Toelichting
Jaarverslag, beschrijving activiteiten in 2015

De Stichting is op 28 oktober 2015 pas opgericht en kan derhalve nog geen (sociaal)
jaarverslag overleggen.
“In het najaar van 2014 heeft de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) op verzoek van het Platform
tegen Armoede Drechtsteden een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het oprichten van een
regionaal Fonds voor Urgente Noden in de Drechtsteden. Het eindrapport is op 2 december 2014 aan de
Drechtraad aangeboden. Geconstateerd werd dat ook in de Drechtsteden een noodfonds een oplossing zou
kunnen bieden in individuele noodsituaties waarbij vanuit het reguliere aanbod op dat moment geen
adequate oplossingen voorhanden zijn. Ook werd geconcludeerd dat er een groot draagvlak was onder
maatschappelijke organisaties voor de oprichting van een regionaal “noodhulploket” dat fondsen werft en uit
die fondsen geld toedeelt in geval van urgente nood.”
Vanaf dat moment is er gewerkt aan de voorbereiding van de Stichting Urgente Noden
Drechtsteden en verdere verbreding van het draagvlak.

De voorbereidingsfase is afgesloten met een openbare oprichtingsbijeenkomst op 29 oktober 2015. De
vertraging van een paar maanden kwam voort uit omstandigheden rond de politieke besluitvorming.
De voorbereiding bestond uit:
het formeren van de voorbereidingsgroep en tripartiet bestuur
het verbreden van bekendheid, begrip en betrokkenheid bij de opzet van het noodfonds
het opstellen en bespreken van een programma voor de oprichting van de
Stichting Urgente Noden Drechtsteden, waaronder:
opstellen van statuten en passeren akte
opstellen van werkwijze en begroting
opstellen van aanvraagprocedure
privacyreglement
functieprofiel bureau
convenanttekst voor dienst-/hulpverleningsinstellingen
opstellen beleidsplan voorbereiding en start
Dit alles is in 2015 geraliseerd.

Operationeel maken
Het operationeel maken van het bureau SUN Drechtsteden
de voorbereiding van een startsymposium, gepland op 3 maart
het vaststellen van het vestigingsadres
werving en selectie medewerker(s)
inrichting van kantoor
ontwikkelen van communicatiemateriaal:
(folders, website, huisstijl, etc.)
Een medewerkers is aangesteld per 1 januari a.s. Het vestigingsadres is vastgesteld, het kantoor
staat klaar, website en huisstijl zijn praktisch gereed, de folder is in voorbereiding.

