
giftenbudget ter beschikking stellen en 
hulp- en dienstverleners de aanvragen 
doen namens hun cliënt. SUN-
noodhulpbureaus beschikken ook over 
maatschappelijk kapitaal: een tandarts 
brengt 10 gratis gebitsbehandelingen 
in, een opticien 15 geslepen brillen, 
enz. Meer over SUNN en onze rijke 
voorgeschiedenis die terug gaat tot 
het jaar 1914 kunt vinden op onze 
website www.sunnederland.nl.

Figuur 1 Organisatiemodel SUN-
noodhulpbureau

Hoe gaat een SUN-noodhulpbureau 
te werk? 
Een hulp- of dienstverlener vraagt 
bij het lokale noodhulpbureau om 
ondersteuning voor zijn cliënt. In 
de aanvraag staat een omschrijving 
van de noodsituatie en toont de 
hulpverlener aan dat er geen fi nanciële 
middelen of andere alternatieven 
zoals een ‘overheidspotje’ zijn om 
voor een oplossing te zorgen. Bij 
het noodhulpbureau zijn een SUN-
coördinator, het bestuur en eventuele 
kantoorvrijwilligers werkzaam die de 
aanvraag in behandeling nemen. In 
ons format worden de loonkosten 
voor de coördinator betaald door de 
gemeente waar het noodhulpbureau 
gevestigd is, terwijl donateurs het 
giftenbudget ter beschikking stellen. 

Voor het doen van giften hebben de 
SUN-noodhulpbureaus geen vaste 
regels: zowel de hoogte van het 
bedrag als het type gift zijn variabel. 
In een urgent geval kan men bij SUN 
terecht en weegt het SUN-bestuur 
de aanvraag met spoed binnen 24 
uur! Alle donaties en toekenningen 
worden jaarlijks verantwoord en 
gepubliceerd in de jaarrekening. SUN 
doet op basis van kennis, ervaring en 
casuïstiek ook beleidsaanbevelingen 
aan de gemeente en andere 
belanghebbenden.
SUN-noodhulpbureaus zijn ANBI-
organisaties en kunnen lokaal rekenen 
op een breed draagvlak doordat 
zij bestaan uit een gelijkwaardige 
samenwerking tussen:
1.  hulp- en dienstverleners; (de 

aanvragers)
2.  de gemeente; (de fi nancier van de 

werkkosten)
3.  donateurs (verstrekkers van het 

giftenbudget)

Noodhulp mag niet van toeval 
afhankelijk zijn
SUNN bouwt aan een 
landelijk dekkend netwerk van 
noodhulpbureaus omdat wij vinden dat 
noodhulp niet van toeval afhankelijk 
mag zijn. Wij willen in alle gemeenten 
hulpverleners en hun cliënten de 
fi nanciële ruimte bieden die nodig is 
om uit een urgente noodsituatie te 
kunnen ontsnappen. SUNN en de 
SUN-noodhulpbureaus zijn daarbij 
afhankelijk van donateurs en subsidies. 
De donateurs zijn in veel gevallen 
charitatieve vermogensfondsen 
(FIN-leden), zij steunen SUNN op 
landelijk niveau of juist een specifi eke 
lokale SUN met giftenbudget omdat 
hun statuten een bepaald werkgebied 
voorschrijven. Maar het giftenbudget 
wordt ook gevuld door legaten, het 
bedrijfsleven, het MKB en andere 
particuliere initiatieven. Als het om 
armoede, schulden of urgente 
noden gaat 

zijn ook de kerken voor SUN een 
belangrijke samenwerkingspartner.

Steunt u ons?
Zonder donateurs kunnen wij ons 
werk voor mensen met urgente noden 
niet doen. Zowel toekomstige als 
bestaande SUN-noodhulpbureaus 
kunnen uw ondersteuning zeer goed 
gebruiken, op onze website treft u 
een landkaart met de gemeenten 
waar wij actief zijn. Mocht u ons 
werk een warm hart toe dragen en 
willen bijdragen aan het tegengaan 
van armoede, schulden of urgente 
noden en de effecten daarvan op uw 
medemens, dan komen wij graag 
met u in contact. Zowel SUNN als 
het SUN-noodhulpbureau in uw 
gemeente of regio zijn van harte 
bereid om toelichting te geven op 
onze werkwijze, ook bent u meer dan 
welkom voor een werkbezoek.

Nathalie Boerebach – directeur SUNN

Meer informatie
SUN Nederland
Nathalie Boerebach
Arendstraat 27
1223 RE Hilversum
T: 06-51387989

E: info@sunnederland.nl
W: www.sunnederland.nl

Branchevereniging van fondsen 
en foundations
Siep Wijsenbeek
Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
T: 070 3262753
E: info@verenigingvanfondsen.nl 
W: www.verenigingvanfondsen.nl 

Nathalie Boerebach

hulpverlener schrijft SUN-
aanvraag voor een cliënt
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