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De wereld verandert .....maar gewone menselijke noden blijven ....noden van mensen die de 
voorpagina van de krant niet halen, maar toch de bouwstenen van onze samenleving zijn...en 
soms even een zetje nodig hebben om te blijven functioneren ...  
 
Aat Rietveld  
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VOORWOORD 
  
 
Het verslagjaar 2020 – cijfermatig zo mooi ogend - verliep allesbehalve op rolletjes. Al in maart 
klopte een wereldwijde coronapandemie aan de deur, die alles anders maakte en ons sindsdien 
stevig in haar greep hield. De daarmee gepaard gaande sluitingen in bijna alle sectoren van de 
samenleving betekenden, ondanks overheidssteun, toch faillissementen en werkloosheid. 
Dit voorspelde veel werk aan de winkel voor de diverse noodhulpfondsen. Tot onze niet geringe  
verbazing bleef dat echter uit, hoewel er bij de voedselbank wel degelijk meer mensen 
aanklopten. Het totaal aantal aanvragen bij HiBO was zelfs lager dan in de drie voorgaande jaren, 
al bleef het uiteindelijke aantal toekenningen nagenoeg gelijk. Ook was er nauwelijks sprake van 
als zodanig herkenbare “corona-gerelateerde” aanvragen.   
 
Onze maandelijkse vergaderingen hebben alle min of meer doorgang kunnen vinden, zij het eerst 
nog in het stadskantoor, waar we met inachtneming van alle hygiëne- en afstandsregels naar 
binnen en buiten werden geloodst, vervolgens een aantal maanden in een ons beschikbaar 
gestelde ruimte bij een kerk, waar we ook volgens de regels bij elkaar konden zijn en daarna 
digitaal, ieder vanuit zijn of haar huis in zoom-vergaderingen. Op deze manier hebben we toch, 
naast mailoverleg, ook elkaars visie live kunnen delen en waar nodig, kunnen weerleggen. 
Meermalen werden tussentijdse spoedaanvragen binnen enkele dagen afgehandeld en 
gehonoreerd. 
 
Hoewel er niet veel afwijkende opmerkelijke zaken waren, was ook dit jaar het aantal medisch 
gerelateerde aanvragen heel groot. In vijf jaar is het bedrag dat we daarvoor toekenden, 
verdubbeld, terwijl we intussen het toe te kennen bedrag per aanvraag aanzienlijk hebben 
verlaagd. Verreweg het grootste aantal aanvragen in deze categorie betrof tandartskosten. 
Onderliggende oorzaak daarvan is het feit dat de gemeente hiervoor geen hulp biedt. 
 
Wat ons zorgen baart is dat de groep aanvragers met een salaris toch bij HiBO moet aankloppen 
om hulp. Er blijkt daar erg weinig financiële armslag. Wel lijkt het erop dat steeds meer mensen 
met schulden enige vorm van budgetbegeleiding ontvangen. 
 
Van enkele particulieren kwamen donaties binnen. Mogelijk vanwege het vermoeden dat er dit 
jaar wel extra aanvragen zouden zijn gedaan. We zijn daar zeer erkentelijk voor. Dankbaar zijn we 
ook weer voor de fondsen, die ons elk jaar met aanzienlijke bedragen steunen en van wie enkele 
ook een coronabuffer toevoegden, die we verwachten in de komende tijd heel goed te kunnen 
gebruiken. We hopen ook in de toekomst gebruik te mogen blijven maken van deze financiële 
hulp.  
 
Langzamerhand zullen we steeds meer in vanouds bekend vaarwater terechtkomen en kunnen we 
ook de contacten met de gemeente en de organisaties van onze hulpverleners weer oppakken. Bij 
die gelegenheden kunnen we aangeven wat onze werkwijze is en wat onze mogelijkheden zijn om 
mensen die door bijzondere omstandigheden in nood zijn gekomen, te helpen.  
 

 

Annèt Rookmaaker- van den Bent, voorzitter  
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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.  
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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.  
 
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 2020  
 
Ongehuwde man uit 1997. Op. 17 jarige leeftijd uit huis geplaatst. Sinds 3 jaar woont hij 
begeleid in een instelling voor mensen met lichte verstandelijke beperking. Bezoekt de 
dagbesteding en tekent daar veel. Hij zou heel graag online willen leren animeren. Hiervoor 
is een laptop nodig. Hij zal zelf € 200 bijdragen, daar heeft hij lang voor gespaard.  
  
 
Ongehuwde vrouw uit 1968. WAO. Nauwelijks sociaal netwerk. PTSS.  Forse fysieke klachten. 
Sporten zou heel goed voor haar zijn. HiBO betaalt haar sportabonnement voor een aantal 
maanden.  
 
 
Gehuwde man uit 1946. AOW en pensioen. Kreeg 5 jaar geleden een ernstig ongeluk. En 
recent een hartoperatie. Zijn sta-op-stoel is kapot gegaan, maar die heeft hij hard nodig. 
HiBO weet een goede reparateur en betaalt deze kosten.  
 
 
Ongehuwde vrouw uit 1986. Wajong. Grote schuld. Na verbreken van complexe, langdurige 
relatie tijdelijk bij haar moeder gaan wonen om tot rust te komen. Kan nu eigen woning 
krijgen. HiBO draagt bij aan fornuis, koelkast en verf.  
 
 
Ongehuwde man uit 1964. Uitkering. Had de afgelopen jaren veel problemen, wat leidde tot 
dakloosheid, verslaving en hoge schulden. Woont nu, met veel begeleiding, zelfstandig.  
Vanwege Corona vallen veel contacten weg, wat tot een terugval leidt bij hem. Zijn lust en 
leven is zijn zangkoor, waar hij al 25 jaar lid van is. Vorig jaar heeft het koorbestuur zijn 
contributie kwijtgescholden, maar dit jaar moet hij dit wel betalen. Erg belangrijk voor zijn 
sociale welbevinden.  
 
 
  

http://www.hibo-breda.nl/
mailto:hibo.breda@gmail.com
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Samenwonende man uit 1995 met jong kindje. Gevlucht uit Syrië. Wil MBO-ICT gaan volgen, 
maar DUO is enige inkomstenbron en daarvan kan de benodigde laptop niet betaald 
worden. We adviseren en betalen een goed refurbished apparaat.  
 
 
Alleenstaande vrouw uit 1965. Leeft al jaren van een uitkering. Ze beweegt weinig door 
gebrek aan stevig schoeisel. En voor het gebruik van een medische app moet ze over een 
smartphone beschikken. HiBO draagt bij aan stevige schoenen en telefoon. 
 
 
Gehuwde man uit 1982. Drie jonge kinderen. Uitkering en hoge schuld. Gezin is bekend met 
huiselijk geweld. Door Corona zitten alle kinderen thuis en loopt de spanning daar op. Buiten 
spelen is moeilijk, ze worden niet geaccepteerd door de buurt. Veel moeite om de kinderen 
binnen bezig te houden. Een refurbished playstation biedt uitkomst.  
 
 
Ongehuwde man uit 1955. Inkomen uit WIA en prepensioen. Meneer heeft een lichamelijke 
handicap, waardoor hij niet lang kan staan. Hij is daarom aangewezen op kant-en-klaar 
maaltijden uit de magnetron, maar deze is stuk. Een tweedehands exemplaar voldoet ook 
prima.  
 
 
Ongehuwde vrouw uit 1998. Inkomen uit DUO. Na huiselijk geweld in haar ouderlijk huis is 
ze dakloos geworden. Door verstoorde verhoudingen dragen ouders niet bij aan haar 
leefkosten. Ze wil per se haar opleiding afronden. Een bijbaantje lukt niet, vanwege haar 
zwakke psychische draagkracht.  HiBO draagt bij aan kleding en een fiets. Voor haar 
studiebenodigdheden verwijst ze haar door naar het participatiefonds van de gemeente 
Breda. 
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2.0 BESTUUR VAN DE STICHTING HiBO 
 
In het bestuur zijn o.a. 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. Een aantal keer verliep dat via Zoom i.v.m. Corona . Alle bestuursleden 
en adviseurs hebben geheimhoudingsplicht. 
 
In het verslagjaar 2020 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
mevrouw J.M.L. Rookmaaker-van den Bent, voorzitter 
de heer R.H. Snijders, secretaris 
de heer H.L. Sinke, penningmeester 
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 IMW Breda 
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 2020 continueerde 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 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Ingediende aanvragen 131 164 165 158 * 134 

Afgewezen of ingetrokken   13   33 33 45 17 

Doorverwezen of aangehouden     3     6  1 1 3 

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

Toegekend 112 113 125 112 114 

 
* Exclusief 15 aanvragen van buiten de regio en 8 ingediende aanvragen die niet via een 
hulpverlener waren ingediend. Deze zijn dus ook niet in behandeling genomen. 
 

De volgende zaken kunnen worden opgemerkt: 

• Het aantal aanvragen is iets lager in vergelijking met de voorgaande jaren. 

• 15% van de aanvragen werd gedaan voor personen die in de laatste vijf jaar al eens 
een beroep hadden gedaan op HiBO. 

• 85% van de aanvragen werd toegekend en 15% van de aanvragen werd afgewezen 
dan wel ingetrokken. 

• Van de aanvragers was 60% vrouw/40% man. In 2019 was 65% vrouw/35% man. In 
2018 was dit 53% vrouw/47% man. 

• 15% van de aanvragers heeft een buitenlandse nationaliteit (in totaal 20 personen). 
Dit is geen significant verschil met het aandeel in 2019. Toen lag het aandeel 
aanvragers met een buitenlandse nationaliteit op 16%. 

 
 
3.1.2 Afkomst van de aanvragen van de afgelopen 5 jaar 
 

Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

Actief Zorg Breda  1    

Advocaten  1    

Amarant 8 7 9 8 14 

AMC Erasmus 1     

ASVZ 1 10 5 3  

Careyn     2 1 

Bewindvoerders 8 14 16 21 14 

CJG 3 1 1   

Coaching Van Klaveren    1 1 

Curio    1 2 

Diac. Centrum Annahuis 1 2 2   

Dok Breda / Buro Maks 3 1    

Dunya Zorg en Welzijn  2 1 1  
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Fivoor   2 3 1 

Gemeente Breda 4 1 3 2 1 

GGD  2    

GGZ Breburg   8 5 5 

Honingraad  1     

Humanitas DMH 7 6 1 1  

impegno 6 5 20 21 6 

IMW 16 28 28 31 27 

Jan Arends 7 3 3   

Kredietbank     1 

MEE West-Brabant 7 9 4 13 14 

Mensz Zorg     1 

Mondiaal Centrum Breda     1 

Monné Zorg / Beweging   1   

Mozaik 1 1 1 1 2 

Novadic Kentron 1   1  

Ondersteuning thuis    2  

Prisma 13 14 8 9 5 

Reclassering Nederland    1  

Slachtofferhulp   1 1  

SMO / Housing First 24 39 33 19 24 

Juridisch Loket  1    

Stichting Leergeld  1   2 

Stichting Zuidwester     1 

Surplus Welzijn  1   1 

Thebe 4     

Up2You    1  

Veilig thuis     1 

Villa Boerebont 8 6 6 2 2 

Vinden & Binden   1   

Vluchtelingenwerk   1  1 

WIJ / Zorg voor elkaar 4 3 8 7 5 

Overige 3 5 2 1 1 

Totaal 131 164 165 158 134 
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3.1.3 Bron van inkomen van de afgelopen 5 jaar  
 

Inkomen 2016 2017 2018 2019 2020 

Participatiewet (WWB) 49,6% 47,3% 55,4%  45,7%  50,7%  

WW/WIA/etc. 23,0% 30,9% 13,1% 18,9% 22,4% 

Salaris 11,5% 10,3% 8,3% 16,5% 15,7% 

Duo/Wajong   3,8%   2,4%   8,9%   9,2%   11,2% 

AOW/ANW   4,5%   4,2%   2,4% 5,5% 3,0% 

Tozo     0,7% 

Geen inkomen   7,6%  4,8% 11,9% 4,3% 4,5% 

 
De volgende zaken worden opgemerkt: 

• Een klein deel van de aanvragers heeft verschillende bronnen van inkomen. Dit komt 

onder meer door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

in het kader van de Coronamaatregelen. Daardoor komt het totaal boven de 100% uit. 

• De helft van de aanvragers ontvangt een uitkering via de gemeente in het kader van 

de Participatiewet. 

• Het aantal aanvragers dat een salaris ontvangt blijft redelijk stabiel ten opzichte van 

2019. Het is zorgelijk dat deze groep met een salaris een beroep moet doen op HiBO. 

 
3.1.4 Leeftijd en thuissituatie van de afgelopen 5 jaar 
 

Leeftijd Aantal aanvragen 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 

<19 7 8 11 3 2 

20-29 30 30 31 28 28 

30-39 25 42 36 37 40 

40-49 31 36 32 40 31 

50-59 26 30 30 29 18 

60-69 11 14 22 15 13 

>70 1 4 2 5 2 

Onbekend   1 1  

 131 164 165 158 134 
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Leeftijd Alleenstaand Alleenstaand + kinderen 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

<19 7 8 10 3 2 0 0 0 0 0 

20-29 24 20 21 15 19 6 7 7 8 7 

30-39 9 20 20 15 22 10 15 15 16 8 

40-49 14 21 16 18 14 11 10 10 11 6 

50-59 14 16 18 17 14 7 9 10 10 3 

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

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

 76 98 108 84 83 36 44 43 48 25 
 

 

 

Leeftijd Gehuwd of samenwonend 
Gehuwd of samenwonend + 

kinderen 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

30-39 0 2 1 3 2 6 5 0 2 8 

40-49 1 1 1 1 4 5 4 5 10 7 

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

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

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

 4 8 8 8 9 15 14 6 17 17 

 
 
De volgende zaken worden opgemerkt: 

• Ruim 83% van de  aanvragen betrof alleenstaanden, respectievelijk 62% 
alleenstaanden zonder kinderen en 21% met kinderen. 

• Opvallend is dat er minder aanvragen zijn ontvangen van alleenstaanden met 
kinderen ten opzichte van voorgaande jaren. Mogelijk komt dit mede door de 
Corona-maatregelen. 

• Bij 42 aanvragen waren kinderen betrokken: respectievelijk 19% bij zgn. één-
oudergezinnen en 13% bij twee-oudergezinnen 
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3.1.5 Aanvragen met schuldenlast van de afgelopen 5 jaar 
 
Van de 134 personen, voor wie een aanvraag gedaan werd, had ruim 79% schulden (106 
personen). Hier 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 

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% 

2020 14,2% 30,2% 19,8% 17,9% 4,7% 4,7% 8,5% 

 
 
De volgende zaken worden opgemerkt: 

• Het totaalbedrag van de schulden van deze aanvragers met schulden (in totaal 106 
personen) betreft € 2.467,731. Vorig jaar lag de totale schuldenlast op € 3.099.497 
van 130 aanvragers met schulden. 

• De gemiddelde schuld per aanvrager bedraagt € 23.280,- over deze 106 personen. 
Vorig jaar lag de gemiddelde schuld op € 23.842,-. 

• 63% van de aanvragers (57 personen) met schulden hebben enige vorm van 
budgetbegeleiding of budgetbeheer. Vorig jaar lag dit percentage op 53%. 

 
 
 
 
3.2 Inkomsten en uitgaven in € 
  
3.2.1 Overzicht van de afgelopen 5 jaar in €  
  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Toegekende aanvragen 112 113 132 112 121 

Totaal toegekend bedrag 45.527 51.521 57.953 53.204 55.455 

Gemiddeld per aanvraag 407 456 464 475 459 
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3.2.2 Overzicht van de inkomsten en onttrekkingen aan reserves in 2020 in € 
 
 

 Onttrekkingen Retour 
ontvangen 

Aanvullingen 
fonds 

       

Onze fondsen:    

Subtotaal 57.448,74  72.587,29 

Bureaukosten (1) 475,34   

Totaal 57.924,08 1.494,02 72.587,29 

 
(1) Het verschil tussen de bureaukosten 2020 en de aan het begin van het jaar 

ontvangen rente wordt overeenkomstig de bestendige gedragslijn begin 2021 

afgeboekt ten laste van de Reserve Overige Donaties. 
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3.2.3 Overzicht van de uitgaven naar categorie in 2020 in € 
 

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

De uitgaven die resteren na 
verrekening van de over 
2020 retour gekomen 
bedragen 

Woninginrichting 17.360,00 16.678,98 

Medische kosten 10.800,38 10.642,38 

Gecombineerde verzoeken 9.961,75 9.961,75 

Witgoed 4.698,44 4.343,44 

Kinderen 2.675,00 2.675,00 

Vervoer 2.145,00 2.145,00 

Levensonderhoud 2.019,00 1.719,00 

Crisisuitgaven* 1.573,77 1.573,77 

Computer 1.350,00 1.350,00 

Kleding 1.250,00 1.250,00 

Legitimatie 1.197,00 1.197,00 

Huur 733,40 733,40 

Schulden 685,00 685,00 

Energie en water 0,00 0,00 

   

Subtotaal 56.448,74 54.954,72 

   

Bureaukosten 475,34 475,34 

   

Totaal 56.924,08 55.430,06 

 
Aan de 121 toegekende aanvragen (excl. de crisisuitgaven IMW) werd per aanvraag 
gemiddeld € 459,00 uitgegeven (zie 3.2.1). HiBO hanteert bij toekenning voor goederen 
bedragen die gebaseerd zijn op functionaliteit. Ook wordt gewezen op de 2e hands winkels 
(zie www.hibo-breda.nl). 
 
*Crisisuitgaven: Een deel (€ 993,77) betreft crisisuitgaven die in 2020 door het IMW zijn 
gedaan. De gelden zijn besteed aan 25 Bredase personen/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 varieerden van € 16,00  tot          
€ 50,00.  
 

http://www.hibo-breda.nl/
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Het geld is verstrekt door hulpverleners van het IMW (Instituut voor Maatschappelijk 
Welzijn) in Breda. Het betrof echte crisissituaties. Daar vallen onder: leefgeld (44%), vervoer, 
overnachting, verblijfsdocumenten e.d. (56%). 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 € 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Woninginrichting  15.982,14  12.910,00 15.817,81 14.717,16 16.678,98 

Medische kosten    4.116,12    6.375,77   8.190,66 8.537,83 10.642,38 

Gecombineerde verzoeken  10.086,62  10.369,14    9.411,95 8.934,26 9.961,75 

Witgoed    3.300,00    4.211,00   2.737,01 3.184,00 4.343,44 

Kinderen    3.923,00    1.960,00   2.077,02 3.781,49 2.675,00 

Vervoer    1.784,16    1.064,00   5.180,00 1.592,00 2.145,00 

Levensonderhoud       800,00    2.885,00   1.250,00 1.350,00 1.719,00 

Crisisuitgaven       791,20    1.036,26      850,80 740,75 1.573,77 

Computer       769,00    1.345,00   1.600,00 500,00 1.350,00 

Kleding    2.022,65    3.670,00   4.539,70 1.600,00 1.250,00 

Legitimatie       433,00       396,60      785,00 881,00 1.197,00 

Huur       711,83   2.835,25 6.458,83 733,40 

Schulden    2.300,00    2.265,60   2.500,00 232,25 685,00 

Bureaukosten       539,24       565,09      704,10 628,39 475,34 

Energie en water    2.320,92   1.077,58 803,58 0,00 

Totaal  46.857,13  52.086,61 59.556,88 53.941,54 55.430,06 

 
  



 

 
Jaarverslag Stichting HiBO 2020  16 

4. BALANS EN PROGNOSE 
  
4.1 Balans per 31 december 2020 in € 
 

Activa Per 31 dec. 
2020 

Per 31 
dec. 2019 

Passiva Per 31 dec. 
2020 

Per 31 
dec. 2019 

      

ING 
betaalrekening 

22.128,20 7.217,95 Reserve Fondsen 35.669,94 21.961,56 

ING 
spaarrekening 

13.905,55 13.905,55 Nog uit te 
betalen (2) 

993,77 740,75 

Nog te 
ontvangen (1) 

675,34 1.624,19 Stichtingskapitaal 45,38 45,38 

      

Totalen 36.709,09 22.747,69 Totalen 36.709,09 22.747,69 

 
4.2  Toelichting op de balans 

1.  De post “nog te ontvangen” betreft  

a. Het verschil tussen bureaukosten (€ 475,34) en ontvangen rente (€ 0,00 ).  Dit 

verschil zal in 2021 ten laste van de Reserve Overige Donaties worden 

afgeboekt. Omdat we de bureaukosten (bankkosten, secretariaatskosten, 

kosten beheer website) zichtbaar willen laten zijn hebben we voor deze opzet 

gekozen.  

b. Bij een fonds staat eind 2020 nog 1 aanvraag (€ 200,00) open. Dit bedrag is 

begin 2021  van het fonds ontvangen. 

2. De post “Nog uit te betalen” betreft de crisisuitgaven van het IMW (€ 993,77), die 

door HiBO overeenkomstig een langjarige afspraak in januari 2021 aan het IMW 

worden uitbetaald. 

 

 

 
4.3 Prognose 2021 in € 
 

Reserve Fondsen 47.000  Toekenningen naar 
cliënten 

70.000 

    Bureaukosten 750 

Nog te werven fondsen 
(tekort) 

   
23.750 

  

 70.750   70.750 
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4.4 Toelichting op de prognose 
 
Een prognose is gebaseerd op de werkelijkheid van de afgelopen periode en, onder normale 
omstandigheden, de mede naar aanleiding van die voorgaande periode gemaakte 
inschatting van de komende periode. Maar van normale omstandigheden is op dit moment 
geen sprake. De coronapandemie maakt veel dingen onzeker, waaronder het aantal 
aanvragen, de hoogte van de aanvragen en de reden van de aanvragen. Aan de 
ontvangstenkant is de beschikbaarheid van enkele bijzondere Coronafondsen eveneens een 
factor die nieuw is. 
 
Het aantal aanvragen en het daarmee gemoeide bedrag over 2020 is achtergebleven bij de 
verwachting. Onze inschatting is dat dit een door Corona en de daarmee samenhangende 
maatregelen veroorzaakte tijdelijke dip is. Wij verwachten dan ook voor de komende 
periode een toename van het aantal aanvragen, en gaan uit van toekenningen tot een 
bedrag van € 70.000,00. 
Voor wat betreft de ontvangstenkant hopen we dat onze reguliere geldverstrekkende 
fondsen hun donatiebeleid zullen doorzetten naar 2021. 
 
 
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 2021  
J. M. L. Rookmaaker-van den Bent, voorzitter 
R.H. Snijders, secretaris 
H.L Sinke, penningmeester 
 
 


