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Drie geleden hee de werkgroep Arme Kant van Meppel het ini a ef genomen voor het
opze en van het Leenfonds Meppel door een beroep te doen op het Aanjaagbudget 2016,
een fonds waaruit de bewoners uit Meppel een kleine lening kunnen aanvragen om zo
problema sche schulden te voorkomen, speciaal voor onverwachte nota’s/rekeningen die
op korte termijn moeten worden betaald. Bijvoorbeeld hoge energienota, hoge
tandartsnota, eigen risico zorgverzekering, deurwaardersbevel en soms ook om loonbeslag
op te heﬀen om dringende andere rekeningen te betalen. Het snelle reageren van het
Leenfonds maakt vaak dat mensen behoedt worden voor boetes voortkomend uit
aanmaningen.
Het Leenfonds betaalt dan openstaande nota(’s) rechtstreeks.
Er werd toen gekozen voor een zo laag mogelijke drempel. Na de start in februari 2017
bleek de drempel gelukkig niet te hoog te zijn, in de afgelopen drie jaar deden 128
huishoudens een beroep op het fonds en werden er 67 leningen verstrekt met een totaal
bedrag van ruim € 88.000,00
Er is een goede samenwerking met de Gemeentelijke Schuldhulpcoach, Schuldhulpmaatje
Meppel en Humanitas Thuis administra e en de G.K.B. Assen. In overleg en op verzoek en
met instemming van de aanvrager kunnen deze organisa es contact opnemen met het
Leenfonds om een verzoek om een lening te verstrekken via het Leenfonds.
Een ﬁnanciële bijdrage ontvangen van het Waarborgfonds en de Gemeente Meppel voor de
con nuïteit van het Leenfonds.
Bij het uitlenen wordt er al jd zorgvuldig gekeken of er een reële kans is dat de personen
de lening op reëel gronden het kunnen terug betalen, daarbij rekening houdend met het
Beslagvrije voet voor des betreﬀende persoon, uitgangspunt is vooral vertrouwen in elkaar
en de wil om het probleem op te lossen
Bij die personen waar het niet helemaal lukt wordt eventueel op hun verzoek en
instemming door verwezen naar eerder genoemde organisa es.
Men kan telefonisch of via een email een aanvragen doen . vai email:
info@leenfondsmeppel.nl waarna er een aanvraag formulier wordt toegestuurd na
ontvangst hiervan wordt er dan contact wordt opgenomen om dit met de aanvrager thuis
de aanvraag te bespreken naar de mogelijkheid voor het verstrekken van een lening.
Informa e over het Leenfonds vindt men op www.leenfondsmeppel.nl

