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Waarom No Nonsense?
Ondanks het goede sociale stelsel in Nederland vallen er 
altijd nog veel mensen tussen de wal en het schip. Sinds 
1993 is No Nonsense er voor deze niet onbelangrijke 
groep. Het gaat hierbij om hulp in de ruimste zin van 
het woord, voor iedereen binnen de Nederlandse 
samenleving.

No Nonsense biedt individuele en/of materiële hulp 
met persoonlijke begeleiding om mensen vanuit een 
uitzichtloze situatie een geheel “nieuw leven” te geven. 
Vanaf de oprichting is No Nonsense hierin zeer succesvol 
geweest.

Hoe komt men in zo’n uitzichtloze situatie?
Het antwoord hierop is zeer divers: het kan gaan om langdurig 
zieken, gehandicapten, slachtoffers van echtscheiding, 
onverwachte werkloosheid, maar ook om personen die 
moeten erkennen dat het aan eigen falen ligt. Ook die laatste 
groep lijdt en wordt met raad en daad de weg gewezen.

De heer V.T.M. Kluitman (bestuurslid):
“De stichting werkt vanuit het besef dat mensen in knelsituaties 
vaak met een klein financieel zetje in een levensspoor terug
komen waarop zij waardig en zelfstandig verder kunnen. Dat 
spreekt mij erg aan. Vanuit de gezondheidszorg merk ik dat 
mensen zonder die steun en aandacht regelmatig wegglijden 
in een bestaan dat niet leefbaar meer is.”

De heer F.J.R. Hofhuis (voorzitter):
“Naast mijn werk in het bedrijfsleven kwam ik regelmatig in 
contact met allerlei noden waar ik aanvankelijk onbekend 
mee was. Ik heb stichting No Nonsense opgericht, omdat ik 
ervan overtuigd ben dat snelle, gerichte hulp in veel gevallen 
noodzakelijk is.”



Hoe biedt No Nonsense hulp?
Op de eerste plaats door persoonlijke benadering, het boven 
tafel krijgen van de oorzaak. Na grondige inventarisatie 
wordt een plan opgesteld. Bijvoorbeeld door contact met 
schuldeisers, het opstellen van afbetalingsmogelijkheden of 
contact met andere instanties, bijvoorbeeld op het gebied van 
schuldsanering.

Hoe werkt dit in de praktijk?
No Nonsense werkt pragmatisch, snel en direct binnen de 
mogelijkheden die de stichting heeft. Aanvragen worden snel 
persoonlijk beantwoord.

Heeft No Nonsense zelf hulp nodig?
Jazeker, want ondanks het feit dat de medewerkers vanaf 
de oprichting in 1993 zonder enige vergoeding werken, 
waardoor elke euro die als gift binnenkomt er weer netto 
voor netto uitgaat, is het noodzakelijk dat er regelmatig giften 
worden ontvangen. Het aantal verzoeken om steun neemt 
namelijk per jaar toe. 

De heer O. Oosterhagen (penningmeester):
“Met mijn financiële achtergrond en mijn levensovertuiging 
denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het 
zeer nuttige werk van stichting No Nonsense: snelle en 
praktische hulpverlening.”

De heer L.P.M. Zijerveld (bestuurslid):
“No Nonsense brengt mij in contact met een ander deel 
van de samenleving. Een bijdrage leveren aan mensen die 
hiervoor in aanmerking komen, geeft uiteraard een stuk 
voldoening. Het is goed dat No Nonsense bereid is op haar 
eigen praktische wijze in deze behoefte te voorzien.”



Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer:
NL13 ABNA 0476 2025 23 t.a.v. No Nonsense, stichting voor 
directe hulpverlening te Hilversum. Voor geïnteresseerden 
die No Nonsense willen ondersteunen is een jaarverslag met 
financiële verantwoording beschikbaar.

Stichting No Nonsense is ANBI-erkend. Dit 
houdt in dat er fiscale voordelen zijn voor 
donaties aan onze stichting. Meer informatie 
en ons jaarverslag vindt u op www.anbi-info.nl
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De heer S. Holthuizen (bestuurslid):
“Omdat ik No Nonsense al enige jaren een warm hart toedraag 
heb ik direct positief gereageerd toen Frans Hofhuis mij vroeg 
toe te treden tot het bestuur van deze stichting. Het bestuur 
beoordeelt projecten snel en deskundig, over financiële hulp 
wordt vakkundig beslist. Deze werkwijze spreekt mij aan en 
ik hoop mij dan ook nog lang te mogen inzetten voor de 
positieve activiteiten van No Nonsense.”

De heer W. Meulman (bestuurslid):
“Mijn ervaring in het openbaar bestuur is dat er vaak veel tijd, 
energie en geld nodig is om problemen op te lossen. Voor het 
werk van No Nonsense geldt dat zelden of nooit!”

Mevrouw J.C.I. Zellenrath (secretaris):
“De opzet van een stichting met korte lijnen en minimale 
overhead spreekt mij bijzonder aan. Ook blijkt dat de balans 
tussen beroepsmatige en sociale activiteiten mij zeer veel 
voldoening geeft.”


