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Doelstelling 

Het Noodfonds biedt financiële noodhulp aan inwoners van de gemeente Katwijk die in een acute 

financiele noodsituatie zijn gekomen.  Het betreft mensen die hiervoor (nog) geen beroep kunnen doen 

op wettelijke voorzieningen of waarbij het beroep op een wettelijke of financiële voorzieningen niet 

(meer) mogelijk is omdat dit te laat werd ingezet.  Kortom: met de gift wordt een verdere escalatie 

voorkomen. 

Stichting Kocon Kocon kan een eenmalige gift toekennen tot maximaal € 750,-. Het uitgangspunt hierbij 

is dat deze financiële noodvoorziening een belangrijke bijdrage levert ter preventie van grotere 

problemen.  Het Noodfonds Kocon verstrekt geen leningen1.   

 

Voorwaarden 

- De begunstigde heeft expliciet zijn/ haar toestemming aan de aanvrager2 gegeven  voor indienen van de 

aanvraag èn het hierbij delen van de gevraagde informatie met de contactpersoon van het Noodfonds 

en het bestuur van Stichting Kocon. 

- De aanvraag voor een gift wordt gemotiveerd met een onderbouwde toelichting over de persoonlijke 

situatie door de aanvrager, zo nodig voorzien met een overzicht van in- en uitgaven. 

- De aanvrager verklaart in de aanvraag dat de identiteit van de begunstigde is vastgesteld en dat de 

begunstigde expliciet toestemming heeft gegeven voor de aanvraag en het hiervoor delen van de 

gevraagde informatie.  

- Giften zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.  Het voorkomen van bv.  een faillissement 

behoort niet tot de mogelijkheden. 

- Giften zijn uitsluitend bestemd voor noodsituaties zoals huisuitzetting, gebrek aan eten, voorkomen 

afsluiting energie en/of water en incidenten zoals een woningbrand. 

- Een gift wordt niet toegekend wanneer er sprake is van een huisuitzetting als gevolg van overlast of het 

niet nakomen van afspraken met een zorginstelling. 

- Er moet sprake zijn van een reële kans op verbetering en perspectief voor de langere termijn. Dit moet 

schriftelijk worden toegelicht in de aanvraag.  

- De hulpvrager is bereid adviezen en hulp te aanvaarden. 

- Elke gift wordt verstrekt op basis van maatwerk; er is nimmer sprake van precedentwerking. 

- Telkens wordt per situatie beoordeeld of er echt sprake is van een noodsituatie. 

- Per huishouden/ hulpvrager kan eenmaal een gift aangevraagd worden. 

  

                                                        
1 Uitzondering: Indien terugbetaling van de gift mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de hulpvrager snel een een bijdrage nodig heeft om 

grotere problemen te voorkomen en de de uitbetaling van een uitkering te lang duurt, dan spreken de hulpverlener en de 

hulpvrager met elkaar af in welke termijnen de gift terugbetaald wordt aan Stichting Kocon t.b.v. het Noodfonds Kocon. De 

betrokken hulpverlener draagt zorg voor het naleven van deze afspraak.  
2 Medewerker van de professionele hulp- of dienstverlenende organisaties.  
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Werkwijze Noodfonds 

Enkel medewerkers van professionele hulp- of dienstverlenende organisaties kunnen een aanvraag voor 

een gift indienen. De aanvraag moet passen binnen de doelstelling en de voorwaarden van het Noodfonds 

Kocon.  

1. De aanvraag wordt per e-mail ingediend via info@kocon.nl.  

2. Wanneer de aanvraag daartoe aanleiding geeft, zal de contactpersoon van het Noodfonds vragen om een 

verdere mondelinge of schriftelijke toelichting.  

3. De aanvraag wordt binnen 5 werkdagen besproken en beoordeeld door bestuursleden van Stichting 

Kocon. Indien noodzakelijk, kan er een verzoek om extra informatie volgen. De hulpverlener is 

verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie.  

4. Na ontvangst aanvraag en eventuele aanvullende informatie, volgt binnen 5 werkdagen bericht met een 

toekenning of afwijzing. 

5. Het bestuur koppelt het besluit via de contactpersoon terug naar de hulpverlener. Bij toekenning vindt 

betaling plaats via een overeengekomen manier. Bijvoorbeeld directe overboeking naar de schuldeiser. 

6. Bij een toekenning wordt het overeengekomen bedrag zo snel als mogelijk overgemaakt op de 

afgesproken manier, bijvoorbeeld op de bankrekening van de schuldeiser. 

7. Een afgewezen aanvraag kan niet opnieuw worden ingediend. 

 

De schriftelijke onderbouwing van de aanvraag bevat tenminste: 

- Een verklaring - van de aanvrager - dat deze de identiteit van de begunstigde heeft vastgesteld èn dat de 
begunstigde expliciet toestemming heeft gegeven voor het indienen van de aanvraag met de hierbij 
gevraagde informatie. 

- Leeftijd en postcodegebied zonder huisnummer van de begunstigde. 

- Samenstelling gezin/ huishouden, woonsituatie, omschrijving inkomsten en uitgavenpatroon. 
- Probleemstelling. Waarom wordt er een beroep gedaan op het noodfonds? Wat was de 

aanleiding/oorzaak en welke achterliggende omstandigheden spelen een rol? 
- Welke voorliggende voorzieningen zijn aangesproken? Waar maakt betrokkenen nu gebruik van? 

(Schuldhulpverlening, Voedselbank, mantelzorg, WMO, etc.). 
- Toekomstperspectief. Welke situatie wordt opgelost door een gift uit het noodfonds? 
- Duurzaamheid. Waaruit blijkt dat de situatie zich niet zal herhalen? Is er een plan van aanpak?  
- Voorstel uitbetaling. Op welke manier komt het geld op de juiste plaats? 

Voorkeur gaat uit naar een directe overboeking aan de schuldeiser, voorzien van kenmerk en/of 
klantnummer.  

- Gegevens hulpverlener en hulpverlenende instantie met informatie t.b.v. bereikbaarheid. 
 

Samenwerking 

Samenwerking vindt plaats met kerken en maatschappelijke organisaties in Katwijk. 

Organisaties die een gift kunnen aanvragen voor hun cliënten uit Katwijk zijn bijvoorbeeld:  

- Maatschappelijk werk -   Kwadraad  

- Wijkteams Katwijk 

- Stichting De Binnenvest 

- Gemeente Katwijk –      Sociale Zaken - BIP- Zorgloket 

- Bureau Kwetsbare Kinderen GGD 

- Grip op de Knip Katwijk  

- Voedselbank Katwijk 

- Project Broodnodig  

- Stichting MEE  

- Huisartsen Katwijk 

- De Brug Midden-Nederland 

mailto:info@kocon.nl


 

Stichting Kocon - Noodfonds; doelstelling, voorwaarden en werkwijze. 
Versie: 15 december 2022                                                                                                                                                                  3 van 3                                                                                                                                                                                                                                   

Inkomsten 

De inkomsten voor het Noodfonds zijn afkomstig van giften van organisaties en particulieren en 

eventuele renteopbrengsten van de Stichting Kocon.  

Contact/ aanvragen 

Contactpersoon van Stichting Kocon voor het Noodfonds is:  

Marike van Vels  

Secretaris Kocon  

E-mail: info@kocon.nl 

Telefoon: 06-238 78 944.  

 
Rekeningnummer Stichting Kocon Kocon in Katwijk: NL38 RABO 0336 8532 11 
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