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Aan de leden van de gemeenteraden van Woerden en Oudewater,

Woerden, 5 februari 2022

Geacht leden van de gemeenteraden,

Hierbij sturen wij u ons jaarverslag over 2021.
Het Noodfonds Vluchtelingenwerk Regio Woerden heeft in 2021 10 keer nieuwe
Woerdenaren en Oudewatenaren kunnen helpen bij gezinshereniging of de opbouw van
hun bestaan in onze gemeenten. In ons jaarverslag beschrijven we een aantal giften en
leningen die we hebben verstrekt. We zijn blij dat we deel uit kunnen maken van het
netwerk van instellingen en organisaties die zich inzetten voor de Woerdenaren en
Oudewatenaren die af en toe in de klem komen in onze maatschappij. We sturen u daarom
graag ons verslag toe.
We zouden graag in 2022 met ons werk door willen gaan, we zijn naar verwachting zelfs
nog meer nodig dan afgelopen jaar. Maar onze kas raakt leeg. Daarom hebben wij op de
kerken en ons bekende fondsen een dringend beroep gedaan om ons werk te steunen.
Het bestuur van de Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Regio Woerden,

,
Stichting Vluchtelingenwerk Regio Woerden
Oudelandseweg 44f, 3443 AC Woerden
tel. , 
Bankrekeningnummer NL42 INGB 0005 9657 34
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Voorwoord 

 

De Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Regio Woerden steunt statushouders in de eerste jaren 

van hun verblijf in Woerden en Oudewater en bij gezinshereniging 

De stichting is in 1983 opgericht met als statutair doel 

  ”het ondersteunen van vluchtelingen in de regio Woerden in de ruimste zin des woords”.  

Nu spreken we van statushouders. En de regio Woerden is dus Woerden en Oudewater. 

Het Noodfonds probeert eerst andere financiële bronnen aan te boren en ondersteunt pas als alle 

andere mogelijkheden tot ondersteuning zijn uitgeprobeerd.  

Het Noodfonds leek minder belangrijk te worden, omdat we een terugloop van het aantal 

statushouders hadden verwacht. Maar het tegendeel is waar.  

Het Noodfonds heeft in 2021 meer giften verstrekt en meer uitgegeven dan in de voorgaande jaren. 

En dit geeft zorgen, want het Noodfonds is bijna uitgeput.  

En toch verwachten we dat in het komend jaar nog vaker een beroep op ons zal worden gedaan dan 

dit jaar.  

We hebben ons bij de ‘herstart’ van het Noodfonds in 2018 voorgenomen om vooral 

gezinsherenigers, gezinsleden die eerst nog zijn achtergebleven waren in of bij het land van 

herkomst, in Woerden te ondersteunen. Het idee daarachter is dat de gezinsherenigers een nieuwe 

start in Nederland zouden moeten kunnen maken zonder schulden. Wij hebben hier vooral met de 

kerken in Woerden afspraken over gemaakt. Bij hoge kosten voor gezinshereniging, meer dan € 

1.000, kan een beroep worden gedaan op het nationale Vluchtelingenfonds. Er kan daarnaast een 

beroep worden gedaan op het KFHeinfonds dat bijdragen van maximaal € 600 verstrekt.  In Woerden 

proberen we vanuit het Noodfonds de laatste kosten, maximaal dus € 400, als gift te verstrekken, 

zodat nieuwe Woerdenaren bij nul kunnen beginnen.  

In 2022 kunnen we onze doelen niet meer realiseren als we geen nieuwe inkomsten weten te 

verwerven. Wij kunnen statushouders die gezinshereniging hebben aangevraagd dan niet meer 

helpen om hun bestaan in Woerden te starten zonder schulden.   

 

    

 

Bestuur Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Regio Woerden: 

      , voorzitter 

, secretaris 

, penningmeester 
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Verslag 2021 

 

We hebben in 2021 10 bijdragen geleverd. 

Bij 7 gezinsherenigingen hebben we bijgedragen, voor een totaalbedrag van € 2.398.  

(2020: 4 bijdragen voor € 1.212).  

Voorbeelden: 

Casus maart: Voor het betalen van leges voor aanvragen van twee gezinsleden bij de IND wordt twee 

keer een bedrag van € 172 gevraagd en verstrekt. 

 

 Casus september: Voor de kosten van een vliegticket vanuit Ethiopië, via Qatar, voor een 8-jarig 

zoontje wordt een bijdrage verstrekt van € 345,65 

Opvallend is dat er in 2021 alleen maar giften zijn verstrekt die met gezinshereniging samenhangen. 

Andere giften hebben we niet verstrekt. Dit is niet wat we verwacht hadden in de Coronacrisis. Een 

verklaring kunnen we niet geven   

 

3 voorschotten werden verstrekt. Voorschotten gaan vooral naar statushouders die al even in 

Woerden zijn, maar moeite hebben met de inburgering. Omdat het Noodfonds Vluchtelingenwerk 

beperkt in de middelen zit, wordt ook een beroep gedaan op het Noodfonds van de gemeente en de 

kerken. In een enkel geval hebben we zelfs een beroep gedaan op een privépersoon die de bijdrage 

voorschiet.  En we hebben één van de kerkgemeenschappen om een extra bijdrage gevraagd om een 

aanvraag niet af te hoeven wijzen.  

Voorbeelden: 

Casus juli: Om de kosten van naturalisatie bij de gemeente Woerden te dekken wordt een voorschot 

verstrekt van € 600, dat vervolgens keurig in 6 maanden wordt afgelost. 

 

Casus december: Mevrouw (Ethiopisch) haalde niet binnen de door dienst DUO1 gestelde termijnen 

haar lesuren voor taal en inburgering, omdat ze zwanger was. Samen met het Noodfonds van de 

gemeente en de kerken wordt bijgesprongen in de extra leskosten. Ze betaalt met maandelijkse 

termijnen van € 100 de voorschotten terug.   

 

 

  

 
1 De Dienst Uitvoering Onderwijs, die de studiefinanciering verzorgt.  
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Waar we verwacht hadden dat het aantal en de bedragen voor gezinsherenigingen in de loop der 

jaren zou teruglopen, zien we juist weer een stijging. We verwachten dat deze trend zich doorzet, 

omdat er nog een aantal gezinsherenigingen ‘in de pijplijn’ zitten (bij het Steunpunt Vluchtelingen 

Groene Hart) die we al in 2021 hadden verwacht.  

 

 

Financieel gaat het niet goed met het Noodfonds. Hoewel we in 2021 iets meer aan bijdragen 

ontvingen dan in 2020, € 3.563 in 2021, in 2020 € 2.325, raakt onze kas bijna geheel leeg. We sluiten 

het jaar af met € 314,36 in kas. En dat terwijl er al een nieuwe aanvraag in het kader van 

gezinshereniging aankomt. We herhalen wat we in ons vorig jaarverslag al moeten melden: “We 

moeten steeds vaker een beroep doen op andere organisaties in Woerden, omdat onze eigen 

middelen ontoereikend zijn.”  

  

 

De grafiek spreekt boekdelen, om ons werk voort te zetten hebben we giften nodig.   
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Epiloog/vooruitblik 

In 2021 was het Noodfonds in Woerden nodig. En dat zal zeker in 2022 ook weer zo zijn.  

We hadden voor het eerst voor 2021 een “begroting” gemaakt. 

Bij het Vluchtelingenwerk Steunpunt Groene Hart werden voor 2021 14 tot 20 gezinsherenigingen 

verwacht. Het werden er 7. Dus we verwachten voor 2022 nog een ‘doorloop’ van in 2021 opgestarte 

gezinsherenigingen.  

En we hadden in 2021 een toename aan overige giften verwacht door de Corona, net als 

bijvoorbeeld de Voedselbank. Die toename is uitgebleven, er was zelfs een afname. Maar we vrezen 

dat dat een voorlopig uitstel is en dat er toch ook statushouders in problemen gaan komen door de 

hogere energiekosten, en de stijgende kosten van levensonderhoud. 

En er komt weer een hoog aantal nieuwe statushouders naar Woerden en Oudewater in 2022. 

Woerden heeft daarbij nog een achterstand in de opvang. Oudewater heeft juist in 2021 meer 

statushouders opgevangen en heeft daarom een lagere taakstelling voor 2022.2 

 

Maar onze kas is leeg.  

Dus om ons werk voort te kunnen zetten, hebben wij een ‘bedelbrief’ opgesteld en rondgestuurd. 

Dit doen we omdat we, ook nadat we eerst mee zoeken naar andere ondersteuningsmogelijkheden, 

toch telkens weer zien dat er op ons als Noodfonds Vluchtelingenwerk Woerden een beroep gedaan 

moet kunnen worden.  

 
2  

Cijfers van Steunpunt Groene Hart. 
Woerden had een taakstelling voor 2021 van 77, maar omdat er 
maar 57 statushouders zijn opgenomen, zijn er 20 ‘doorgeschoven’ 
naar de taakstelling voor 2022. 
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