Retour ontvangen  Aanvullingen fonds 

     

Onze fondsen:    

Subtotaal 54.445,18 632,03 57.095,29 

Bureaukosten (1) 628,39   

Totaal 55.073,57 632,03 57.095,29 

    

 
1. Het verschil tussen de bureaukosten 2019 en de aan het begin van het jaar 

ontvangen rente wordt overeenkomstig de bestendige gedragslijn begin 2020 

afgeboekt ten laste van de Reserve Overige Donaties. 
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3.2.3 Overzicht van de uitgaven naar categorie in 2019 in € 
 

 De uitgaven die zijn gedaan 
n.a.v. de primaire beslissing 

De uitgaven die resteren na 
verrekening van de over 2019 

retour gekomen bedragen 

Woninginrichting 14.717,16 14.717,16 

Gecombineerde verzoeken 8.934,26 8.934,26 

Medische kosten 8.869,86 8.537,83 

Huur 6.758,83 6.458,83 

Kinderen 3.781,49 3.781,49 

Witgoed 3.184,00 3.184,00 

Kleding 1.600,00 1.600,00 

Vervoer 1.592,00 1.592,00 

Levensonderhoud 1.350,00 1.350,00 

Legitimatie 881,00 881,00 

Energie + water 803,58 803,58 

Crisisuitgaven 740,75 740,75 

Computer 500,00 500,00 

Schulden 232,25 232,25 

   

Subtotaal 53.945,18 53.313,15 

   

bureaukosten 628,39 628,39 

   

Totaal 54.573,57 53.941,54 

 

 Aan de 112 aanvragen (excl. de crisisuitgaven) werd per aanvraag gemiddeld  
€ 475,00 uitgegeven (zie 3.2.1). HIBO hanteert bij toekenning voor goederen 
bedragen die gebaseerd zijn op functionaliteit. Ook wordt verwezen naar de 2e hands 
winkels (zie www.hibo-breda.nl). 

  

http://www.hibo-breda.nl/
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 Crisisuitgaven: Het betreft uitgaven gedaan in 2019. De gelden zijn besteed aan 17 
Bredase mensen/gezinnen die om diverse redenen geen inkomen hadden, en 
daarom op de korte termijn niet in staat waren in hun eerste levensonderhoud enz. 
te voorzien. Zij kregen bedragen die variëren van € 20,00 tot € 50,00. Het geld is 
verstrekt door hulpverleners van het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Welzijn) in 
Breda. Het betrof echte crisissituaties. Daar vallen onder: leefgeld (53%), vervoer, 
overnachting e.d. (47%). Daarmee wordt een onmiddellijke, schrijnende nood 
opgelost als eerste stap naar een duurzamere oplossing. 

 
 
3.2.4 Overzicht van de uitgaven naar categorie van de afgelopen 5 jaar in € 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Woninginrichting  14.360,62  15.982,14  12.910,00 15.817,81 14.717,16 

Gecombineerde verzoeken    6.992,05  10.086,62  10.369,14    9.411,95 8.934,26 

Medische kosten    7.889,93    4.116,12    6.375,77   8.190,66 8.537,83 

Huur        711,83   2.835,25 6.458,83 

Kinderen    2.891,02    3.923,00    1.960,00   2.077,02 3.781,49 

Witgoed    5.033,97    3.300,00    4.211,00   2.737,01 3.184,00 

Kleding    2.300,00    2.022,65    3.670,00   4.539,70 1.600,00 

Vervoer          0,00    1.784,16    1.064,00   5.180,00 1.592,00 

Levensonderhoud    1.805,00       800,00    2.885,00   1.250,00 1.350,00 

Legitimatie       612,40       433,00       396,60      785,00 881,00 

Energie en water     2.320,92   1.077,58 803,58 

Crisisuitgaven    1.270,00       791,20    1.036,26      850,80 740,75 

Bureaukosten       440,36       539,24       565,09      704,10 628,39 

Computer    3.464,99       769,00    1.345,00   1.600,00 500,00 

Schulden    6.890,49    2.300,00    2.265,60   2.500,00 232,25 

Totaal  53.933,36  46.857,13  52.086,61 59.556,88 53.941,54 
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4. BALANS 
  
4.1 Balans per 31 december 2019 in € 
 

Activa per 31 
dec. 2019 

per 31 
dec. 2018 

Passiva per 31 
dec. 2019 

per 31 dec. 
2018 

      

ING 
betaalrekening 

7.217,95 4.981,47 Reserve Fondsen 21.961,56 19.170,70 

ING 
spaarrekening 

13.905,55 13.901,35 Nog uit te betalen (1) 740,75 850,80 

Nog te 
ontvangen  

1.624,19 1.184,06 Stichtingskapitaal 45,38 45,38 

      

Totalen 22.747,69 20.066,88 Totalen 22.747,69 20.066,88 
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4.2 Toelichting op de balans 

1. De post “Nog uit te betalen” betreft de crisisuitgaven van het IMW 2019 (€ 740,75), die 

door HIBO overeenkomstig een langjarige afspraak in januari 2020 aan het IMW worden 

uitbetaald. 

 
 
4.3 Prognose 2020 in € 
 

Reserve Fondsen 31.900 Toekenningen naar cliënten 59.000 

  Bureaukosten 750 

Nog te werven fondsen (tekort)    27.850   

    59.750  59.750 

 
 
 
4.4 Toelichting op de prognose 

 De ontvangstenkant betreft nadrukkelijk een prognose, waarbij de hoogte van de 
reserves is gebaseerd op de donaties uit voorgaande jaren. We hopen dat de 
betreffende fondsen hun donatiebeleid zullen doorzetten naar 2020. 

 Het geraamde bedrag voor toekenningen is gebaseerd op het gemiddelde van de 
uitgaven in 2018 en 2019. De toekenningen in die jaren komen uit op € 60.000,00 
resp. € 55.000,00, gemiddeld derhalve € 57.500,00. Rekening houdend met een  
inflatiecorrectie van € 1.500,00 komen de toekenningen over 2020 uit op  
€ 59.000,00. 
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5. TOT SLOT 
  
Zonder hulp van allen die met het Stichtingsbestuur van HiBO hebben samengewerkt, was 
het niet mogelijk datgene te doen waarvan in dit verslag sprake is. Vermeld dienen te 
worden: al degenen die onze stichting financiële hulp hebben geboden en alle hulpverleners 
van de genoemde instellingen die door hun beroep op onze stichting hun cliënten hebben 
kunnen helpen.  
 
Dank ook aan de Gemeente Breda voor de samenwerking die een juiste behandeling van 
aanvragen mogelijk maakte. Ook dank aan het IMW voor de hulp bij het maken van de lay-
out van dit jaarverslag.  
 
Wij hopen dat de samenwerking met u allen ook in de toekomst kan worden voortgezet. 
 
Breda, april 2020  
J. M. L. Rookmaaker-van den Bent, voorzitter 
H.L Sinke, penningmeester 
R.H. Snijders, secretaris 
 


