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HANDVEST   

REGLEMENT VAN VERENIGING SCHULDHULPMAATJE NEDERLAND 

In dit Handvest staan conform artikel 3 en 6  van de statuten*, de basisprincipes van de 

SchuldHulpMaatje-Aanpak op hoofdlijnen uitgewerkt en worden kaders gegeven voor de 

operationele uitwerking van de SchuldHulpMaatje-aanpak. Het Landelijk Service Punt van de 

Vereniging wil behulpzaam zijn bij de ondersteuning van deze uitwerking. 

I. De rechten van de  A-lid organisatie op het gebruik van de Merknaam en de 

SchuldHulpMaatje© Aanpak kunnen worden ontleend indien aan de onderstaande pijlers 

wordt voldaan: 

1. Het bestuur van de A-Lid organisatie  heeft, vanuit minimaal drie plaatselijk 

samenwerkende christelijke kerken en/of christelijke 

geloofsgemeenschappen/christelijke organisaties aantoonbaar afgevaardigd draagvlak. 

Het werven  en onderhouden van gekwalificeerde bestuursleden alsmede het opstellen 

en werken met een meerjaren (lokaal) beleidsplan, behoren tot de belangrijke 

kerntaken.  

2. De samenwerking met de burgerlijke gemeente en het verkrijgen van draagvlak en een 

aanspreekpunt aldaar is geborgd door middel van een schriftelijke 

samenwerkingsverklaring vanuit de betreffende gemeente. 

3. Het werven van een competent vrijwilligerscoördinator en deze laten deelnemen aan het  

Permanente Educatie Programma van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. 

4. Het werven maatjes en deze laten opleiden uitsluitend en alleen door de Vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland. 

5. De opbouw van (financiële) verduurzaming, te weten het verwerven van middelen voor 

het dragen van de lokale kosten en het  laten opleiden van  maatjes en coördinatoren 

door de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en het laten deelnemen van maatjes en 

coördinatoren aan het Permanent Educatie Programma. 

II. De verdere operationele uitwerking van dit Handvest en de Schuldhulpmaatje Aanpak is 

weergegeven in het “Handboek Lokaal Coördinator en Lokale Organisatie” (de meest recente 

versie is gepubliceerd op de website www.schuldhulpmaatje.nl) 

III. Er is een lidmaatschapsovereenkomst opgesteld die onlosmakelijk verbonden is met de 

statuten en reglementen van de Vereniging.  

IV. Indien bij de lokale uitvoering door de A-lid organisatie wordt afgeweken van het Handvest 

en daarmee van de  SchuldHulpMaatje Aanpak, verliest het betreffende A- lid of aspirant A-

lid het recht op het gebruik van de merknaam SchuldHulpMaatje. Tevens zal in een dergelijk 

geval het lidmaatschap van de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland beëindigd worden 

overeenkomstig artikel 4 sub 3 van de statuten, nadat het lid  tweemaal schriftelijk is 

gewezen op het onjuist gebruik van het Handvest c.q. de Schuldhulpmaatje Aanpak. 

 

* De statuten en reglementen zijn te downloaden op www.schuldhulpmaatje.nl 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/

