
Almelo, 15 oktober 2020 

SUN Twente start met een Sociaal Leenfonds 

SUN Twente is actief in de gemeenten Almelo, Hardenberg en Twenterand. Inwoners met urgente 

noden konden er al via een hulp- of dienstverlener een aanvraag doen voor een financiële gift. Vanaf 1 

november aanstaande is het ook mogelijk om een renteloze lening aan te vragen bij het Sociaal 

Leenfonds. Een uniek preventief instrument voor het terug dringen van oplopende schulden en het 

mogelijk maken van doorbraken en nieuwe kansen voor mensen met dringende nood. 

Via het Sociaal Leenfonds kunnen mensen met financiële problemen per 1 november 2020 een renteloze 

lening aanvragen bij SUN Twente1. De doelgroep van het Sociaal Leenfonds is een steeds groter wordende 

groep mensen die -al dan niet vanwege de coronacrisis- sterke behoefte heeft aan tijdelijke extra 

financiële ondersteuning oftewel een “tijdelijk krediet”. De renteloze lening is bedoeld: - om diverse 

uitstaande kleine schulden -die in de praktijk veel stress veroorzaken- namens het betreffende 

huishouden via SUN in één keer af te betalen, zodat er rust ontstaat (geen incassokosten, geen 

deurwaarders, enz.) en het betreffende huishouden nog maar één schuldeiser heeft in de vorm van een 

lening bij SUN. 

- om een aanschaf te doen die relevant is voor de persoon in kwestie om uit de dringende noden te 

komen, om een tijdelijke inkomensdip te overbruggen, om een baan te behouden of te vinden. 

Het maximum leenbedrag bij SUN Twente e.o. is € 1.750,00 voor alleenstaanden en € 2.500,00 voor 

meerpersoons huishoudens. Als de situatie daarom vraagt krijgen de leners alleen een lening als zij ook 

financiële begeleiding accepteren. De renteloze lening dient in maximaal 36 maanden terugbetaald te 

worden, dit maakt dat zelfs de mensen met de laagste inkomens deze lening kunnen aflossen. De wil om 

af te lossen hebben leners over het algemeen zeker; bij een ander Sociale Leenfonds in het land wordt 

95% van de leningen afgelost binnen de afgesproken termijn. Het Sociaal Leenfonds is revolverend zodat 

de afgeloste bedragen weer opnieuw uitgeleend kunnen worden aan andere inwoners met dringende 

noden in de bij SUN aangesloten gemeenten. 

 SUN Twente e.o. doet er alles aan om bij het Sociaal Leenfonds zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval  

binnen 5 werkdagen uitsluitsel te geven over de ingediende aanvraag. Voorwaarde is wel dat het 

aanvraagformulier volledig is ingevuld en dat de uitvoerige toelichting duidelijk de dringende nood aan 

geeft en de situatie van aanvrager helder uiteen zet. Zonder deze kan de aanvraag niet in behandeling 

genomen worden dus hoe meer info hoe beter.  

Het Sociaal Leenfonds van SUN Twente wordt mogelijk gemaakt door de Fred Foundation (een 

vermogensfonds waar men zelf geen aanvragen kan doen, maar waarbij het fonds zelf de doelbesteding 

bepaalt). Op voorspraak en op advies van SUN Nederland heeft de Fred Foundation SUN Twente e.o. 

samen met Sociale Fondsen Den Haag en SUN Lekstroom hiervoor uitgekozen en voor deze drie fondsen 

middelen beschikbaar gesteld.  

 

Bijlage 1: Meer over SUN Twente 

SUN Twente e.o. is op dit moment actief in de gemeenten Almelo, Hardenberg en Twenterand en zoekt 

uitbreiding bij de overige gemeenten in de regio. De eenmalige gift via het hulpfonds of de renteloze 

lening via het Sociaal Leenfonds is bedoeld voor inwoners van de deelnemende gemeentes. Het betreft 

dan de inwoners die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een 

(aanvullende) uitkering of enig andere regeling vanuit de gemeente of het Rijk. 

 

 



Het SUN Hulpfonds werkt met een eenmalige gift, daar hoeft dus geen terugbetaling plaats te vinden. 

Deze vorm van hulp is met name bestemd voor inwoners die geen afloscapaciteit hebben. De 

professionele hulp- of dienstverlener die de aanvraag doet namens een cliënt kan bijvoorbeeld een 

aanvraag doen voor woonlasten, noodzakelijke woninginrichting, huishoudelijke apparatuur, medische 

kosten, kosten voor studie, aanvraag identiteitsbewijs, enz. De hulp- of dienstverlener zal in de aanvraag 

voor een gift duidelijk moeten motiveren dat bij de aanvraag de urgentie hoog is en dat er geen 

terugbetalingscapaciteit voor een lening is. 

In 2020, het jaar van de coronacrisis, zijn er circa 130 aanvragen bij het hulpfonds (gift) in behandeling 

genomen en zijn er circa 60 aanvragen gehonoreerd, hierin zit een stijgende lijn. De uit te geven middelen 

van SUN Twente zijn afkomstig uit diverse landelijke fondsen, zie ook de jaarverslagen op 

www.suntwente.nl. De deelnemende gemeentes dragen jaarlijks een bedrag bij bestemd voor de 

bureaukosten. Ook voor alle overige informatie, voorwaarden kunt u terecht op de site 

www.suntwente.nl. Wel belangrijk om te weten is dat alleen hulpverleners indien nodig contact op 

kunnen nemen met ons buro. 

 

http://www.suntwente.nl/
http://www.suntwente.nl/

