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1. Start Naoberfonds Doetinchem: 

 
Op donderdagavond 25 april 2013 is door de gemeente Doetinchem unaniem besloten tot 
oprichting van het Naoberfonds Doetinchem. Met het fonds wil de gemeente concreet 
uitvoering geven aan het concept Civility, Work en Care, anders gezegd: „actief 
burgerschap‟, werk en zorg. Uitgangspunt is om met het fonds de burgers weer meer zelf te 
betrekken bij hun directe leefomgeving in ruimste zin des woords. Bewoners, 
maatschappelijke organisaties,  het verenigingsleven en het bedrijfsleven worden 
ondersteund om meer samen te werken, bewoners zelf meer aan zet te krijgen en de 
verantwoordelijkheid voor woon,- en leefomgeving weer meer neer te leggen bij buurt en 
burgers.  
Diezelfde avond is besloten het Naoberfonds onder bestuurlijke verantwoordelijkheid te 
brengen van de Doetinchemse Uitdaging en is het Naoberfonds onderdeel gaan uitmaken 
van de middelenbank.  
 
 

2. Organisatie en lancering Naoberfonds: 
 
De maanden mei en juni 2013 zijn door de Doetinchemse Uitdaging gebruikt om de 
organisatie en lancering / brede bekendmaking van dit fonds binnen de gemeente 
Doetinchem op te zetten. Dit alles natuurlijk gericht op het binnenkrijgen van aanvragen 
voor financiële ondersteuning van het fonds. 
 
a. Organisatie: 
In een organisatie,- en uitvoeringshandboek Naoberfonds wat is opgesteld, hebben we 
vastgelegd op welke wijze wij zouden gaan werken. Dit met een tweeledig doel, enerzijds 
hadden we daarmee voor ons zelf een uitvoeringskader bepaald, waarmee we op identieke 
wijze met aanvragen zouden omgaan; onze werkwijze was daarmee bepaald. Anderzijds kon 
met deze vastlegging onze werkwijze eenvoudig door andere personen/organisaties worden 
overgenomen, indien dat nodig was geweest. 
We omschreven in het organisatie en uitvoeringshandboek zaken als: 
 Doelstelling, uitgangspunten, duur en werkgebied 

 Beheer, uitvoering en verantwoordingsafspraken 
 Criteria voor honorering/afwijzing 

 PR en lanceringsplan 

 Behandelings,- en besluitvormingsprocedure 
 Evaluatie 

 
b.  Lancering en bekendmaking: 
Onderdeel van het organisatie,- en uitvoeringshandboek was een PR en lanceringcampagne, 
die kort en hevig was. We namen ons voor binnen twee maanden het fonds breed bekend 
gemaakt te hebben in de gemeente Doetinchem. Reden daarvan was, dat we het volledige 
tweede halve jaar van 2013 beschikbaar wilde hebben voor behandeling en beoordeling van 
feitelijke aanvragen. De eerste aanvragen zouden dus in de zomervakantie van 2013 bij ons 
moeten binnenkomen. Dat is uiteindelijk ook gelukt. 
De lancering,- en bekendmakingcampagne bestond uit de onderstaande ingezette middelen: 
 Zeer brede verspreiding van een digitale folder van het Naoberfonds 

 Het in 2000-voud verspreiden van een fysieke folder van het Naoberfonds, via 
contactpersonen, netwerkrelaties en het neerleggen in algemene publieksruimten. 



 Persbericht verspreiding en later nog aandacht via uitzendingen van Omroep 
Gelderland. 

 Specifiek opgezette pr actie richting de besturen van de tientallen 
bewonersorganisaties in de gemeente Doetinchem. 

 Social media campagne.   
 
c.  Start Breed Fondsenoverleg gemeente Doetinchem: 
Op vrijdag 1 november 2013 hebben we vanuit de Doetinchemse uitdaging het initiatief 
genomen alle besturen van de in de gemeente Doetinchem actieve fondsen bij elkaar te 
roepen. Aanleiding voor de organisatie van deze bijeenkomst was 4 ledig: 

- Nadere kennismaking met elkaar 
- Informatie uit te wisselen over beschikbare budgetten, doelgroepen en criteria op 

grond waarvan wordt gehonoreerd. En uitwisseling van acties om beschikbare 
fondsmiddelen ook op langere termijn te behouden. 

- Afstemming te vinden en “doorgave” aan elkaar te stimuleren van aanvragen die 
binnenkomen en tenslotte 

- Relevante ontwikkelingen in de samenleving te bespreken die van invloed (zouden 
kunnen) zijn op het werk van fondsen. 

Deze bijeenkomst is door alle fondsvertegenwoordigers als zeer waardevol ervaren en 
behoefte om een dergelijke bijeenkomst 2 maal per jaar te houden (in voorjaar en najaar) was 
unaniem. We zullen dan ook in april 2014 een nieuwe bijeenkomst uit gaan schrijven. 
 
 

3. Overzicht besluitvorming aanvragen 2013: 
 
Het fonds bleek vrij snel bekend te zijn in de gemeente Doetinchem en het is gelukt ook 
vanaf de periode juli/augustus de aanvragenstroom binnen te krijgen. Uiteindelijk zijn er in 
het eerste jaar van het Naoberfonds 27 aanvragen binnengekomen, waarvan er 26 positief 
zijn ontvangen en daadwerkelijk is besloten tot financiële ondersteuning. Hieronder het 
overzicht van aanvragen: 
 

Partij Project Korte omschrijving Aangevraagd  
Budget 
 

Verkregen  
Budget 

Lindenhout team  
16 plus 

Passies en Talenten Maatjes project voor 
jongeren uit de 
hulpverlening en 
jongeren niet uit de 
hulpverlening op passie 
of talent samengesteld 

€ 3.250 € 3.250 

Gruitpoort Bleekpop Organisatie in eigen 
beheer van Bleekpop, 
als onderdeel van de 
Stadsfeesten. 
 

€ 1.000 € 1.000 

Stichting 
Cliënteninitiatieven  
Doetinchem 

Kwaliteits- 
Management 
systeem 

Platte organisatie 
willen zijn vraagt 
sturing op kwaliteit 
vrijwilligersgroep 

€ 1.000 € 1.000 

Stichting Mini 
manna Doetinchem 

Transport en 
verhuisondersteu-
ning 

Manna markt groeide 
uit haar jasje op locatie 
en verhuisde voor de 

€ 11.000 € 11.000 



doorontwikkeling. 
Evenementen cie 
OV museum 

Vervoer Fatima  
Bewoners naar 
stoomdagen D‟chem 

Financiering bijzonder 
vervoer voor deze 
doelgroep. 

€ 900 € 900 

Baptisten gemeente 
Doetinchem 

Maaltijd en 
ontmoetingsactiviteit 

Uitbreiding aanbod aan 
doelgroep dak,- 
thuislozen en personen 
in isolement 

€ 500 € 500 

Wijkvereniging 
Bezelhorst 

Grootse verbouwing  
Wijkgebouw Bezel -
Inn door 
vrijwilligers 

Wijkgebouw waar 
wekelijks activiteiten 
zijn erg aan onderhoud 
toe 

€ 40.000 € 10.000 

Stichting Inloop 
Huis Doetinchem 

Start Inloophuis 
voor (ex,-) 
kankerpatienten en 
hun familie en 
vriendenkring. 
 

Financiering 
startkosten voor deze 
voorziening 

€ 35.550 € 6.000 

Stichting Tharsei Uitbreiding zorg en 
adviesloket 

Binnen de 
Wilhelminaschool 
uitbreiding van het 
ouderloket zorg en 
advies in 
opvoedingsvragen  

€ 20.000 € 5.000 

Rik Luesink, PI Leef Fit Doetinchem Sport,-  en gezond 
leven project voor 
kwetsbare jongeren 

€ 7.500 € 5.000 

Dorpsraad Wehl Medefinancing 
Dorpsplan Wehl 

Plan maken voor 
behoud en verbetering 
leefbaarheid in Wehl 

€ 1.000 € 1.000 

De Gruitpoort Project armoede 
bestrijding 
 

Open plekken in Film,- 
Theater,- en 
cursusaanbod worden 
gratis ter beschikking 
gesteld aan minder 
draagkrachtigen  

€ 3.000 € 3.000 

Charles Dibbes, PI Opzet wasserij voor 
ouderen vanuit 
DAER 

Dagbesteding 
omzetten naar werk  

€ 2.000 € 2.000 

Longfonds 
werkgroep 
Doetinchem 

Kerst 
ontmoetingslunch 
2013 

Mantelzorgers en 
COPD patiënten 
ontmoeten elkaar 

€ 550 € 550 

Somalische 
activiteitengroep 
de Daele 

Kinderactiviteiten 
organisatie 

Wekelijks biedt deze 
groep 
integratiebevorderen- 
de activiteiten aan. 

€ 750 € 750 

Nida Schut 
initiatiefgroep 

Levensloop 
bestendig wonen 

Opzet strobalen woon,- 
zorgproject voor 10 
personen; verkennen 
haalbaarheidsfase 

€ 7.500 € 4.500 

Graafschap College Verbinden door Integratieprogramma € 13.600 € 5.000 



en DZC 68 koken is je goal. voor nieuwkomers in 
Doetinchem met koken 
en sportaanbod 

Janneke Rijks , PI Project de 
Stadskamer. 

Interessante 
Doetinchemmers die 
nu vanwege 
hulpverlening buiten 
de samenleving 
functioneren worden in 
de samenleving 
gebracht middels 
activiteiten 

€ 12.000 € 5.000 

Bestuur 
Buurtkamer 
Overstegen 

Aanpassing en 
verbouwing keuken 
buurtkamer 

Noodzakelijke keuken 
verbouwing tbv 
wekelijkse 
bewonersactiviteiten 

€ 5.194 € 3.650 

Marion Roes 
namens DAER 

Opzetten breicafe Dagbesteding 
omzetten tot 
ontmoetingsactiviteit 

€ 1.000 € 500 

Dichteren Central Opzet website Digitale ontsluiting 
van 
bewonersinformatie 
over voorzieningen en 
activiteitenaanbod in 
de wijk Dichteren. 

€ 4.000 € 500 
 
en match 
met CVJO. 

Stichting Present 
Doetinchem 

Oprichting Stichting 
Present Doetinchem 

Bemiddelingsdienst in 
vrijwillige 
Naoberinzet. 

€ 5.000 € 5.000 

Stichting Vrienden 
voor Waterrijk 

Brede verspreiding 
van de Waterspiegel 
wijkblad voor 
Dichteren 

Bewonersinformatie 
over voorzieningen en 
activiteitenaanbod in 
de wijk Dichteren 
breed verspreiden 

€ 4.500 € 4.500 

Nederlands 
gereformeerde 
Kerk 

Eat Meet Coffee and 
greet 

Ontmoetingsactiviteit 
en warme maaltijd 
maandelijks voor dak,-
thuislozen en mensen 
in isolement 

€ 5.000 € 2.000 

Stichting 
Streeklokaal 

Opzet van het 
wollokaal 

Dagbestedingsactiviteit 
voor mensen in de 
psychiatrische 
hulpverlening  

€ 1.000 € 500 

Buurtvereniging 
„t Vogelnest 

Viering van het 35 
jarig bestaan 

Buurtvereniging viert 
35 jarig bestaan en wil 
graag activiteiten en 
zaalhuur gefinancierd 
zien 

€ 4.500 € 1.000 

PI staat voor particulier initiatief. 

Totaal   € 191.294 € 83.100 
 
 



 
4. Besluitvormingsprocedure: 

 
De besluitvormingsprocedure voor aanvragen gaat alsvolgt in zijn werk: 

- aanvrager dient via website aanvraag voor financiële ondersteuning in. 
- medewerker middelenbank DU meldt dat aanvraag in goede orde is ontvangen en 

inhoudelijk zal worden behandeld en geeft inzicht in besluitvormingstermijn. 
- medewerker middelenbank behandelt en boordeelt aanvraag  
- medewerker middelenbank organiseert in vrijwel alle gevallen gesprek met 

aanvrager t.b.v. aanvullende vragen op basis van aanvraag 
- medewerker middelenbank neemt BESLUIT tot en met mandaatbedrag namens 

bestuur van € 5.000,- en informeert het bestuur over genomen besluit. 
- Medewerker middelenbank ADVISEERT het bestuur tbv aanvragen boven het 

mandaatbedrag van € 5.000 en het bestuur BESLUIT. 
- Medewerker middelenbank informeert aanvragende partij over genomen besluit en 

informeert aanvragende partij over noodzakelijke verantwoording van het bedrag. 
  
 
 

 
5. Bevindingen en tussentijdse aanscherping criteria: 

 
Het eerste uitvoeringsjaar van het Naoberfonds hebben we de onderstaande bevindingen: 

- Doel van het fonds is volsterkt helder kijkend naar de aard van binnengekomen 
aanvragen en de slechts 1 afgewezen aanvraag. 

- In enkele gevallen is uitgave van Naoberfondsmiddelen voorkomen, door een match 
te maken tussen vrager en aanbieder op de Doetinchemse Uitdaging manier. 
Aanvraag is middels dienstlevering en met gesloten beurs gerealiseerd. 

- Het is belangrijk aanvragende partijen voor besluitvorming te spreken. Het 
aanvraagformulier volstaat wel, echter mondelinge toelichting op de projectaanvraag 
geeft veelal extra achtergrondinformatie over de activiteit, en/of doelgroep waarvoor 
budget nodig is. 

- In sommige gevallen hebben we vanuit DU verbinding kunnen leggen tussen de 
aanvragende partijen. Op deze wijze konden partijen elkaar versterken in de 
uitvoering van hun project of activiteit. Wellicht hadden zij elkaar niet gekend 
zonder bemoeienis van de DU. 

- Bij veel aanvragen zien we een initiatief ontstaan vanuit een kerkelijke achtergrond 
of bepaalde geloofsovertuiging (stichting Tharsei, Baptistengemeente, Mini manna 
markt, Leef Fit, Nederlands gereformeerd genootschap, Stichting Present 
Doetinchem). Aangezien het Naoberfonds algemene middelen zijn, hebben we 
nadrukkelijk stilgestaan bij de algemene toegankelijkheid voor alle burgers van de 
gemeente bij de activiteiten, waarvoor fondsgeld is aangevraagd. Dat bleek in alle 
gevallen zo te zijn. 

- De extra pr campagne in de richting van bewonersorganisaties heeft in de praktijk 
zijn werk gedaan, we kregen daarna van dergelijke organisaties aanvragen binnen. 
Ook volgend jaar zullen we dit herhalen. Fonds is immers bedoeld voor facilitering 
bewonersinitiatieven t.b.v. de leefbaarheid van wijken en buurten. 

 
Aanscherping criteria: 
Afgelopen jaar hebben we de oorspronkelijke 10 criteria uit het organisatie,- en 
uitvoeringshandboek aangescherpt met de onderstaande criteria: 



- iedere aanvraag zal gepaard moeten gaan met een onderliggende begroting, waaruit 
bij de dekking moet blijken dat het Naoberfonds niet de enige partij is die de 
uitgaven dekt. 

- Naoberfonds financiert in principe geen fte‟s  van professionals 
- Naoberfonds loopt geen laatste investeringsbedragen dicht. 
- Naoberfonds bijdrage geeft uitlegbare financiële zet in de rug, waarna structurele 

dekking op andere wijze gaat plaatsvinden.  
- Naoberfonds financiert geen aanvragen, die via  “Doetinchemse Uitdaging aanpak” 

eveneens kunnen worden gerealiseerd. We hebben het dan over match aanbieder 
vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen en aanvrager van kennis, kunde, 
spullen of materiaal/gereedschap middels gesloten beurs.  

 
 

6. Financiële afrekening: 
 
Beschikbare budget 2013:     € 90.000 
Bijdrage uit Budget wijkregie/wijknetwerken  €   2.100 
Totaal:        € 92.100 
 
Reele kosten 2013: 
Honorering aanvragen 2013:     € 83.100 
Overheadkosten DU:      €   9.000 
Totaal:        € 92.100 
 

7. Vooruitblik op volgend jaar 2014: 
 
Tot slot verwachten we in 2014, gezien de inmiddels brede bekendheid van het Naoberfonds, 
een toename van het aantal aanvragen en wellicht ook een hoeveelheid die het beschikbare 
budget van 2014 van € 100.000,- gaan overschrijden.  
We zullen dus strak moeten sturen op criteria van het fonds en prioritering van aanvragen 
op basis van de doelstelling van het Naoberfonds. 
Door een behoorlijk aantal aanvragende partijen in 2013 is ook een herhalingsaanvraag voor 
2014 aangekondigd. 
Daarnaast verwachten we ook met het bedrag van € 10.000,- aan overheadkosten rond te 
kunnen komen. Immers volgend jaar zal vooral in het teken staan van consolidatie 
werkwijze van 2013. Ureninzet kan zich dus volledig concentreren op behandeling en 
beoordeling van aanvragen.  
Afgelopen jaar hebben we vanuit overheadkosten ook uren moeten besteden aan start en 
lancering van het fonds, welke in 2014 dus vrijvallen. 
We zullen in 2014 op verzoek en vanuit de behoefte van de vertegenwoordigers van de 
andere in de gemeente Doetinchem bestaande fondsen, het door ons gestarte Breed 
Fondsenoverleg gemeente Doetinchem zowel in het voorjaar als najaar herhalen.  
Op deze wijze kunnen we beleid, aanvragen, beoordelingen op aanvragen vanuit de 
bevolking met elkaar afstemmen en indien  nodig aan elkaar doorspelen. 
Tenslotte zullen we ook in 2014 onze specifieke actie richting bewonersbelangen 
organisaties als wijkraden, bewonerscommissies, buurtverenigingen of kleine kernen raden 
herhalen. Juist voor hun werk aan het verbeteren van de leefbaarheid van wijk, buurt of kern 
is het Naoberfonds immers bedoeld. 
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