Beleidsplan voor 2022 van Stichting Steunfonds van de SMOW
(Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar).

1. Doel van het Steunfonds
Het voorzien in materiële noden van personen, woonachtig in Wassenaar, die door bijzondere omstandigheden
in een financiële probleemsituatie zijn geraakt en daarvoor geen beroep kunnen doen op wettelijke
voorzieningen.
2. Situatie in Wassenaar
Volgens de Armoedemonitor van 2016 moeten ruim 600 huishoudens in Wassenaar rondkomen van een
maximum inkomen van 110% van het wettelijk sociaal minimum. De armoedemonitor 2021 is nog niet
beschikbaar. De situatie is sindsdien, zeker in 2020-2021 mede door corona, verslechterd. Naast speciale
gemeenteregelingen is er ook andere ondersteuning zoals van de Stichting Leergeld (voor kinderen <18 jaar),
de Voedselbank (voor mensen met een zeer beperkt besteedbaar inkomen) en winkelen bij een kringloopwinkel.
De SMOW, gesubsidieerd door Gemeente Wassenaar, geeft sociaal maatschappelijk ondersteuning aan
mensen uit Wassenaar die dit nodig hebben met medewerking van een groot aantal vrijwilligers.
Voor mensen met acute financiële problemen wordt via de SMOW een aanvraag bij het Steunfonds ingediend.
In 2018 is door het Steunfonds ruim € 4.000 uitgegeven aan ondersteuning. Het aantal aanvragen bij het
Steunfonds is sinds 2019 sterk toegenomen. Het aantal aanvragen was half december 2021 gestegen tot 27
met een totaalbedrag van betalingen en toezeggingen van bijna €16.000. Voor 2022 worden ca dertig
aanvragen verwacht, Het Steunfonds werkt samen met andere organisaties die zich met deze problematiek
bezighouden, zoals de Diaconie van de Protestantse Kerken te Wassenaar (PKN) en de Interparochiële Caritas
Wassenaar (ICW) van de katholieke kerk.
3. Inkomsten
Het Steunfonds krijgt geen subsidie van de gemeente en is afhankelijk van bijdragen van fondsen, serviceclubs
en particulieren. Voor 2022 zullen we een beroep doen op fondsen, serviceclubs en particulieren. Verslagen
over voorgaande jaren zijn te vinden op: http://www.steunfonds.smowassenaar.nl/verantwoording.php

4. Begroting 2022:
Uitgaven
Verwachte uitgaven zijn

€17.000 (30 aanvragers)

Inkomsten
Particulieren/terugbetalingen
Diaconie
Serviceclubs
Fondsen en serviceclubs

€ 1 500
€ 1.500
€ 3.000
€11.000

Totaal

€17.000

Er worden bijdragen verwacht van enkele serviceclubs (3000) en bijdragen zullen worden aangevraagd bij Van
Ommeren de Voogt Stichting (€ 3000), Armoede fonds (€ 2500), Charity Stichting Rob Beers (€ 2500) en Fonds
1818 (€ 3000).
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