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Het zou niet slecht zijn mochten de armen de helft krijgen van het geld dat wordt uitgegeven 
aan studies over armoede. 
 
William E. Vaughan 
Amerikaans columnist en auteur 1915-1977 
 
 
 
 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-william_e._vaughan.html
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VOORWOORD 
 
Begin 2022 durfden we voorzichtig te hopen op een normalisering van onze samenleving na twee 

door Covid gedomineerde jaren. Wel hielden we rekening met de nasleep, waarin alsnog mensen 

in nood zouden kunnen komen. Eind februari echter, nam de geschiedenis in ons deel van de 

wereld een dramatische wending, toen Rusland Oekraïne binnenviel. In hoeverre we hierdoor 

geraakt zouden worden, konden we nog niet onmiddellijk inschatten, al werd wel duidelijk dat de 

directe en indirecte gevolgen ook bij ons het leven vele malen duurder en ingewikkelder zouden 

maken. De komst van vluchtelingen uit Oekraïne, gigantisch oplopende energieprijzen en de 

prijsverhoging van bijna alle eerste levensbehoeften maakten het, vooral voor hen die toch al 

moeite hadden de eindjes aan elkaar te knopen, vrijwel onmogelijk het hoofd boven water te 

houden. Toch merkten we ook nu, net als twee jaar terug bij het begin van de Corona-pandemie, 

dat het aantal aanvragen niet met sprongen omhoog liep. En het eerder ontvangen bedrag van de 

landelijke organisatie van fondsen voor urgente noden (SUNN), dat in voorkomende gevallen 

ingezet kon worden voor mensen met Corona gerelateerde problemen, mocht in het vervolg ook 

ingezet worden bij energiearmoede.   

Tegen het sombere decor van het wereldtoneel kregen wij echter dit jaar te maken met twee 

bijzonder verheugende donaties:                                                                                                                   

Na jarenlange vergeefse pogingen van onze kant om begrip voor een oplossing voor het 

financieren van de grote hoeveelheid aanvragen ten behoeve van mensen met ernstige gebitspijn, 

kwam uiteindelijk de gemeente Breda over de brug met een groot bedrag voor een eenjarige pilot, 

speciaal bedoeld voor deze doelgroep. Het is onvoorstelbaar voor hoeveel mensen problemen 

met hun gebit een blokkade vormen voor re-integratie. Hierdoor konden we nu daadwerkelijk vele 

aanvragen voor tandartskosten honoreren. Om die reden is de post medische kosten veel hoger 

dan alle voorgaande jaren en vormt die veruit de grootste in de tabel van bestedingen.   

Een ander, wel heel bijzonder aanbod kregen we dit jaar, toen het bestuur van een van de drie 

stedelijke, ons begunstigende kinderfondsen, ons een voorstel deed. Ze hadden besloten hun 

fonds op te heffen en wilden het “restkapitaal” schenken aan enkele door hen te kiezen 

organisaties, op voorwaarde dat het geld uitsluitend ten goede zou komen aan kinderen. Wij 

bleken in aanmerking te komen. Na overleg met ter zake deskundigen is er een constructie 

bedacht, waarbij jaarlijks een vast bedrag van het op een verantwoorde wijze vastgezette kapitaal 

wordt vrijgemaakt om in te zetten voor de financiering van aanvragen, waarbij kinderen betrokken 

zijn. Een prachtig cadeau, dat ons geheel onverwacht in de schoot geworpen werd.  

Dankzij de financiële injecties van vertrouwde en nieuwe donateurs konden dit jaar alle 

aanvragen, die door ons werden gehonoreerd, ook bekostigd worden. Zonder deze hadden we de 

mensen, voor wie aanvragen werden ingediend, niet kunnen helpen. Van harte hopen we dat dat 

in de toekomst ook het geval zal blijken te zijn. Want voor de bijzondere noden, waarvoor wij op 

de bres springen, zullen voorlopig van overheidswege geen oplossingen komen en evenmin zullen 

ze ophouden te ontstaan.   

 
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. De 
definitie van "hulpverlener" wordt in dit verband ruim uitgelegd. Ook b.v. een 
bewindvoerder kan hieronder vallen als langdurige betrokkenheid bij een cliënt 
gewaarborgd is. 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 en kerken 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 enkel op haar verzorgingsgebied: de inwoners van de gemeente Breda, 
gemeente Alphen-Chaam en 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 cliënt digitaal verzonden naar het 
HiBO-secretariaat: hibo.breda@protonmail.com. De behandelingsduur is maximaal vijf 
weken, maar in de praktijk aanzienlijk sneller. Spoedaanvragen worden binnen enkele dagen 

behandeld. 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 er 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 2022 
 
Alleenstaande vrouw uit 2001. Na af- en weer aanmelding bij DUO vergeten de DUO toeslag 
aan te vragen. Kan niet alsnog met terugwerkende kracht. Door ernstige 
zwangerschapsmisselijkheid kan ze niet werken. Komt nu geld voor boodschappen te kort 
tot de toeslag weer komt. HiBO geeft leefgeld om deze periode te overbruggen.  
 
Gescheiden vrouw uit 1974. 2 Jonge kinderen. Heeft een uitkering. Schulden. Voedselbank. 
Koelkast is kapot en ze heeft geen bed voor jongste kind. HiBO kent toe vanuit een van onze 
kinderfondsen. We adviseren ook Nationaal Fonds Kinderhulp, voor evt. overige 
kinderzaken.  
 
Alleenstaande vrouw uit 1976, jong kind met ernstig hartprobleem. Schulden. Uitkering. 

Heeft het financieel erg zwaar door hoge zorgkosten voor haar kind die niet allemaal 

vergoed worden. Mw. kan niet werken door hersenziekte. Heeft ID nodig voor haar kind.  

 
Man uit 1970. Uitkering. Lang dakloos en verslaafd geweest.  Nu zelfstandige woning met 
veel begeleiding. Gaat goed. Wil dagbesteding gaan doen, maar zijn ogen zijn erg slecht. Een 
speciale bril kan dit verhelpen.  
 

Alleenstaande vrouw uit 1985 met baby. Woont sinds kort beschermd en krijgt 
ondersteuning. Om contact met hulpverlening te houden moet ze over een telefoon 
beschikken, die heeft ze niet. HiBO draagt bij aan een refurbished smartphone.   
 
Samenwonende man uit 1991. Twee kinderen, zijn vrouw is nu  - onverwacht maar zeer 
gewenst - zwanger van een tweeling. Huis is te krap, kamer moet aangepast worden. Oudere 
kinderen hebben ook schoenen nodig.  HiBO ondersteunt de verbouwingszaken, in 
samenwerking met Vincentius. Ook de schoenen kunnen worden aangeschaft. 
 
Man uit 1986. Uitkering. Bewindvoering. Hoge schuld, schuldsanering is in aanvraag. Heeft 
nauwelijks kleding, maar heeft geen budget en mag geen verdere schulden meer maken 
vanwege saneringstraject. HiBO geeft kleedgeld, met tips voor tweedehands kledingwinkels. 
 

http://www.hibo-breda.nl/
mailto:hibo.breda@gmail.com
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Jonge ongehuwde moeder uit 2001. Kindje heeft syndroom van Down. Ze wonen 
beschermd. Moeder is nog schoolgaand. Vanwege beperking van haar kind moet ze naar een 
speciale dagopvang. Reizen met het openbaar vervoer is niet praktisch. Een fiets zou een 
uitkomst zijn. HiBO stemt in. Het kinderzitje wordt betaald door Stichting Kinderhulp.  
 
Meisje uit 2008. Woont in een instelling. Inrichting van haar kamer is erg sober, ze heeft 
nauwelijks spullen en wat ze heeft is oud. Voor hoger welbevinden wordt een bijdrage 
gevraagd voor kamerinrichting, zodat ze zich meer thuis zal gaan voelen. Ouders willen graag 
helpen, maar hebben geen geld. Dankzij HiBO is er ruimte voor een bed-ombouw, 
kledingkast, bureautje, sfeerverlichting en kussentjes  
 
Man uit 1973. Alleenstaand, woont beschermd. Hoge schuld. Bezig met afkicken, bereidt 
zich voor op terugkeer in de samenleving. Wil graag cursus Meubel Stofferen gaan volgen, 
maar kan de kosten niet betalen. HiBO draagt bij aan de benodigde studiematerialen. 
Opleidingskosten zelf wordt bekostigd door STAP. 
 
Alleenstaande moeder uit 1998 met kindje. Uitkering. Eén van de twee geadopteerde 
Oekraïense honden, getraumatiseerd door de oorlog, heeft de zitbank compleet kapot 
gebeten. HiBO stemt in met een tweedehands bank. De honden zijn uit huis geplaatst.  
 
Gescheiden vrouw uit 1982. Drie inwonende kinderen. Uitkering. Vader is uit beeld 
Spoedaanvraag, want bevalling van haar 4e kind is aanstaande.. Mw. kampt met trauma’s en 
depressies. Zeer beperkt sociaal netwerk. Het is daarom extra belangrijk dat ze na de 
bevalling goede ondersteuning krijgt. Ze heeft geen geld voor Kraamzorg. HiBO betaalt de 
eigen bijdrage.  
 
Jongen uit 2008. Woont beschermd. Heeft voor school een laptop nodig, om zijn huiswerk te 
kunnen maken. Ouders hebben daar geen geld voor.  HiBO draagt bij aan refurbished laptop.  
 
Oudere alleenstaande heer uit 1953. Via Housing First een woning gekregen, na jaren 
dakloosheid. Erg gemotiveerd om stappen te zetten naar een nieuw leven, met daarbij ook 
een beter gebit, want hij heeft nog maar 5 tanden. Aanvullende tandartsverzekering was 
niet mogelijk vanwege achterstallige betalingen bij de zorgverzekering. Hij wil graag een 
kunstgebit. Ons speciale ouderen-fonds maakt het mogelijk om deze aanvraag te honoreren.  
 
Getrouwde vrouw uit 1978. Twee inwonende kinderen, de jongste heeft autisme. Zeer hoge 
schuld, door faillissement eigen bedrijf. Moesten daardoor hun huis verkopen. Door te hoge 
huur moesten ze ook het volgende huurhuis verlaten. Via crisisopvang hebben ze sinds kort 
weer een woning gekregen. Mw. houdt het hele gezin draaiende. Ze heeft erg veel last van 
haar gebit. Dankzij gemeentelijk fonds kan HiBO de tandartskosten betalen.  
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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 keren verliep dat via Zoom i.v.m. Corona.  Alle bestuursleden 
en adviseurs hebben geheimhoudingsplicht. 
 
In het verslagjaar 2022 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 N.I. van Roon  
mevrouw A.M.E. Vlaardingerbroek- Bamberg  
de heer J.C. Westenberg  
 
de heer M.J.H. van Rooij: adviseur vanuit de Gemeente Breda  
mevrouw A.C. Wintermans: adviseur vanuit IMW Breda (van dec. 2021 tot sep. 2022) 
mevrouw L. van Loo: adviseur vanuit IMW Breda (vanaf okt. 2022) 
 
Samenwerkingsverband 
HiBO is netwerklid van de landelijke Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN, 
www.sunnederland.nl).  Tevens is HiBO lid van de in 2022 opgerichte VUNN (Vereniging 
Urgente Noden Nederland), waarvan de leden een vergelijkbare doelstelling en werkwijze als 
HiBO hebben. Naast Breda zijn er 24 noodhulpfondsen actief, die tezamen actief zijn in 100 
gemeentes in Nederland. Met de oprichtingsdatum van 18 mei 1936 is HiBO Breda het oudste 
plaatselijke noodhulpfonds.  
 
Relatie tot onze geldgevers 
Ook in 2022 continueerde een aantal plaatselijke fondsen hun financiële bijdrage. De 
landelijke fondsen handhaafden ook allemaal hun toekenningenbeleid. Verheugend is ook 
dat HiBO regelmatig donaties ontvangt van particulieren. Gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen blijven we actief op zoek naar fondsen en donaties.  
 
 
  

http://www.sunnederland.nl/
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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 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Ingediende aanvragen 165 158  134  155 * 173 

Toegekend 125 112 114 128 148 

Afgewezen of ingetrokken 33 45 17 24 22 

Doorverwezen of 
aangehouden 

 1 1 3 3 3 

Alsnog BB/SZ/KB/WMO  6  n.b. n.b. n.b. 2 

 
* Exclusief 5 aanvragen van buiten de regio en 1 ingediende aanvraag die niet via een 
hulpverlener waren ingediend. Deze zijn dus ook niet in behandeling genomen. 
 
De volgende zaken kunnen worden opgemerkt: 

• Het aantal aanvragen ligt hoger dan voorgaande jaren en is 12% gestegen ten 
opzichte van 2021.  

• 86% van de aanvragen is toegekend. 

• 15% van de aanvragen werd gedaan voor personen die in de laatste vijf jaar al eens 
een beroep hadden gedaan op HiBO. In 2021 lag dit percentage op 19%. 

• Een krappe meerderheid van de aanvragen betrof vrouwen (56%).  
• 15% van de aanvragers heeft een buitenlandse nationaliteit (in totaal 26 personen). 

Dit is een procentuele daling ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel lag toen op 19% 
van de aanvragers. 

 
3.1.2 Afkomst van de aanvragen van de afgelopen 5 jaar 
 

Instelling 2018 2019 2020 2021 2022 

Actief Zorg Breda    2  

Amarant 9 8 14 18 23 

ASVZ 5 5  1 2 

Bewindvoerders 16 21 14 27 28 

Buro Maks    1  

Care Forward    1 1 

Careyn / Jong JGZ  2 1 3   4 

CJG 1     

Coaching Van Klaveren  1 1 1  

Curio  1 2   

Daisy de Peinder    1  

Diac. Centrum Annahuis 2     

Dunya Zorg en Welzijn 1 1  3 2 

Fivoor 2 3 1 2 1 
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Gemeente Breda 3 2 1 1  

GGZ Breburg 8 5 5 6 3 

Humanitas DMH 1 1    

impegno 20 21 6 6 3 

IMW 28 31 27 16 15 

Jan Arends 3     

KANZ     2 

Kredietbank   1   

Leergeld Stg.   2   

Lievegoed     1 

MEE West-Brabant 4 13 14 15 28 

Mensz Zorg   1  5 

Mondiaal Centrum Breda   1   

Monné Zorg / Beweging 1     

Mozaik 1 1 2   

Novadic Kentron  1    

NovaFarm-Grip    1  

Prisma-Makker 8 9 5 6 3 

Reclassering Nederland  1    

Resultaat Plus     1 

Slachtofferhulp 1 1    

SMO / Housing First 33 19 24 29 37 

Surplus Welzijn   1   

Thebe     1 

Up2You  1    

Veilig Thuis   1   

Villa Boerebont 6 2 2 10 5 

Vinden & Binden 1     

Vluchtelingenwerk 1  1  1 

WIJ / Zorg voor elkaar 8 7 5 5 1 

Woonvoorziening ’t Veer     1 

Zuidwester Stg.   1   

Overige 2 1 1   5 

Totaal 165 158 134 155 173 
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3.1.3 Bron van inkomen van de afgelopen 5 jaar  
 

Inkomen 2018 2019 2020 2021 2022 

Participatiewet (WWB) 55,4%  45,7%  50,7%  56,8%  54,3%  

WW/WIA/etc. 13,1% 18,9% 22,4% 16,1% 17,9% 

Duo/Wajong   8,9%   9,2%   11,2%   12.9%   12,1% 

Salaris 8,3% 16,5% 15,7% 9,7% 11,0% 

Geen inkomen 11,9% 4,3% 4,5% 6,5% 8,1% 

AOW/ANW   2,4% 5,5% 3,0% 1,3% 3,5% 

 
De volgende zaken worden opgemerkt: 

• Een klein deel van de aanvragers heeft verschillende bronnen van inkomen. Het totaal 

komt daardoor boven de 100% uit. 

• Het grootste deel van de aanvragers ontvangt een uitkering via de gemeente in het 

kader van de Participatiewet (54,3%). 

• 11% van de aanvragers ontvangt een salaris. Dit is ten opzichte van 2021 een lichte 

stijging.  

• 8,1% van de aanvragers heeft geen inkomen. In vergelijking met voorgaande jaren is 

een stijgende trend te zien.  

• Het aantal aanvragers dat inkomsten ontvangt vanuit de AOW/ANW is het kleinst en 

bedraagt 3,5%. 

 

3.1.4 Leeftijd en thuissituatie van de afgelopen 5 jaar 
 

Leeftijd Aantal aanvragen 

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 

<19 11 3 2 3 4 

20-29 31 28 28 37 37 

30-39 36 37 40 37 53 

40-49 32 40 31 36 39 

50-59 30 29 18 25 19 

60-69 22 15 13 16 17 

>70 2 5 2 1 3 

Onbekend 1 1  0 1 

 165 158 134 155 173 
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Leeftijd Alleenstaand Alleenstaand + kinderen 

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

<19 10 3 2 2 4 0 0 0 0 0 

20-29 21 15 19 22 23 7 8 7 10 9 

30-39 20 15 22 21 29 15 16 8 11 18 

40-49 16 18 14 22 21 10 11 6 11 12 

50-59 18 17 14 20 14 10 10 3 2 3 

60-69 20 12 12 12 15 1 2 1 3 1 

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

 108 84 83 100 108 43 48 25 37 43 

 
 
 

Leeftijd Gehuwd of samenwonend Gehuwd of samenwonend + kinderen 

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

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

20-29 2 1 0 3 0 1 4 2 2 5 

30-39 1 3 2 1 1 0 2 8 4 5 

40-49 1 1 4 1 0 5 10 7 2 6 

50-59 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 

60-69 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 

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

 8 8 9 9 5 6 17 17 9 17 

 
 
De volgende zaken worden opgemerkt: 

• Ruim 87% van de  aanvragen betrof alleenstaanden. Respectievelijk 62% zonder 
kinderen en 25% met kinderen.  

• Ten opzichte van voorgaande jaren is een stijgende trend waarneembaar als we 
kijken naar het aantal aanvragen van alleenstaanden, zowel zonder kinderen als met 
kinderen. 

• Bij 60 aanvragen waren kinderen betrokken: respectievelijk 25% bij zgn. één-
oudergezinnen en 10% bij twee-oudergezinnen. Hierbij is het opvallend dat aantal 
aanvragen van twee-oudergezinnen gestegen is naar het niveau van voor 2021. 
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3.1.5 Aanvragen met schuldenlast van de afgelopen 5 jaar 
 
Van de 173 personen, voor wie een aanvraag gedaan werd, had ruim 79% schulden (136 
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 

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% 

2021 22,6% 33,5% 18,7% 16,8% 2,6% 1,3% 4,5% 

2022 11,0% 49,2% 16,9% 11,7% 2,2% 1,5% 7,5% 

 
De volgende zaken worden opgemerkt: 

• Het totale schuldenlast van deze aanvragers-met-schulden (in totaal 136 personen) 
betreft € 2.262.341. Vorig jaar lag de totale schuldenlast van 120 aanvragers-met-
schulden op € 2.845.321. 

• 65% van de aanvragers (89 personen) met schulden hebben enige vorm van 
budgetbegeleiding of budgetbeheer. Vorig jaar lag dit percentage op 57%. 

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

 2018 2019 2020 2021 2022 

Uitbetaalde aanvragen 132 112 121 138 155 

Totaal toegekend 
bedrag* 

57.953 53.204 55.455 56.328 67.645 

Gemiddeld per aanvraag 464 475 459 409 437 

 
*excl. crisisuitgaven IMW 
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3.2.2   Overzicht van de inkomsten en onttrekkingen aan reserves in 2022 in € 
 

 Onttrekkingen      Retour ontvangen   Aanvullingen fonds 

Onze Fondsen 66.818,29                        3.981,06 97.760,32 

 
 

 

3.2.3   Overzicht van de uitgaven naar categorie in 2022 in € 
 

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

De uitgaven die resteren na 
verrekening van de over 
2022 retour gekomen 
bedragen (1) 

Medische kosten 22.080,56                                                                    21.980,56 

Woninginrichting 16.635,15                                                                    14.415,15 

Gecombineerde verzoeken 11.442,65                                                                    11.442,65 

Witgoed 3.688,89                                                                        3.688,89 

Kinderen 3.455,30                                                                        3.455,30 

Kleding 2.249,00                                                                        1.949,00 

Vervoer 2.013,95                                                                        2.013,95 

Levensonderhoud 1.724,00                                                                        1.724,00 

Computer 1.496,25                                                                        1.496,25 

Huur 1.453,93                                                                        1.453,93 

Crisisuitgaven (2) 1.074,70                                                                        1.074,70 

Legitimatie 568,94                                                                               219,43 

Schulden 284,97                                                                               284,97 

Energie en water 150,00                                                                               150,00 

   

Subtotaal 68.318,29                                                                    65.348,78 

Bureaukosten 246,98                                                                                246,98 

Totaal 68.565,27                                                                     65.595,76 
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Aan de 155 toegekende aanvragen (excl. de crisisuitgaven IMW) werd per aanvraag 
gemiddeld € 436,42 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). 
 
 
(1)  Onder retour gekomen bedragen worden verstaan de situaties waarin de kostprijs 

lager uit valt dan het toegekende bedrag en het restant wordt geretourneerd, 

alsmede de situaties waarin door een voorliggende voorziening  (b.v. bijzondere 

bijstand) het verzoek (deels) wordt gehonoreerd. Niet meegerekend worden de 

bedragen die op basis van een afgesproken terugbetalingsregeling periodiek worden 

ontvangen.  

(2)  Crisisuitgaven: Een deel (€ 673,70) betreft crisisuitgaven die in 2022 door het IMW 

zijn gedaan. De gelden zijn besteed aan 20 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 € 

10,20 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 (46%), vervoer, overnachting, verblijfsdocumenten e.d. (54%). 

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 € 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Medische kosten    8.190,66 8.537,83 10.642,38 10.505,25 21.980,56 

Woninginrichting  15.817,81 14.717,16 16.678,98 16.149,00 14.415,15 

Gecombineerde verzoeken    9.411,95 8.934,26 9.961,75 9.945,50 11.442,65 

Witgoed    2.737,01 3.184,00 4.343,44 5.372,00 3.688,89 

Kinderen    2.077,02 3.781,49 2.675,00 4.252,00 3.455,30 

Vervoer    5.180,00 1.592,00 2.145,00 822,00 2.013,95 

Kleding    4.539,70 1.600,00 1.250,00 1.700,00 1.949,00 

Levensonderhoud    1.250,00 1.350,00 1.719,00 460,00 1.724,00 

Computer    1.600,00 500,00 1.350,00 2.856,00 1.496,25 

Huur   2.835,25 6.458,83 733,40 1.329,00 1.453,93 

Crisisuitgaven       850,80 740,75 1.573,77 1.212,35 1.074,70 

Schulden    2.500,00 232,25 685,00 300,00 284,97 

Bureaukosten       704,10 628,39 475,34 476,27 246,98 

Legitimatie       785,00 881,00 1.197,00 1.301,75 219,43 

Energie en water   1.077,58 803,58 0,00 120,00 150,00 

Totaal  59.556,88 53.941,54 55.430,06 56.801,12 65.595,76 

 
 

http://www.hibo-breda.nl/
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4. BALANS EN PROGNOSE 
 
4.1 Balans per 31 december 2022 in € 

 

Activa Per 31 dec. 
2022 

Per 31 
dec. 2021 

Passiva Per 31 dec. 
2022 

Per 31 dec. 
2021 

ING betaalrekening  55.409,49 24.616,04 Reserve Fondsen 71.005,93 38.679,13 

ING spaarrekening  13.905,35 13.905,55 Nog uit te betalen (3)         510,51       971,35 

Nog te ontvangen (1)    2.246,98  1.174,27 Stichtingskapitaal           45,38 45,38         

      

Subtotaal  71.561,82 39.695,86 Subtotaal   71.561,82 39.695,86  

Spaarrekening JIN (2)  10.763,53     

ASN geldrekening (2)        500,00     

ASN 
Beleggingsrekening 
(2) 

  87.068,62  Gemarkeerd 
vermogen (4) 

 98.332,15  

Totalen 169.893,97 39.695,86  169.893,97 39.695,86  

         
 
 
4.2  Toelichting op de balans 
 
(1) De post “Nog te ontvangen” betreft: 
 a). Het verschil tussen bureaukosten (€ 246,98) en in 2022 ontvangen rente (€ 0,00 ).  

Dit verschil zal in 2023 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 is in een concrete casus het verzoek ingediend om € 1.000,00 bij te 
dragen. Dit bedrag is begin 2023 ontvangen. 

 c).  In een concrete casus is bij een ondersteunend fonds het verzoek ingediend om  

  € 1.000,00 bij te dragen.  
  

(2)  Een kinderfonds heeft zichzelf opgeheven en het vermogen toebedeeld aan een aantal 

door het fonds ondersteunde organisaties waaronder HIBO. Aan het benutten van de 

toebedeelde gelden zijn enkele meerjarige voorwaarden verbonden. In verband 

daarmee heeft HIBO besloten een klein deel onder te brengen op een reguliere 

spaarrekening, en voor het grootste deel te kiezen voor een beleggingsrekening met 

daaraan gekoppelde geldrekening. Het op de balans weergegeven bedrag is de waarde 

van de beleggingsrekening per 31 december 2022. 
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(3) De post “Nog te betalen” betreft: 
 a). In een concrete casus heeft het ondersteunende fonds 2 maal een bedrag 

overgemaakt. 
 b). In een concrete casus heeft het ondersteunende fonds een bedrag overgemaakt 

voordat HIBO al betaald heeft. 
 

(4) Het gemarkeerd vermogen staat tegenover de JIN/ASN-rekeningen. 

 
 
4.3    Prognose 2023 in € 
 

Reserve Fondsen 76.000 Toekenningen naar cliënten  94.000 

  Bureaukosten       750 

Nog te werven fondsen (tekort) 18.750     

    

Totaal 94.750   Totaal  94.750 

 
 
4.4 Toelichting op de prognose 
 
Onder de huidige omstandigheden is het maken van een prognose een bijna hachelijke 
aangelegenheid. De enige voorspelling die met zekerheid gedaan kan worden is: 2023 wordt 
voor veel mensen een (financieel) bijzonder moeilijk jaar. We zijn dan ook buitengewoon blij 
met de bijzondere fondsen die we ter beschikking hebben gekregen, en we gaan er van uit 
dat deze fondsen in 2023 geheel benut gaan worden. Daarnaast hebben we de “reguliere” 
fondsen, zowel wat betreft aantallen als bedragen, gesteld op het gemiddelde van de 
afgelopen jaren. Om die reden hopen we dat onze reguliere geldverstrekkende fondsen hun 
donatiebeleid zullen doorzetten naar 2023. 
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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, maart 2023 
 
J. M. L. Rookmaaker-van den Bent, voorzitter 
R.H. Snijders, secretaris 
H.L Sinke, penningmeester 
 
 


