Project Noodhulp
Met een beetje hulp, er weer bovenop
Jaarbericht 2020

Bedankt!
Voor u ligt het jaarbericht 2020 van project Noodhulp. Het was een jaar waarin we
veel hebben kunnen betekenen voor slachtoffers in nood en hun naasten. En waarin
we gaandeweg de effecten van de coronacrisis ook in dit deel van ons werk terug
zagen komen.
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben veel Nederlanders hun inkomen
achteruit zien gaan en noodgedwongen moeten interen op hun financiële reserves.
Dat maakt hen kwetsbaar. Slachtoffer worden van een misdrijf of ongeval zorgt
dan al snel voor een financiële noodsituatie. Daarbij merken we ook dat door de
maatregelen overheidsvoorzieningen en procedures voor schadevergoedingen
vertraging oplopen. De afgelopen periode hebben we veel corona gerelateerde
aanvragen ontvangen. Ook deze slachtoffers in nood hebben we zo goed mogelijk
geprobeerd te helpen.
Slachtoffer worden van een misdrijf of verkeersongeval. Het is vaak een kantelpunt,
erop of eronder. Met ons project Noodhulp zorgen we ervoor dat het erop is. Dat
iemand opkrabbelt en weer verder kan, vanuit eigen veerkracht met een beetje hulp.
Mede mogelijk gemaakt door de belangrijke bijdrage van u en uw organisatie.
Heel hartelijk dank daarvoor!

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp
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Over project Noodhulp
Project Noodhulp is een eigen activiteit van Fonds Slachtofferhulp. We bieden
directe hulp aan slachtoffers van een misdrijf, ongeval of calamiteit, hun naasten
of nabestaanden. Met geld, goederen en diensten geven wij de steun die op dat
moment nodig is.
Onze noodhulp is er voor slachtoffers die acuut in de problemen komen of vastlopen
in hun herstel. Het gaat om mensen, jong en oud, die de directe gevolgen van een
misdrijf of een ongeval zelf onvoldoende kunnen opvangen. We focussen vooral op
mensen die er binnen hun vermogen alles aan doen om er weer bovenop te komen.
Een noodhulpbijdrage is eenmalig en kent een maximum van €1.000 per persoon. In
zeer ernstige gevallen kan de totale bijdrage aan een gezin of echtpaar hoger zijn. Bij
hulp in de vorm van een product of dienst zetten wij ons netwerk in het bedrijfsleven
in om zo ‘in natura’ slachtoffers te helpen.
Hoewel onze noodhulp van relatief kleine financiële waarde is, zorgen de snelheid
en flexibiliteit voor grote impact. Door direct bijstand te verlenen, voorkomen we dat
er een betalingsachterstand ontstaat, dat iemand onnodig lang niet kan werken, niet
naar school kan gaan of dat medische zorg achterwege blijft. Onze bijdrage geeft
slachtoffers hoop, moed en perspectief om hun leven weer op te pakken nadat er iets
verschrikkelijks is gebeurd.

De ouders van Evelien gaan scheiden wanneer ze 14 jaar oud is. Na de scheiding
woont ze bij haar moeder en om de week gaat ze een weekend naar haar vader toe.
In het begin gaat dat goed, maar na een tijdje begint hij haar te misbruiken. Na een
half jaar raapt Evelien alle moed bij elkaar en vertelt ze haar moeder erover. Ze
doet aangifte en weet met behulp van therapie zo goed mogelijk om te gaan met
deze gebeurtenissen. Wel heeft ze nog steeds de achternaam van haar vader en dat
confronteert haar iedere keer weer met wat er is gebeurd. Na lang aandringen stemt
haar vader eindelijk in met een naamswijziging, maar voor de doorvoering ervan is
geld nodig. Geld dat Evelien en haar moeder niet hebben. Een noodhulp uitkering
maakt dit mogelijk en zorgt dat Evelien het verleden echt achter zich kan laten.
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Cijfers project Noodhulp 2020
Project Noodhulp is een terugkerende eigen activiteit van het Fonds Slachtofferhulp.
Bij het behandelen van de aanvragen merken we steeds weer hoe groot de noodzaak
en de impact zijn van de hulp die wij bieden.
In 2020 hebben 882 mensen, slachtoffers en hun naasten noodhulp ontvangen.
De totale uitgekeerde waarde aan Noodhulp is €180.754. Voor het behandelen
van de aanvragen en het geven van hulp en advies is één medewerker in dienst en
ondersteunen twee andere medewerkers de werkzaamheden voor een deel van
hun tijd. De totale kosten voor hulp en advies waren €55.202. Voor een bedrag van
€164.958 steunden fondsen, bedrijven en particulieren het project Noodhulp.
Het verloop van het bestemmingsvermogen inzake het project Noodhulp is daarmee
in 2020 als volgt:
Stand per 1 januari 									

€ 114.213

Bij: bestemde giften 								

€ 164.958

Af: verstrekte uitkering/subsidies 			

		

Af: directe arbeidskosten noodhulp 			
Stand per 31 december 2020 							

- € 180.754
- € 55.202
€ 43.215

Genoemde bedragen zijn voorlopig in afwachting van definitieve vaststelling jaarverslag
Fonds Slachtofferhulp.

Jan (59) en Els (55) zijn in hun auto onderweg naar huis na een familiebezoek.
Plotseling raakt een tegemoetkomende vrachtwagen in de slip en botst hard tegen
hen aan. De schade aan de auto is groot en Jan en Els raken beiden gewond. Na
de klap verloopt het fysieke herstel gelukkig voorspoedig, maar emotioneel zijn
ze er niet goed aan toe. Hen wordt EMDR therapie aangeraden om het ongeluk
te kunnen verwerken. De ziektekostenverzekering dekt dit niet helemaal en
omdat de vrachtwagen en de chauffeur uit Litouwen komen is de uitkering van de
letselschadevergoeding een langdurige kwestie. Vanuit project Noodhulp worden
daarom de aanvullende kosten voor de therapie vergoed.
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Met dank aan
In 2020 ontvingen we steun voor project Noodhulp van bedrijven, fondsen,
stichtingen en particulieren. Zonder hen is ons werk niet mogelijk.
Bedrijven
Voor de bijdragen in de vorm van een product of dienst kan Fonds Slachtofferhulp
rekenen op de steun van bedrijfsrelaties. We ontvingen steun van:

“Als facilitaire logistieke dienstverlener hechten wij niet alleen veel waarde aan duurzaam
ondernemen, maar ook aan een grote betrokkenheid bij de samenleving. We vinden het
dan ook fijn dat we met Fonds Slachtofferhulp het verschil kunnen maken voor deze groep
mensen die een steuntje in de rug verdienen om een nieuwe start te kunnen maken. En
hoe fijn om de warme reacties te horen van de mensen die we verhuisd hebben naar een
nieuwe, veilige omgeving”
Richard de Roo, Commercieel Directeur UTS Nederland

De ex-partner van Monique (29) kan niet verkroppen dat zij hun gewelddadige relatie
heeft verbroken. Binnenkort moet hij voor de rechter verschijnen voor mishandeling
en tot die tijd mag hij niet bij haar in de buurt komen. Toch blijft hij haar lastigvallen
en voelt ze zich niet meer veilig. Met hulp van de wijkagent krijgt ze met spoed een
woning toegewezen in een andere stad. Voor haar is dit de kans om het verleden
achter zich te laten. Helaas heeft haar ex haar ook met een flinke schuld opgezadeld,
waardoor ze geen geld heeft voor de inrichting van haar huis. Vanuit het project
Noodhulp krijgt ze een bijdrage voor het opknappen van haar nieuwe plek en verzorgt
bedrijfssponsor UTS Nederland de verhuizing.
Monique vertelt over de ontvangen hulp:
“Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor alle hulp bij de verhuizing. De verhuizers
waren enorm behulpzaam en aardig. Zonder hen had ik de volgende stap niet kunnen
zetten. Echt top!”
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Fondsen en stichtingen
Diverse fondsen en stichtingen hebben een gulle bijdrage van in totaal €66.000
geleverd aan project Noodhulp.
We ontvingen bijdrages van onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Ars Donandi / Mevrouw A.Th. Vogler fonds
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe / Hélène de Montigny Stichting
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Armoedefonds
Stichting Maria Emalia Dorrepaal
W.M. De Hoop Stichting
Johanna Donk–Grote Stichting

“De W.M. De Hoop Stichting heeft als één van haar doelstellingen het bevorderen van het
welzijn van de mens. In deze ongekende tijden, waar de coronamaatregelen voor vele
mensen in onze samenleving ernstige gevolgen hebben, helpen wij graag waar dit kan.
Door bij te dragen aan coronagerelateerde projecten van Fonds Slachtofferhulp zijn wij er
zeker van dat onze bijdrage op een goede manier daar terecht komt waar het nodig is.”
Tanja Hoetjer, namens het bestuur van de W.M. De Hoop Stichting

Op een avond doet Farid (41) nietsvermoedend open voor een pakketbezorger.
Plotseling verschijnen er nog twee mannen en blijkt het om een laffe overval te gaan.
Farid wordt hardhandig neergeslagen en de overvallers halen zijn huis overhoop.
Zonder noemenswaardige buit verlaten ze de woning weer en laten hun slachtoffer
gewond achter. De aangrijpende gebeurtenis zorgt voor fysieke en emotionele
klachten. Daarbij kan Farid, die zzp-er is, langere tijd niet werken. Zijn spaargeld is
op en hij kan niet langer terugvallen op zijn netwerk. Bij de gemeente heeft hij een
aanvraag ingediend voor bijzondere bijstand, maar de wachttijd daarvoor is door de
coronacrisis erg lang. Een financiële bijdrage van het project Noodhulp zorgt ervoor
dat hij deze tijd kan overbruggen.

Particulieren
Particuliere donateurs van het Fonds Slachtofferhulp zijn via een mailing en online
campagne om steun voor het project Noodhulp gevraagd. In totaal gaven zij €75.354.
Via de Vriendenclub voor het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds ‘De Vrienden
voor Nood’ werd een bedrag van €8.900 opgehaald.
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Dagelijks worden ruim 5000 mensen in Nederland
slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp. Fonds
Slachtofferhulp gelooft in de kracht van mensen.
Al meer dan dertig jaar helpen we slachtoffers die
kracht te hervinden. Zodat ze hun leven weer kunnen
oppakken.

Postbus 93166
2509 AD Den Haag

stijfhoorn@fondsslachtofferhulp.nl
www.fondsslachtofferhulp.nl
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