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Samen lukt ‘t ...

‘Achteraf is het natuurlijk niet handig dat we zo laat om hulp vroegen.
Maar we schaamden ons zo, we vonden dat we faalden.’
Hun onmacht veroorzaakte heel wat stress bij
Kees en Netty. Ze wisten niet anders dan hun
kop in het zand te steken. Enveloppen met
rekeningen maakten ze niet open. Wat je niet
ziet is er niet.
Netty en Kees hadden een mislukte schuld
sanering achter de rug en stonden er alleen
voor. Ze kwamen er niet uit en hun schulden
stapelden zich op. Stress, schaamte. Ze wer
den er letterlijk ziek van. De huisarts verwees
naar het maatschappelijk werk en naar
SchuldHulpMaatje.
‘Het klikte meteen met Jeanette’, vertelt
Netty. ‘Ze heeft uren met ons gewerkt aan het
ordenen van alle ongeopende post. Eindelijk
Jeanette is onze reddende engel
hadden we overzicht hoe we er voorstonden.
Samen met de bewindvoerder heeft zij alles
voor ons op de rit gezet. Het is zo fijn te weten dat Jeanette achter ons staat. We hebben geen
deurwaarders meer aan de deur. En geen nota’s op de mat. Wat een rust!’
Jeanette komt nu nog een keer per maand langs om te kijken of alles goed gaat. En ze helpt met
het invullen van formulieren. ‘Het is een heel gepuzzel om uit te komen met het weekgeld. Maar
we weten tenminste waar we aan toe zijn. En Jeanette geeft ons slimme tips. Zij is echt onze redden
de engel.’
Kees wil per sé vermeld hebben dat maatje Jeanette en Evelien van Kwadraad Gouddames zijn.
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1.

Voorwoord

1.1.

Helpen wie geen helper heeft

Mensen die geen helper hebben. In een uitzichtloze situatie verkeren. En dan komt daar iemand die je
aankijkt, jou geen verwijten maakt. En een helpende hand naar je uitsteekt. Als een reddende engel.
Voor wie het goed gaat in het leven, is het nauwelijks voor te stellen wat dat voor iemand betekent. De
maatjes van SchuldHulpMaatje doen het dagelijks. Op de eerste pagina heeft u daar al een voorbeeld
van kunnen lezen.
Als nieuwe voorzitter van SchuldHulpMaatje Nederland ben ik trots op al onze vrijwilligers, die hier
mee het hart van het christelijk geloof bloot leggen. Zelf raakt mij keer op keer het Bijbelverhaal waarin
Jezus afstapt op een man die al 38 jaar verlamd is en geen naaste heeft. En alles verandert voor hem.
Dat doen onze maatjes ook. U ziet het terug in ons beeldmerk op de omslag van dit jaarverslag: Gezien
worden en een uitgestoken arm.
Toen mijn voorganger Carla van der Vlist mij benaderde om haar op te volgen, voelde ik me vereerd.
Met een bijna onnavolgbare inzet, heeft zij als een van de voortrekkers van SchuldHulpMaatje een
bevlogen organisatie op eigen benen gezet. Ik ga van harte de verantwoordelijkheid aan om hieraan
een goed gevolg te geven. En ik ben verheugd dat de kennis en inzet van Carla behouden is voor
SchuldHulpMaatje. Het neerleggen van haar functie als landelijk bestuurder was reeds aangekondigd
in het najaar van 2016. Toen later in 2017 de mogelijkheid zich voordeed om de directiecapaciteit van
de vereniging te versterken, hebben bestuur en directie de mogelijkheid benut om vanaf 1 februari
2018 haar te verwelkomen in het directieteam van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
Bevlogenheid
Ik heb SchuldHulpMaatje leren kennen als een ambitieuze organisatie. Het is bijzonder dat de Schuld
HulpMaatje aanpak nu is opgenomen in het regeerakkoord. En dat wakkert weer nieuwe ambitie aan!
Om meer mensen nóg eerder te bereiken. En nóg beter te helpen. Daarvoor zoeken we steeds naar
nieuwe wegen.
Bij die ambitieuze aanpak hoort ook de professionaliteit, die in alles de boventoon voert. En daaronder
een bevlogenheid voor de mensen met schulden. Helaas, het is ook hard nodig. De cijfers liegen er niet
om; 2,5 miljoen mensen kampen met financiële problemen. Voor hen is de financiële huishouding een te
complexe wirwar geworden. En schulden blijken vaak het gevolg van in
grijpende levensgebeurtenissen. Wanneer dat alle energie rooft en stress
geeft, zijn SchuldHulpMaatjes de helpers die mensen dan nodig hebben.
Op basis van gelijkwaardigheid en eigen inbreng. Wie zonder schulden
weer op weg kan, ervaart concreet wat goedheid en genade betekent.
Ik dank dan ook al onze vrijwilligers, medewerkers van het Landelijk
Servicepunt, bestuursleden, betrokken kerken en organisaties, fondsen
en landelijke en gemeentelijke overheden die ons werk mogelijk maken.
Want alleen samen lukt ‘t!
Ds. Joost Schelling
Voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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1.2.

Handen en voeten

Niemand meer met schulden, daar dromen we van bij SchuldHulpMaatje. Die droom daagt ons voort
durend uit handen en voeten te geven aan onze SchuldHulpMaatje aanpak. Met ons beleidsplan Een
hoopvolle toekomst hebben we als vereniging onze koers bepaald. Daarin staan preventie en samen
werking met partners centraal. En natuurlijk spannen we ons in om zoveel mogelijk mensen te helpen
die het nodig hebben. We maken het ons niet altijd makkelijk met deze ambitie. De bemoedigende
resultaten van onze inspanningen in 2017 motiveren ons om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Groei
We zijn trots dat zeven nieuwe locaties zich vorig jaar aansloten. Meer dan 2000 vrijwilligers vormen
het kloppende hart van onze organisatie en maken het verschil in mensenlevens. Dankzij onze vrij
willigers en onze internetplatforms mochten we in het afgelopen jaar 32.300 mensen tot steun zijn.
Preventie, innoveren en co-creëren
Wat preventie betreft, blijken onze Postcode Preventie Aanpak (PPA) en internetplatforms de juiste
route om mensen met (dreigende) financiële problemen te bereiken. Met moneyfit.nl en het nieuw
ontwikkelde geldfit.nl weten steeds meer jongeren en volwassenen ons in een vroeg stadium te vin
den voor financiële tips, doorverwijzing naar de juiste organisatie of hulp van onze deskundig opge
leide maatjes.
Het is onze visie om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te vinden en te bereiken. Preventie is in
onze ogen de beste methode om het enorme schuldenprobleem terug te dringen. Voor wie schulden
dreigt te ontwikkelen vanwege een ingrijpende levensgebeurtenis of misschien een ongezond uitga
venpatroon, ontwikkelden we Predictive Prevention. Voor het verder optimaliseren van deze innova
tieve aanpak willen we de komende jaren optrekken met landelijke overheid, gemeenten, fondsen en
partners in het bedrijfsleven. Gecombineerd met onze web platforms, maken we mensen bewust van
hun situatie en bieden hen de mogelijkheden om tijdig in actie komen.
Bouwen aan een duurzaam netwerk
Lokaal en landelijk netwerken vormen en samenwerken, dat brengt ons verder bij het realiseren van
ons doel. We zijn dan ook erg blij dat we met een breed scala aan collega organisaties een alliantie
konden aangaan. Met elkaar erkennen we de financiële problematiek en de noodzaak om de handen
ineen te slaan. Het is ons doel om, ieder vanuit de eigen identiteit, waarden en aanpak, effectief s amen
te werken en onze gezamenlijke belangen bij overheden beter te
behartigen.
Ambitie
Soms vliegt het ons aan of onze dromen niet al te ambitieus zijn.
Maar in het afgelopen jaar hebben we opnieuw de waarheid e rvaren
van onze slogan: Samen lukt ‘t.
Peter Rijsdijk
Algemeen directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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2.	Organisatie van SchuldHulpMaatje
2.1.

Doel, missie, visie

Onze visie

Onze missie

Naastenliefde is onze basis met het evangelie daarbij
als onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens
aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning ver
dient. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we
een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van
de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak,
die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverle
ning, is gebaseerd op samenwerking met overheden
en maatschappelijke organisaties. Hiermee verster
ken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke
geloofsgemeenschappen en organisaties.

• B
 ijdragen aan schuldenvrij leven
van mensen
• Voorkomen en duurzaam oplossen
van schuldproblematiek
• Hulp vanuit verbondenheid tussen
mensen
• Vroegtijdig bereiken van mensen
in dreigende financiële nood
• Goed opgeleide vrijwilligers met
aanvullende hulp op die van pro
fessionals

Ons doel
Mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken, hen hulp bieden via internet en met getrain
de vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal.

Met bovengenoemd doel, missie en visie hangen samen de bestedingspercentages aan de doelstel
lingen, werving van de baten en beheer en administratie. Hieronder geven wij de begrootte en de
gerealiseerde percentages weer van de bestedingen:

Realisatie
2017

Begroting
2017

Doelbestedingspercentage van de baten:				
Bestedingen aan doelstelling / totale baten
86,0%
87,8%
				
Doelbestedingspercentage van de lasten:				
Bestedingen aan doelstelling / totale lasten
90,3%
90,3%
				
Percentage werving baten: 				
Kosten werving baten / totale baten
3,6%
4,6%
				
Beheerskostenpercentage:
Kosten beheer en administratie / totale lasten
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2.2.

De leden van SchuldHulpMaatje per 31 december 2017

Alle bij SchuldHulpMaatje Nederland aangesloten leden voldoen aan een vijftal voorwaarden, die
wij van belang achten voor een stabiele en duurzame organisatie. We noemen deze ‘de vijf pijlers’.

1. O
 m lokaal voldoende draagvlak te
creëren en maatjes te kunnen wer
ven, is elk lokaal bestuur samen
gesteld uit vertegenwoordigers
van minimaal drie kerken of chris
telijke geloofsgemeenschappen/
organisaties.
2. Elke locatie werkt samen met de
burgerlijke gemeente.
3. 
Elke locatie beschikt over een
competent bestuur en een vrijwil
ligerscoördinator, die recht doen
aan de behoeften van de hulp
vragers en die van de vrijwilligers.
Deze ‘bemanning’ zorgt ook voor
een juiste afstemming met keten
partners.
4. 
Alle maatjes volgen het door
SchuldHulpMaatje aangeboden
educatieprogramma.
5. Elke locatie zet zich actief in voor
een duurzame financiële basis
door middel van fondsenwerving
bij fondsen, burgerlijke gemeen
ten, bedrijven, woningcorporaties,
kerken en particuliere donateurs.
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SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten
status 31 december 2017

Legenda
Provinciegrens
Gemeentegrens

Gemeente
SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente
SchuldHulpMaatje in deel van Gemeente
SchuldHulpMaatje in oprichting

Indeling van Nederland in 12 provincies

0

Gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2016

De namen van gemeenten met 100 000 of meer inwoners zĳn kapitaal afgedrukt.

5

10

15

20

Kilometers

2.3.

Deelnemende kerken en organisaties aan SchuldHulpMaatje

Kerkelijke organisaties:
• Kerk in Actie (PKN)
• MissieNederland
• Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB)
• Platform Diaconale Samenwerking van NGK, GKv, CGK
• Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
• Perki (Migrantenkerken)
• Vincentiusvereniging Nederland
• Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)
Het Leger des Heils heeft een samenwerkingsovereenkomst met SchuldHulpMaatje
Nederland en werkt in allerlei projecten nauw samen met SchuldHulpMaatje.

2.4. Vrijwilligersbeleid
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje ontvangen geen vergoeding van de Vereniging Schuld
HulpMaatje Nederland voor hun werkzaamheden. Wij zetten alleen gecertificeerde maatjes in
die de driedaagse basistraining hebben gevolgd. Elk maatje beschikt over een VOG-verklaring en
schoolt zich jaarlijks bij met het online-educatieprogramma en de lokale intervisieavonden van
SchuldHulpMaatje. Voor de vrijwilligers zijn de volgende verzekeringen afgesloten:
• Een aansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders van de rechtspersoon en voor de
bestuurders van alle aangesloten leden-A.
• Schadeverzekering
voor werknemers en
vrijwilligers.
• Aansprakelijkheids
verzekering werkne
mers en vrijwilligers
van de SchuldHulp
Maatje organisaties
(leden).
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2.5.

Directie en bestuur

De statutaire naam van de vereniging is Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en is gevestigd
te Leiden.

Verenigingsorganisatie SchuldHulpMaatje
HULPVRAGERS

LOKALE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

LANDELIJKE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

A-LEDEN NAMENS OVERIGE 9 PROVINCIES

A-LID NAMENS
GELDERLAND
F. Hulshof

A-LID NAMENS
FRIESLAND
S. Tromp-Brouwer

A-LID NAMENS
ZUID-HOLLAND
D. Hengeveld

WERKGROEP B-LEDEN

A-LID NAMENS
NOORD-BRABANT
F. Schmit

(D)B-LID PDS
A. Bruijnis (penn.)

(D)B-LID LKDB
H. Crijns (secr.)

(D)B-LID PKN

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Ds. J. Schelling (vz)

BESTUUR VERENIGING
SCHULDHULPMAATJE
NEDERLAND

Het bestuur heeft tot taak om de vereniging te besturen. Elk lid van het bestuur verplicht zich om
zijn taak naar behoren uit te voeren. Dit betekent dat het bestuur op zodanige wijze een vereni
gingsadministratie voert van de vermogenstoestand en alles wat met betrekking tot de werk
zaamheden van de vereniging te maken heeft, dat de rechten en verplichtingen van de vereni
ging te allen tijde kunnen worden gekend. Dit houdt in, dat het bestuur de boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers op de juiste wijze daartoe bewaart.
Het bestuur heeft een bestuursreglement vastgesteld waarin de taakomschrijving van het dage
lijks bestuur is opgenomen.
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Benoeming en zittingsduur van bestuur en directie
• De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden-A, één uit elke Nederlandse
provincie en gelieerd aan een lid-A uit de betreffende provincie.
• De benoeming van de bestuursleden-A vindt plaats uit een voordracht.
• Bij een vacature van een bestuurslid-A, benoemt het bestuur een driehoofdige benoemings
adviescommissie, bij voorkeur bestaande uit twee bestuursleden-A en één bestuurslid-B.
• De directeur van de vereniging heeft een adviserende stem in deze benoemingsadvies
commissie.
• De bestuursleden-B worden benoemd door de leden-B.
• Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
• Bestuurders treden af volgens een door het bestuur te maken rooster. Een volgens rooster
aftredende bestuurder is onmiddellijk eenmaal herbenoembaar.
• Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun functie. Alleen hun
reiskosten worden vergoed.
• De algemeen directeur, drs. P. Rijsdijk is benoemd voor onbepaalde tijd.

Nevenfuncties van bestuur en directie
Overige nevenfuncties van het landelijk bestuur en directie van vereniging SchuldHulpMaatje
Nederland:
Carla van der Vlist (aftredend voorzitter)
Bestuurslid Micha Nederland, Bestuurslid Nationaal Rampenfonds, Voorzitter Eurodiaconia (tot
juli 2017).
Joost Schelling (voorzitter) Vanaf 16 november 2017
Voorzitter Stichting Alles Kids Sliedrecht (tot juli 2017) en bestuurslid Stichting Jeugd Actief
Sliedrecht (tot mei 2017).
Ton Bruijnis (penningmeester): Penningmeester van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
Zwolle-Centrum, tot oktober 2017, Bestuurslid van het Generaal Diaconaal Deputaatschap van
de GKv, tot mei 2017.
Hub Crijns (secretaris):
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, Landelijke Stichting Het Ariëns-Comité, Knooppunt Kerken
en Armoede, Stichting Ab Harrewijn Prijs, Stichting Henk van Eekert Fonds, Stichting Steunfonds
DISK.
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Fons Hulshof (algemeen bestuurslid):
Lid van een melkveehouderij maatschap, Voorzitter SOM (Schuldhulp Op Maat) Groenlo,
Voorzitter PCI van de St Paulus Parochie, Voorzitter Agrarische Natuurvereniging Groen Goed,
Bestuurslid VALA regionale coöperatieve Agrarische Natuurvereniging Achterhoek.
Frans Schmit (algemeen bestuurslid):
Ambassadeur van SchuldHulpMaatje Nederland, Bestuursvoorzitter SchuldHulpMaatje
Bernheze, Adviseur bij stichting Met Elkaar tegen armoede in Oss, Lid Adviesraad Sociaal Domein
gemeente Bernheze, Lid Lichtpunt Bernheze.
Sandra Tromp (algemeen bestuurslid):
Voorzitter SchuldHulpMaatje Drachten, kascontrolecommissie van de Vereniging van Eigenaren
Richterlaan, Landelijke kascontrolecommissie van de Vereniging voor Duitse Herders.
Dennis Hengeveld (algemeen bestuurslid):
Algemeen Bestuurslid van de Stichting Schuldhulp Giessenlanden, Molenwaard en Zederik.
Peter Rijsdijk (algemeen directeur):
Bestuurslid stichting AHAVA (Medische Kliniek Malawi, Afrika).

2.6.

Statuten

Gedurende het verslagjaar zijn er geen wijzigingen aangebracht in de statuten.

2.7.

Algemene ledenvergaderingen

In mei en november waren er de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.
Naast de formele onderdelen benutten we de ledenvergaderingen om de leden te inspireren en
hun deskundigheid te bevorderen.
In mei nodigden we daarvoor Nadja Jung
mann uit, lector Schulden en Incasso bij
Hogeschool Utrecht. Thema van haar le
zing was, wat de hersenwetenschap kan
betekenen voor de vrijwilligers. Daarna
volgde een plenaire discussie; ‘Waar ont
moeten compassie en de hersenweten
schap elkaar?’. Het gaf onze vrijwilligers
meer begrip voor het gedrag van de
hulpvragers.
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In november inspireerde en bemoedigde tuin
bouwondernemer Cees van der Meij, van Royal
Lemkes onze leden. Vanuit zijn eigen praktijk
legde hij uit hoe je doelgericht aan groei van
je organisatie kunt werken, zonder daarbij de
missie uit het oog te verliezen.

Daarnaast hadden we aandacht voor de ko
mende en gaande mensen in onze organi
satie. We zwaaiden Carla van der Vlist uit als
bestuursvoorzitter en heetten haar opvolger
Joost Schelling welkom.

Ook welverdiende bloemen bij het afscheid
van Teus Hubert, voorzitter van SchuldHulp
Maatje Ede. Vanaf de oprichting van deze loca
tie in 2012 heeft hij zich met veel enthousiasme
ingezet.

Verduurzaming van de vereniging
Met de leden bespraken we de plannen hoe we onze inkomsten kunnen verduurzamen voor de
langere termijn. Met een ledenadviesgroep werken we de plannen verder uit.

Jaarverslag 2017
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‘Ik snap dat het voor een hulpvrager moeilijk is om aan de bel te trekken.’
Jeanette is maatje en coördinator in Lansingerland. ‘Toen ik coördinator werd, was mijn voor
waarde dat ik ook actief zou kunnen blijven als maatje. Daardoor heb ik goede feeling met de
praktijk. Ik weet waar je als maatje mee te maken kunt krijgen. Het is fijn om iets te betekenen
in de maatschappij. Iets terug te geven van mijn eigen kennis en ervaring aan mensen die
minder fortuinlijk in het leven staan.’
‘Ik begrijp het wel dat er na het intakegesprek met de coördinator altijd nog ‘lijken’ uit de
kast komen als het maatje aan de slag gaat. Daar houden we op voorhand rekening mee. Het
is al mooi dat een hulpvrager aan de bel heeft getrokken en zijn verhaal wil vertellen. Als ik
me in een hulpvrager verplaats kan ik me voorstellen hoe moeilijk dat is. Met je onmacht en
schaamte over je situatie, moet je zomaar openheid van zaken geven aan een vreemde mijn
heer of mevrouw.’
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2.8.

Landelijk Servicepunt

Het Landelijk Servicepunt faciliteert de lokale organisaties van SchuldHulpMaatje zodat zij opti
maal hun taak kunnen uitvoeren. De activiteiten zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.

Werkorganisatie SchuldHulpMaatje
ALGEMEEN DIRECTEUR
DIRECTEUR
VERENIGINGSSTRATEGIE
Beleid, Identiteit,
Communicatie, Lobby

Innovatie
Projecten

KERNTEAM
Kennis,
Verenigings innovatie
& Ontwikkeling

Financiën, ICT, HRM, Privacy,
Verenigingssecretariaat

Accountmanagement,
locatiebouw,
fondswerfondersteuning

Educatie &
Trainingsontwikkeling

LSP-support planning,
Communicatie,
Events operatie vereniging

2.8.1. HR en salariëring
De salariëring van de medewerkers, inclusief die van de directeur, is gelieerd aan de arbeidsvoor
waardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. De directeur is benoemd voor onbepaal
de tijd, evenals een kleine kern van vaste medewerkers. De overige medewerkers zijn op pro
jectbasis actief als projectmedewerker of als inhuurkracht. Met dit flexibele model kunnen we
eenvoudig inspelen op ontwikkelingen van onze vereniging. In totaal bestond de bezetting van
het Landelijk Servicepunt in 2017 uit: 6 medewerkers (5,2 fte) en 11,2 fte aan inhuur en vrijwillige
inzetkrachten (inclusief tijdelijke projectovereenkomsten)
SchuldHulpMaatje Nederland kent een eigen ontwikkelde gedragscode. Deze is vastgesteld in
samenspraak met de leden in het meerjarenbeleidsplan van de Vereniging “een Hoopvolle Toe
komst".
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2.8.2 Risicoanalyse en beheersing
Onderstaande tabel geeft inzicht in: a.
b.
c.
d.
e.

Het werkveld van de vereniging
De risicogebieden
De risico klassen
De mate van beheersbaarheid
De door het bestuur en directie genomen preventieve maatregelen.

Risicoanalyse en beheersing				

				
werkveld

risicogebied

Doel, strategie & missie

Relevantie als organisatie

laag

Doelstelling

laag

Visie en daadkracht

laag

Leden en deelnemersvan de vereniging

Fondsenwerving en communicatie

Bestuurders

middel

Coördinatoren

middel

SchuldHulpMaatjes

middel

Imago
Afhankelijkheid grote gevers

Bedrijfsvoering
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risico klasse

laag
middel

Betrokkenheid personeel en inhuurkrachten

laag

Financieel vertrouwen

laag

Duidelijk en veilig werk

laag

Kwaliteit personeel en inhuurkrachten

laag

Kosten organisatie

laag

Incidenten

laag

ICT-systemen

middel

Privacy

middel

Ten aanzien van reservevorming, is het beleid van de vereniging om alleen de hoogst noodzake
lijke reserves aan te houden.
Toch bespreken we ook in de komende jaren het thema reservevorming met de leden. Doel is om
ook voor de toekomst een financieel gezonde vereniging te borgen.
We bereiden deze thematiek voor in de financiële adviescommissie. Deze hebben we direct bij
de oprichting van de vereniging in het leven geroepen en bestaat uit leden van diverse samen
stelling, bestuursleden en directie.

				

				
mate van beheersbaarheid

preventieve maatregelen

groot	Meerjaren beleidsplan ontwikkeld 2017-2020 met belangrijkste kernthema voor
de komende jaren.
groot	Duidelijke focus op vrijwillige hulp middels inzetten van vrijwillige professionals
bij het oplossen en voorkomen van schuldenproblematiek.
groot	Jaarlijkse bijeenkomsten voor verenigingingsleden, zelfevaluatie bestuur,
bezinningsmomenten met MT-leden en bestuur.
middel	Bestuurders draaiboek lokale organisatie, incl. profielen en competentie
beschrijving. Jaarlijkse leidersdagen, onderlinge kennisdeling lokale leden.
middel	Opleiding coördinatoren, incl. aandacht voor werkveld en eventuele risico's.
Introductie hulpvrager-volg-systeem. Online-portal.
matig	Pre-learning, 3-daagse opleiding incl. permanent educatieprogramma. Toegang
online portal en hulpvragersysteem. Jaarlijkse bijscholing middels e-learning.
matig

Crisis communicatieprotocol en klachtenprotocol is aanwezig.

middel	Grote subsidies maakten ons bestaansrecht mogelijk. Inmiddels worden
de kosten meer en meer bekostigd door de eigen leden en een meerjaren
verduurzamingsprogramma.
voldoende	Formele en informele gesprekken, weekopening. En gezamenlijke
teammomenten.
goed	Volledige functie, procuratie en inregelen rechten scheiding binnen
administratief proces.
goed

Functieprofielen beschikbaar, arbeidsvoorwaarden personeel.

goed	Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Training en opleiding en
bilateraal overleg.
goed	Jaarlijkse begroting als norm, financiële maandrapportages in MT,
kwartaalrapportages voor bestuur.
voldoende	Verzekeringen zijn afgesloten voor (lokale) bestuurders, coördinatoren,
medewerkers, vrijwilligers en bedrijfsmiddelen.
matig

ICT jaarplan aanwezig, ICT projecten inzichtelijk en betrokkenen in beeld.

goed	De Privacy werkgroep toetst blijvend het privacy beleid aan nieuwe wet- en
regelgeving. Er zijn systeem aanpassingen doorgevoerd en is er blijvende aandacht
voor dit onderwerp in de vereniging middels trainingen en publicaties intern.
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2.8.3 Risicobereidheid en risicomanagement
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland hanteert een zeer lage risicobereidheid.
Eventuele financiële tegenvallers zijn niet of nauwelijks op te vangen bij de leden van de vereni
ging. Projectinnovaties starten alleen zodra de financiële dekkingsbijdrage daarvoor daadwerke
lijk toegezegd is. De vereniging kent naast de vaste bezetting een flexibele schil van inhuurkrach
ten om de arbeidsinzet indien nodig snel te kunnen aanpassen bij financiële fluctuaties.
Door de groei van inkomsten uit innovatieprojecten en subsidies is binnen de organisatie door
bestuur en directie een governance-check ontwikkeld waarbij we de voorgenomen innovatie
projecten en voorgenomen subsidieverplichting toetsen aan de meest kritische organisatie
onderdelen alvorens over te gaan tot de aanvang en formele toekenning van het project.

2.8.4. Financieel beleid
De verenigingsbijdragen van de leden zijn jaarlijks terugkomende inkomsten voor de verenging.
Daarnaast werft de verenigingsorganisatie zelf ook eenmalige en meerjarige subsidies, giften en
projectbijdragen om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.
De fondsenwervingsmethoden variëren van het aanvragen van projectsubsidies bij overheid en
fondsen tot het uitvoeren van offline mailingen met het verzoek om donateur te worden van
SchuldHulpMaatje.
De vereniging streeft naar een zo hoog mogelijk bestedingspercentage van de totale baten aan
de doelstellingen en aan wervingskosten een zo laag mogelijk percentage van de totale baten.
Voor wat betreft de beheer- en administratiekosten wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk
percentage van de totale lasten.
De Vereniging kent geen beleggingsbeleid. Tijdelijk surplus van liquide middelen wordt op een
spaarrekening gezet.
Er is nog geen beleid ontwikkeld ten aanzien van de grondslag en hoogte van een continuïteits
reserve. Wel kent de Vereniging een solidariteitsreserve. Deze is opgebouwd door de leden van de
vereniging en hierop kan door locaties met eventuele financiële problemen, nadat men al eerder
bij fondswerving door het Landelijk Servicepunt is ondersteund, een beroep worden gedaan bij
het bestuur van de vereniging.
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3.

Strategie 2020

Een sterke en gezonde vereniging met impact, dat is ons doel. Dat inspireerde ons om samen met
de leden de strategie voor de komende jaren vast te leggen: SchuldHulpMaatje 2020. Een hoopvolle
toekomst. We zijn er in 2017 direct mee aan de slag gegaan. Dit document blijkt een uitstekende
basis om onze verenigingsactiviteiten per onderdeel de juiste aandacht te schenken. Vanzelfspre
kend is en blijft de door ons ontwikkelde SchuldHulpMaatje Aanpak hierbij het uitgangspunt. En
preventie een centraal thema.
Strategie - Thema's uit het beleidsplan 'Een hoopvolle toekomst'
1.
2.
3.
4.
5.

Delen, innoveren en co creëren
Samenwerken om de SchuldHulpMaatje aanpak verder te verbeteren
Bouwen aan een duurzaam verenigingsnetwerk
Preventief werken en vroegsignalering
Meer kerken en christelijke organisaties betrekken en groei aantal locaties realiseren
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pMaatje aanpak
VINDEN

ROEP VINDEN

OEP BEREIKEN

Postcode Preventieaanpak

Internet campagnes

Postcode gegevens maken duidelijk
waar preventie- en financiële
hulpverleningsactiviteiten
gewenst zijn.

Gerichte internetcampagnes geven
inzicht in de omvang van de problematiek
en leiden mensen die anoniem naar
hulp zoeken, naar SchuldHulpMaatje.

BEREIKEN
www.eerstehulpbijschulden.nl

OELGROEP
HULP LEIDEN

Financiële ‘eerste hulp’-adviezen, primair gericht
op wie hulp wil geven aan iemand met financiële
problemen zonder geld te geven.

www.geldfit.nl
www.moneyfit.nl

NAAR HULP LEIDEN

DIG HELPEN

www.uitdeschulden.nu
Deze website richt zich
primair op mensen in
(dreigende) financiële nood.
Meerdere tests geven
inzicht in de situatie.
Tips helpen verder en
er is een HELPknop
voor advies en
deskundige hulp.

NANCIËN
DE BRENGEN

SVERANDERING

Spreekuur en
laagdrempelige
ontmoetingsplaatsen
Gratis inloopspreekuur voor
vragen over administratie en
financiën. Voor intensieve
hulp is een SchuldHulpMaatje
beschikbaar. Netwerken
zoals voedselbanken,
inloophuizen, diaconieën en
vintagewinkels verwijzen
naar SchuldHulpMaatje.

ZE CIRKEL VAN
N DOORBREKEN

DESKUNDIG HELPEN

N BENEN STAAN
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www.geldfit.nl

Online platform waar verschillende
Online platform waar verschillende
organisaties samenwerken.
organisaties samenwerken.

3.1. Delen, innoveren en co-creëren
3.1.1. Educatie
Wij vinden het van groot belang dat onze vrijwilligers deskundig zijn opgeleid. Dat zijn we ver
plicht aan de hulpvragers die zich aan hen toevertrouwen. Om hun kennis en vaardigheden up to
date te houden, investeren wij in een permanent opleidingsprogramma. Een maatje bijvoorbeeld,
start met een driedaagse basistraining en volgt daarna jaarlijks bijscholingsprogramma’s. Ook de
coördinatoren en bestuursleden bieden we trainingen aan om hun werk zo doelmatig mogelijk
te kunnen doen.

Nieuwe maatjes over de driedaagse maatjestraining:
Veel geleerd en besef gekregen van de rol die je gaat vervullen.”
“Ik had vooral behoefte aan de kaders, regelingen, etc.
en hierin ben ik ruimschoots voorzien.
Wel heel prettig om alle info als naslagwerk te hebben.”

De nieuwe maatjes in Duiven en Westervoort zijn er klaar voor
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Online
In de Online Leeromgeving boden we onze coördinatoren en maatjes de volgende nieuwe
modules aan:
Introductie startende coördinatoren, samenwerken met wijkteams, motiverende gesprekstech
nieken, SchuldHulpMaatje en vluchtelingen, laaggeletterdheid en schulden, de sociale kaart.

“Deze training motiveert mij om
me verder te ontwikkelen als
coördinator.”
Een beginnende coördinator

Coördinatorentraining

“Ik heb het meeste geleerd van de uitwisseling van de veelheid aan ervaringen en de diversiteit
in aanpak en uitvoering op de verschillende locaties.”
Een ervaren coördinator

In de klas:
•W
 e gaven 52 basistrainingen met deel
nemers uit 75 plaatsen. Dat leverde
633 nieuwe vrijwilligers op.
• 8
 0 coördinatoren uit 40 locaties volg
den de coördinatorentraining op het
Landelijk Servicepunt.

Maatjestraining in
Almelo/Tubbergen en Twenterand
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“De cursus geeft duidelijkheid over
wat coördinator zijn inhoudt.”
Een beginnende coördinator

Certificaten voor nieuwe maatjes in
Ridderkerk

“De cursus is helder geformuleerd. Duidelijk materiaal en voldoende interactieve ruimte.
Het verbetert het inzicht, maar haalt ook de scherpe kantjes eraf.”
Een ervaren coördinator

Leidersdagen
Voor onze coördinatoren en bestuursleden organiseerden we twee leidersdagen:
• In het najaar liepen we daarbij alvast vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijk
thema was hoe onze locaties de lokale politieke partijen input kunnen geven over armoede
bestrijding. In de hoop dat zij deze meenemen in hun verkiezingsprogramma’s.
• D
 aarnaast besteedden we aandacht aan de kernwaarden van SchuldHulpMaatje. Die beschou
wen wij als de basis van onze organisatie. Ons uitgangspunt is dat elk mens waardevol is en
een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander. Dat bepaalt de bena
deringswijze en aanpak
van al onze vrijwilligers.
Met deze workshops wil
len we samen met onze
bestuurders en coör

dinatoren stilstaan bij
deze waarden, zodat zij
dit ook uitdragen in hun
eigen locaties.
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3.1.2. Specialisatie jongerenmaatjes bij MoneyFit
Steeds meer locaties pakken MoneyFit op. In zeven trainingen specialiseerden 98 maatjes uit 25
locaties zich tot jongerenmaatje. Over MoneyFit leest u meer in hoofdstuk 3.4.3.
Verdiepende lesprogramma’s maatjes
In de eerste vier pilotplaatsen van MoneyFit waarmee we in 2016 van start gingen, boden we een
verder verdiepingsprogramma aan voor de jongerenmaatjes. Dit is zeer gewenst, vanwege de
snel veranderende en complexe praktijk van schulden bij de doelgroep. Het werden 18 lespro
gramma’s waarover de 82 deelnemende maatjes zeer positief waren. We bieden het verdiepings
programma binnenkort ook bij de andere locaties aan.

“Een open agenda, een veilige
omgeving. Top. Mijn tip is dit ieder
jaar te herhalen. Goed voor de
kwaliteit van coördinatoren.”
Een ervaren coördinator

‘Ik dacht dat ik die schuld later wel zou terugbetalen’
‘Die schuld betaal ik later wel terug’, met die gedachte schoof Tom lange tijd zijn financiële
problemen voor zich uit. Thuis had hij niet geleerd hoe hij met zijn geld moest omgaan. ‘We
spraken niet over geld. En mijn moeder en broer hadden zelf ook schulden.’ Tom deed dus
maar wat. Op zijn 19e raakte hij in de schulden. Het ging echt mis toen hij via PayPal een
rekening opende. ‘Daarmee kon ik geld uitgeven dat ik eigenlijk niet had. Ik gaf bijvoorbeeld
honderden euro’s uit aan eten op bestelling. Maar op een gegeven moment kon ik mijn stu
die niet meer betalen. Over die schuld maakte ik me in het begin dus geen zorgen.’
Totdat Tom een briefje van zijn moeder vond op de keukentafel. Ze was vertrokken naar
Australië en zou niet meer terugkomen. ‘Opeens stond ik overal alleen voor. Het kwartje viel,
ik moest mijn shit op een rijtje gaan zetten.’ Tom zocht hulp voor begeleid wonen en hij wilde
ook zijn psychische problemen aanpakken. De instelling waar hij aanklopte verwees hem
voor zijn schulden naar SchuldHulpMaatje. Samen met zijn maatje ging hij aan het werk om
dat deel van zijn leven op orde te brengen.
Inmiddels is Tom schuldenvrij en op een avondschool werkt hij hard voor zijn diploma
vmbo-t.
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3.1.3. Kadertoerusting
Preventie en schuldhulpverlening staan gelukkig hoog op de politieke agenda. Het ministerie van
SZW steunt ons bij het ontwikkelen van een kadertoerusting voor onze vrijwilligers, samen met
de lokale samenwerkingspartners. Denk aan wijkteams, gemeenten, partners binnen de schuld
hulpverlening, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven. De combinatie van samenwerken en deskun
digheid blijkt de sleutel voor een effectieve aanpak bij het vinden, bereiken en toeleiden naar de
juiste hulpverleners voor mensen met (dreigende) schulden.
Voor de kadertoerusting
hebben we best practices
en goed functionerende
samenwerkingen in het
land gebundeld. De sa
menwerkingsverbanden
van Zwolle en de Sallandse
Dialoog zijn daarvan goe
de voorbeelden. De opge
dane kennis en ervaring delen we met onze leden tijdens de leidersdagen. SchuldHulpMaatje
Zoetermeer verzorgde een workshop over hun succesvolle ervaring met lokale samenwerking.
In het najaar organiseerden we een drietal expertmeetings met gemeenteambtenaren en lokale
bestuurders en coördinatoren van SchuldHulpMaatje. Hierin bespraken we welke middelen zij al
hebben om met name jongeren te bereiken en hoe SchuldHulpMaatje hierin een bijdrage kan
leveren. Een resultaat van deze bijeenkomsten is, dat we gemeenten in 2018 onze opgedane er
varingen in een gerichte jongerenaanpak aanbieden. Deze dient als ondersteuning van het lokale
preventiebeleid.

3.1.4. Ondersteunende innovatie
Het speciaal door SchuldHulpMaatje ontwikkelde digitale hulpvragersysteem maakt het maatjes
en coördinatoren eenvoudig om hulpvragen te registreren en overzicht te houden over de voort
gang en eventuele doorverwijzingen. En in een handomdraai verzamelen zij kengetallen voor de
verslaglegging.
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3.2.	Samenwerken om SchuldHulpMaatje aanpak te
verbeteren
Bij alles wat SchuldHulpMaatje onderneemt, lokaal of landelijk, blijkt samenwerking een belang
rijke sleutel bij het vinden, bereiken en helpen van mensen met (dreigende) schulden. Een paar
voorbeelden.

3.2.1. Lokale samenwerking
Utrecht
In Utrecht bijvoorbeeld werken SchuldHulpMaatje en het Leger
des Heils nauw samen. Het doel is om de activiteiten volledig op
elkaar aan te laten sluiten.
Met elkaar houden de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje en het
Leger des Heils inloopspreekuren in Bij Bosshardt. Dit zijn wijkge
bouwen waar mensen kunnen binnenlopen voor hulp. Vrijwil
ligers van het Leger des Heils doen de intake van nieuwe hulp
vragers. Vervolgens zorgen de SchuldHulpMaatjes waar nodig
voor de verdere begeleiding.

“Gemeente Oss vindt het belangrijk om samen met vrijwilligers
mensen te helpen die te maken hebben met armoede of schulden.
SchuldHulpMaatje is daar een mooi voorbeeld van. En met een goed
resultaat. Onderzoek laat zien dat we dankzij onze samenwerking, meer
mensen kunnen helpen en vaak met betere resultaten op de langere
termijn”
Wethouder Kees van Geffen, gemeente Oss

Almelo
Een al lang leegstaand gebouw bruist weer. Op initiatief
van Thuisteam Twente biedt ’t Schuttevaer in Almelo nu
weer onderdak aan een aantal lokale hulpverleningsor
ganisaties en bedrijven. Ook SchuldHulpMaatje houdt
er voortaan inloopspreekuur. Nog net aan het eind van
het jaar was de kogel door de kerk. Bezoekers kunnen er
onbekommerd naar binnen lopen omdat je nooit weet
voor wie zij komen.
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3.2.2. Landelijke samenwerking
3.2.2.1. Alliantie

Samenwerken zit in het DNA van SchuldHulpMaatje. We hebben een flinke stap voorwaarts gezet
met de vorming van een alliantie met andere vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met
hulp bij schulden: Humanitas, Leger des Heils, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie,
Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland, en Samenwerkingsverband Marokkaanse Neder
landers.

De organisaties vullen elkaar aan: in bereikmoment en de fase waarin de hulpvrager verkeert, in
taakrealisatie, in systeemborging, in doelgroep, in methodiek en benadering, in identiteit en le
vensbeschouwing en ook in hulpsystematiek.
Wij realiseren ons dat we met elkaar nog maar een druppel op de gloeiende plaat kunnen bete
kenen bij de immense problematiek die speelt. En waarvan we verwachten dat deze de komende
jaren in complexiteit zal toenemen. Onze krachtenbundeling op deelthema’s zal onze inzet ver
sterken en hulpvragers ten goede komen. Daarbij behouden onze organisaties hun unieke profiel.
Ons doel is om inzichtelijk te maken welke taken en rollen onze vrijwilligers en die van collega
organisaties vervullen. Daarnaast streven we ernaar om gezamenlijk de samenwerking met de
lokale overheid te vergroten. Daarna kunnen we helderheid bieden over de voor ieder benodigde
basisfinanciering ter dekking van de lokale en landelijke kosten. Dit is nodig om ons werk blijvend
financieel mogelijk te maken. Vanuit de alliantie kunnen we eveneens de belangen van onze vrij
willigersorganisaties behartigen in politiek Den Haag.
In een aantal plaatsen zijn we in voorbereiding: Utrecht, Zwolle, Den Haag, Dordrecht en Oldambt.
Hier gaan we met de alliantie werken aan een aantal formats en standaarden voor schuldhulpvrij
willigerswerk. Deze moeten recht doen aan de variëteit in werkwijzen van gemeenten en onze
organisaties. En tegelijkertijd handzame structuren bieden voor samenwerking. Ieder blijft daarbij
werken vanuit eigen identiteit, waarden, HRM-aanpak, cultuur en doelgroepen beleid. Dit is een
bewust gekozen uitgangspunt; de waarden van elke organisatie vormen de ziel van ieders vrij
willigerswerk.

“Het hangt niet af van de hoogte van de schuld hoe dreigend iemand dat ervaart”.
Met een salaris net boven bijstandsniveau, is een schuld van € 4000 net zo’n
nachtmerrie als een schuld van twee ton voor een ander.”
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3.3. Bouwen aan een duurzaam verenigingsnetwerk
3.3.1. Versterking lokale SchuldHulpMaatje organisaties
Persoonlijke ondersteuning
Niet elke lokale organisatie heeft al evenveel ervaring met fondsenwerving,
bestuurlijke zaken en het onderhouden van netwerken. Medewerkers van het
Landelijk Servicepunt bezochten veel locaties om hen ondersteuning te bieden
waar nodig. Ook locaties in oprichting konden rekenen op de steun van het Lan
delijk Servicepunt.
Digitale acties
Het Landelijk Servicepunt helpt locaties op weg met het gebruik van Facebook. Met
doordachte berichten is het een goedkope en effectieve manier om de doelgroep te
bereiken.
Ondersteuning geldwerving
Giften vanuit lokale kerken zijn zeer welkome inkomsten voor onze SchuldHulp
Maatje locaties. We zijn heel blij dat we een donatieknop op onze landelijke web
site www.schuldhulpmaatje.nl hebben opgenomen waardoor er gericht voor
locaties en voor landelijke doelstelling kan worden gedoneerd. Op deze manier
kunnen kerken, organisaties of personen, een gerichte gift overmaken aan een
lokale SchuldHulpMaatje organisatie.
Regionale bijeenkomsten
Tijdens regionale bijeenkomsten wisselen bestuurs
leden en coördinatoren hun lokale kennis en ervaring
uit. We organiseerden vier goed bezochte bijeenkom
sten. Doel is om hiermee het onderlinge netwerk in
de regio te versterken. En daarnaast benutten we de
bijeenkomsten om met de leden te overleggen over
belangrijke beslissingen binnen de vereniging.

De 42-jarige Jeroen is een van de mensen die hulp krijgt van SchuldHulpMaatje Utrecht. Hij
wenst voor iedereen met financiële problemen zo’n buddy. “Mijn financiële situatie is niet
veranderd maar ik kan het psychisch wel beter aan. Ik ben minder gestrest omdat ik nu hulp
krijg bij het doen van inkopen en besparingen.”
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Trouwe vrijwilligers
Vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor de hulpvragers bij Schuld
HulpMaatje. Hun vijfjarige trouw belonen we met een SchuldHulpMaatje
penning en een oorkonde. Reden voor een klein feestje voor 101 vrijwilligers
in 23 locaties.

In september vierde
stichting SchuldHulpMaatje
Culemborg feestelijk het
5-jarig bestaan.
Als initiatiefnemers van
SchuldHulpMaatje in hun
woonplaats werden Felicia de
Leng en Dirk Vonk extra
in het zonnetje gezet.

3.3.2. Relaties met fondsen
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de fondsen die onze projecten en organisatiekosten mogelijk
maken. En vanzelfsprekend ook aan het groeiende aantal donateurs dat lokale SchuldHulpMaatje
organisaties ondersteunt.
• Kerk in Actie is van onmisbare waarde bij het stimuleren van lokale kerken om nieuwe Schuld
HulpMaatje locaties op te bouwen en draagt financieel bij om de organisatie mogelijk te maken.
• Fonds 21 maakte het verdiepingsproject SchuldHulpMaatje Jong mogelijk.
• Fonds 1818 steunde Predictive Prevention, een pilotproject lopend in Den Haag, Leiden, Zoeter
meer en Delft.
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: maakte de ontwikkeling van de kadertoerus
ting mogelijk. Daarnaast maakte het ministerie het ons mogelijk om SchuldHulpMaatje Jong na
de eerste pilot uit te rollen over onze andere locaties.
• Kansfonds steunde weer de start van nieuwe lokale SchuldHulpMaatje organisaties.
• Oranjefonds steunde ook afgelopen jaar weer lokale organisaties bij de start en om de organisa
tie verder te verstevigen.
• Een groot fonds dat anoniem wil blijven, steunt ons bij het ontsluiten van extra locaties en het
verduurzamen van die locaties.
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3.3.3. Landelijke lobby
Vanuit bestuur, directie en management
team zijn er diverse werkbezoeken afge
legd aan landelijke partijen zoals NVVK
(branchevereniging voor schuldhulpverle
ning en sociaal bankieren), ministerie van
Veiligheid en Justitie, ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Stichting Pre
sent, Wijzer in Geldzaken, Divosa, Stichting
Lezen en Schrijven, Sociaal Werk Nederland
en het Nibud. Tevens gingen we het ge
sprek aan met enkele politieke partijen zo
als CU, CDA, Groen Links en SGP.

Lokale sponsoring levert ook leuke bedragen op. En
wat zeker ook telt is de erkenning. SchuldHulpMaatje
Almelo/Tubbergen ontving een cheque uit handen
van Carola Schouten van de ChristenUnie

Resultaten lobby
We zijn blij met het resultaat van onze Haagse contacten. Het heeft eraan bijgedragen dat schuld
hulp-vrijwilligerswerk meer op de kaart is komen te staan in Den Haag. Ook zullen er ten behoeve
van gemeenten extra middelen beschikbaar worden gesteld voor het bestrijden van armoede en
schulden. Daarnaast is besloten dat de verplichte VOG (Verklaring omtrent Gedrag) gratis wordt
in de komende regeerperiode en dat de vrijwilligersvergoeding/belastingaftrek voor vrijwilligers
wordt verhoogd.

‘Samen met mijn maatje bekijken we mijn budget, uitgaven en waar ik nog meer kan bespa
ren. Zijn bezoek is niet alleen fijn omdat hij me helpt met de financiën, maar ook omdat ik
weer sociaal contact heb. Ik ben alleen en krijg verder geen bezoek.'
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3.4. Preventief werken en vroegsignalering
3.4.1 Predictive Prevention
Predictive Prevention is een methode om vroegtijdig mensen te bereiken, die zonder het te be
seffen op weg zijn naar een schuldensituatie. Om deze doelgroep te bereiken is vanzelfsprekend
een grote uitdaging. Met Predictive Prevention kunnen we analyseren welke groepen mensen
een verhoogd risico lopen om schulden te ontwikkelen. Uiteraard respecteren we bij deze data-
analyse de privacywetgeving.
Hoe werkt het?
Data-analyse stelt ons in staat om per post
code profielen op te stellen van mensen met
een verhoogd risico op schulden. Daarmee
kunnen we op de doelgroep toegesneden
campagnes opzetten om hen te bereiken.
Hierbij werken we nauw samen met de deel
nemende gemeenten in vier pilotplaatsen. Via
Geldfit.nl wijzen we mensen de weg naar hulp
middelen, of naar hulpverleners in hun directe
omgeving.
Fonds 1818 maakt dit nieuwe initiatief mogelijk. De gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer en
Voor Elkaar Leiden doen dienst als pilotplaatsen. Na de eerste ervaringen hopen we de kennis
verder te delen met andere SchuldHulpMaatje locaties.

3.4.2. GeldFit
GeldFit blijkt een doeltreffend medium om mensen met dreigende schulden eerder, beter en snel
ler te bereiken. In juni ging www.geldfit.nl in Zwolle als pilotplaats voor het eerst de lucht in. Twee
maanden later volgde Deventer en daarna Leiden en Amsterdam. Bezoekers kunnen een korte
vragenlijst invullen over hun financiële situatie. Op basis daarvan krijgen zij een overzicht van
tips, tools en (vrijwilligers)organisaties of gemeentelijke adressen bij hen in de buurt, die kunnen
helpen bij geldzaken. GeldFit is in deze eerste fase een samenwerking tussen gemeenten, bedrij
ven en hulporganisaties. Samen met SchuldHulpMaatje participeren de hoofdsponsor Rabobank
Foundation, Sallandse Dialoog, Stichting Lezen en Schrijven, Zilveren Kruis, Gemeente Zwolle en
Humanitas in de eerste vier plaatsen.
Met onze samenwerkingspartners delen we dezelfde doel
stellingen en belangen om mensen in een zo vroeg mo
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gelijk stadium bewust te maken van hun financiële situatie. En tijdig stappen te nemen om de
financiële huishouding gezond te maken.
SchuldHulpMaatje Nederland investeert in GeldFit met de opgebouwde kennis en ervaring met
onze digitale web platforms en de Postcode Preventie Aanpak. Daarmee hebben we al veel succes
geboekt om de doelgroep te vinden, te bereiken en toe te leiden naar de juiste hulp. Vanwege be
moedigende resultaten zijn we in gesprek met nog andere organisaties, om het netwerk verder uit
te kunnen breiden. Ook lopen nieuwe plaatsen zich warm om in 2018 aan te sluiten bij Geldfit.nl.
GeldFit in de praktijk
Een Zwols gezin met drie
kinderen had financiële pro
blemen. Hun bewindvoerder
hielp hen nog verder in de
nesten door zes maanden lang
geen premie te betalen voor
hun zorgverzekering. Hierdoor
dreigde het gezin zelf op te
draaien voor de hoge zorgkos
ten van de drie kinderen. Via
het online platform Geldfit.
nl kwam dit gezin in contact
met SchuldHulpMaatje Zwolle.
Die organisatie heeft hen
geholpen om hun financiële situatie te stabiliseren en een andere bewindvoerder te krijgen.
Bovendien had SchuldHulpMaatje Zwolle een kort lijntje met het escalatieteam van zorgver
zekeraar Zilveren Kruis. Hierdoor konden alle partijen samen aan een oplossing werken. Het
gezin kreeg de medische zorg voor de kinderen vergoed en kon toewerken naar een toe
komst zonder schulden.


Bron: Rabobank Foundation; Social impact rapport 2017

“Financieel weerbaar worden mensen pas als ze weten of leren wat financieel gezond gedrag
inhoudt – en waarom dat belangrijk is. Ook is het belangrijk om inzicht te krijgen in hun
financiële situatie, de mogelijke gevolgen van schulden, en welke financiële producten en
diensten er zijn. We steunen altijd projecten en programma’s die dit bewustzijn creëren.”
Roelie van Stempvoort, Programmamanager Rabobank Foundation
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3.4.3. MoneyFit – Jongeren als aparte doelgroep
Met MoneyFit hebben we grote stappen gezet om jon
geren preventief te bereiken. Het is de nieuwe naam van
SchuldHulpMaatje Jong waarmee we in 2016 van start
gingen met de online portal moneyfit.nl en de training van de eerste jongerenmaatjes.
‘Bij SchuldHulpMaatje word je echt goed geholpen!’
Reinier uit Haarlem: “Ik wilde het zelf oplossen, de schaamte was groot. In het begin durfde ik
niet eens met mijn maatje Hugo af te spreken op plekken waar andere mensen mij konden
zien. Ik wilde niet dat mensen zouden denken dat ik niet sterk genoeg was om mijn proble
men zelf op te lossen. Een vriend van mij was hier goed geholpen en vond dat ik er ook heen
moest. Hij bleef aandringen tot ik uiteindelijk maar naar binnen ben gestapt”.
Met maatje Hugo kreeg Reinier weer overzicht in zijn financiën. En leerde hij hoe hij zelf stap
pen kan ondernemen. En Hugo leerde hem nog een belangrijke les, waar hij de rest van zijn
leven iets aan heeft. ‘Hugo leerde mij om me te beheersen als ik iets moest regelen met een
schuldeiser. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn.’
Online op zoek naar de doelgroep
Moneyfit.nl
Moneyfit.nl blijkt een schot in de roos. De digitale weg is de kortste route om jongeren effectief
te bereiken. De website maakt jongeren bewust van hun financiële verantwoordelijkheid. En de
hoe rood ben jij test op de homepage helpt hen over de drempel om in actie te komen. Al dan niet
met hulp van een MoneyFitMaatje.
Dit was mogelijk dankzij steun van
het ministerie van SZW.

Tijdens de Week van het Geld, van
Wijzer in Geldzaken trok Schuld
HulpMaatje op positieve wijze de
aandacht van de pers en van het
ministerie van SZW. Natuurlijk zijn
we trots op de ontvangen compli
menten over de inhoud, lay-out en
functionaliteit van moneyfit.nl

Jaarverslag 2017

33

Offline op zoek naar de doelgroep
Evenementen en inloopspreekuren
Om jongeren ook offline te bereiken experimenteerden vier pilotplaatsen met bezoek aan
evenementen en inloopspreek

uren bij scholen en jongerenhulp
organisaties. Met de lessen die zij
daaruit trokken kunnen de andere
SchuldHulpMaatje locaties hun
voordeel doen. De evenementen
waar je met jongeren een-op- een
kon spreken waren het meest suc
cesvol. Bij de EO-jongerendag wa
ren er zelfs formulieren te kort voor
de hoe rood ben jij test. Ook dit was
mogelijk dankzij Fonds 21.
Drie jaar nadat Lennard aanklopte voor
hulp van een jongerenmaatje blikt hij
terug.
‘Ik heb mijn financiën nu gewoon helemaal
op orde en ik ben bezig met mijn rijbewijs.
Ook heb ik nu een vaste baan met een vast
salaris. En mijn spaarrekening groeit, lang
zaam maar zeker! Het is gewoon geweldig.
Mijn maatje Hanneke was de enige bij wie
ik me vrij voelde om over mijn problemen
te praten. Zij heeft me heel goed geholpen.

Bereik van moneyfit.nl
Bezoekers: 
Hoe rood ben jij test:
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124.594


4.777

“Ik heb Lennard enorm zien veranderen.
Hij heeft weer een lach op zijn gezicht en
hij werd ook steeds opener. Ik ben echt
waanzinnig trots op hem."
Maatje Hanneke uit Haarlem

3.5.	Meer kerken en christelijke organisaties
betrekken en groei aantal locaties realiseren
Samen lukt ’t. Een sterk netwerk van kerken en organisaties vergroot de
impact van SchuldHulpMaatje in de samenleving. Lokaal en landelijk. Daar
om investeren we tijd om nieuwe partners te motiveren om zich bij Schuld
HulpMaatje aan te sluiten. Met succes.

3.5.1. Nieuwe leden
Afgelopen jaar mochten we zeven nieuwe SchuldHulpMaatje locaties verwelkomen: Rhenen,
Noordwijk, Zaanstad, Breda, Duiven Westervoort, Amsterdam-Zuid Oost en Maasgouw. Voor 2018
lopen vier gemeenten zich warm om in het eerste kwartaal aan te sluiten.

In de ALV van mei verwelkomden we
de voorzitters uit Rhenen, Meppel en
Middelburg.
V.l.n.r. Arie van der Staay, Andries
Katers, Hans van Poll en Frans
Schmit, bestuurslid Vereniging
SchuldHulpMaatje Nederland.

En in de ALV van november een
hartelijk welkom aan de voorzitters
van Noordwijk, Amsterdam ZuidOost, Breda en Zaanstad.
V.l.n.r. Leo Salman, Janoeschka
Samuel, Paul Vlek en Hans van den
Berg.
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Betrokkenheid kerken in Utrecht
SchuldHulpMaatje Utrecht ging een aantal jaren geleden van start onder de verantwoordelijkheid
van het Stiltecentrum op het Centraal Station. We zijn erg blij dat de kerken in Utrecht Schuld
HulpMaatje hebben omarmd en tot hun verantwoordelijkheid hebben gemaakt. Het bestuur van
SchuldHulpMaatje Utrecht ‘nieuwe stijl’ bestaat nu uit leden van de Utrechtse kerken en het Leger
des Heils.

3.5.2. Landelijke samenwerking
3.5.2.1. Betrokkenheid van onze B-leden

Allereerst zijn we erg blij dat de VPE, de Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten, zich bij SchuldHulpMaatje Nederland heeft
aangesloten. Betrokkenheid van meer kerken en christelijke orga
nisaties versterkt onze christelijke identiteit. Tegelijkertijd zijn we
ons bewust dat daarvoor ook een actieve betrokkenheid van onze
B-leden nodig is. Daarom dagen we hen uit om zich niet te beper
ken tot het uitoefenen van bestuurstaken in de landelijke vereni
ging. Samen met onze B-leden, maken we nu concrete afspraken op welke wijze zij willen bij
dragen aan de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

3.5.2.2. Diakenendagen en workshops

Protestantse Kerk in Nederland
Op de landelijke diaconale dag van de PKN
kerken, ontmoetten we zo’n 1000 diakenen
uit het hele land. Met een mini-enquête
over schulden trokken we de aandacht
voor SchuldHulpMaatje. We stelden vra
gen over het aantal mensen met schulden,
en hoe hoog men denkt dat die schulden
zijn. Dat bleken nog lastige vragen. In 45%
van de kerken wordt actief gesproken over
omgang met geld. Er is nog veel werk aan
de winkel…
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‘Dat er mensen in mijn eigen omgeving
wonen die geen stromend water en
elektriciteit hebben, vond ik een schrik
barend’, vertelt Rob van Roekel, de nieuwe
voorzitter van SchuldHulpMaatje Almelo
en Tubbergen. Hij volgde in februari Jan
Nijmeijer op die aan de wieg stond van
SchuldHulpMaatje in Almelo.
Knooppunt Kerken en Armoede
Tijdens vier regionale bijeenkomsten van Knooppunt Kerken en Armoede
gaf SchuldHulpMaatje workshops over armoede in Nederland. Diaconale
vrijwilligers en diakenen werden er bewust gemaakt van de situatie in ons
land en hoe je mensen in armoede herkent. En vanzelfsprekend hoe zij hen
het beste helpen.

‘Mijn hoofd staat niet op scherp, ik weet het niet meer…’
Schulden en beenmergkanker, een combinatie om slapeloze nachten van te krijgen. Dat
heeft Leon dan ook. ‘Ik weet het gewoon niet meer, vertelt hij. Mijn hoofd staat momenteel
niet bepaald op scherp.’ In zijn verhaal buitelen de problemen over elkaar. Door zijn gezond
heidssituatie moet hij kosten maken waarin regelingen en wetten in zijn situatie niet voor
zien. Hij voelt zich aan zijn lot overgelaten, ook door de bewindvoerder voor wie hij vrijwillig
koos toen hij ziek werd. ‘Ik wil gewoon rust’, verzucht hij vermoeid.
Hij is dolblij dat maatje Jan langszij is gekomen. ‘Jan komt als ik bel en weet van wanten. Hij
zoekt alles voor me uit en gaat met me mee naar afspraken bij de rechtbank en de gemeente.
Hij heeft ook geregeld dat ik eten krijg van de Voedselbank. En ik ben erg blij dat hij voor mij
opkomt bij mijn bewindvoerder.’
Het zal nog wel even duren voordat de problemen van Leon zijn opgelost. Maar hij is opge
lucht dat hij er niet meer alleen voor staat.
Dat is niet de enige reden waarom maatje Jan niet meer stuk kan bij Leon. ‘Vlak voor oudjaar
stond hij bij mij op de stoep met twee kerstpakketten. Er zat kalkoen in en een flesje wijn. Dat
vond ik zo ontzettend lief. Hadden we toch nog een feestje in de kerstvakantie.’
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3.5.3. Lokale samenwerking
Limburg – kerken dienstbaar aan de samenleving
Volhouden. Niet opgeven om kerken aan elkaar te verbinden en te participeren in SchuldHulpMaatje.
Limburg is een goed voorbeeld dat het daar soms op aan komt. En dat het impact heeft. Op de sa
menleving maar ook op de kerken zelf. ‘We zijn veranderd van een intern gerichte kerk, naar een kerk
die zich dienstbaar maakt in de samenleving’,
constateert Hub Vossen, stafmedewerker van
de Dienst Kerk en Samenleving van bisdom
Roermond. Hij heeft een sterke impuls gegeven
aan de opbouw van SchuldHulpMaatje in Lim
burg. In de provincie is een groeiend netwerk
actief van kerken, Vincentiusverenigingen en
maatschappelijke organisaties die samenwer
ken in SchuldHulpMaatje. In Parkstad (Heerlen/
Kerkrade), Venlo, Sittard, Geleen en Maasgouw
zet een legertje van 175 vrijwilligers zich in
Armoedebijeenkomst in Kerkrade 'Kracht door
voor SchuldHulpMaatje.
Verbinding' - fotograaf Jos Reinders
De opvatting van de Dienst Kerk en Samenleving is, dat een kerk of parochie midden in de samen
leving hoort te staan. De realiteit is dat vergrijzing, krimp en daardoor noodgedwongen fusies bij
veel kerken alle aandacht opeisen. Maar wat zeker ook een rol speelde was, dat er onvoldoende
oog was voor wat er speelt in de samenleving. En met welke vragen mensen daar rondlopen.
‘Armoede is één van die zaken’, hield Vossen de kerken in zijn provincie voor. ‘Hoe gaan wij daar
als kerk mee om?’ De armoede is groot in
Limburg. De mijnsluitingen maakten een
abrupt einde aan de welvaart. ‘Vaak is al de
derde generatie in een familie werkloos’,
weet Vossen. ‘Of moet men het doen met
telkens een ander baantje. Schrijf je deze
mensen af, of help je ze?’ Deze prangen
de vragen misten hun uitwerking niet. In
steeds meer plaatsen worden de krachten
gebundeld en kan SchuldHulpMaatje van
Training voor de vrijwilligers en samen
werkingspartners - fotograaf Jos Reinders
start gaan.
In Maasgouw bijvoorbeeld. In deze plattelandsgemeente is veel stille armoede. Een diaconale
werkgroep vond dat men er iets aan moest gaan doen en in korte tijd kon SchuldHulpMaatje wor
den opgericht. Een oud-leraar van een basisschool maakt deel uit van de werkgroep. ‘Hij kent de
ouders van de kinderen in zijn klas. En dat motiveert hem om zich voor hen in te zetten.’

38

“Bij kerken die participeren in SchuldHulpMaatje, staat niet langer voorop hoe we
mensen in de kerk krijgen. Maar hoe zij dienstbaar kunnen zijn in de samenleving.”
Hub Vossen

Interkerkelijke diaconale platforms en noodfondsen
Steeds meer locaties schuiven aan bij het lokale interkerkelijke platform of
beraad. Voor hulpvragers levert dat enorm veel voordelen op. Delft is een
van de voorbeelden hoe het werkt. Wie zich daar met een aanbevelings
briefje van SchuldHulpMaatje meldt bij de Voedselbank, weet zeker dat hij
een voedselpakket krijgt. Zonder intake. SchuldHulpMaatje staat garant dat deze persoon er recht
op heeft. Hetzelfde geldt voor de hulp van andere aangesloten hulpverleningsorganisaties en het
noodfonds. Omgekeerd geldt hetzelfde principe.
Sociaal Team in Vianen verdiept zich in armoede
Het Sociaal team en partners, waaronder SchuldHulpMaatje, consultatiebureau en Jeugd-Punt,
verdiepten zich tijdens een workshopavond in het thema armoede. De effecten ervan, hoe je
het signaleert en bespreekbaar
maakt. Kostbare samenwerking
die de preventieve hulpverlening
versterkt.

“Het belangrijkste werk van een maatje is om mensen aan te moedigen om vol te houden, zodat
ze een nieuwe start kunnen maken. Het is prachtig om te zien hoe een maatje soms vijf jaar lang
met een gezin optrekt, dat vanuit de financiële ellende opklimt naar een schuldenvrij bestaan.
Dat soort verhalen maken het project waardevol.”
Wim Althuis, coördinator in Utrecht
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4.

Overige verenigingsactiviteiten

Hoog bezoek
Tamara van Ark, de nieuwe staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bracht in no
vember een werkbezoek aan SchuldHulpMaatje
in Leiden. Het kijkje achter de schermen in Leiden
diende als voorbeeld van de SchuldHulpMaatje
praktijk in het hele land. De staatssecretaris ging
in gesprek met een maatje en hulpvrager van loca
tie SchuldHulpMaatje Leiden en medewerkers van
het Landelijk Servicepunt.
Leden in de media
Al dan niet lokale kranten, digitale nieuwsbulletins of websites, overal komen we de lokale organi
saties van SchuldHulpMaatje tegen. Variërend met berichten over het werven van nieuwe maatjes
tot en met de mogelijkheden om op de lokale SchuldHulpMaatje organisatie te stemmen voor
bijvoorbeeld de vrijwilligersprijs.

Filmpje op internet over
het inloopspreekuur in Leiden

Certificering van nieuwe maatjes in
Maasgouw. De lokale omroep was erbij
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Lintjesregen
De lintjesregen viel ook rijkelijk neer bij SchuldHulpMaatje. En natuurlijk bereikten we daar ook de
lokale media mee. We zijn trots op de koninklijke waardering voor onze lokale vrijwilligers. Hier
onder volgt een greep uit degenen die een lintje ontvingen.
1. Piet Schreuder, voorzitter van het Nijkerks Diaconaal 
Beraad. Deze organisatie is initiatiefnemer en uitvoerder
van SchuldHulpMaatje in Nijkerk.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

2. Gerard Braamhaar, bestuurslid bij SchuldHulpMaatje Wierden.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3. Jan Nienhuis, medeoprichter en bestuurslid bij
SchuldHulpMaatje Leidschendam/Voorburg.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

4. K
 oos Droog, SchuldHulpMaatje in Zoeterwoude
(links op de foto).
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

“Je voelt pas echt wat mensen met schulden doormaken als je met hen praat. Dat mocht ik
tijdens dit werkbezoek dan ook doen. Daarna heb ik uitgebreid gesproken met de vrijwilligers en
hulpverleners die mensen met schulden helpen. Daar ben ik echt van onder de indruk.”
Tamara van Ark, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Lokale waardering voor SchuldHulpMaatjes
De jury van de Leidse Vrijwilligersprijs kende de Stichting Voor
Elkaar Leiden de Organisatieprijs 2017 toe. Samen met nog twee
lokale organisaties. Jan Kruidhof mocht als oprichter en voorzit
ter van de stichting de prijs in ontvangst nemen. SchuldHulp
Maatje is een van de activiteiten van de Leidse stichting. 

Angelina: Maatje Thijs is super!
‘Af en toe bel ik nog met mijn maatje om
bij te praten hoe het met me gaat. Hij wil
weten of ik geen schulden heb gemaakt, of
misschien nog vragen heb. Maar het gaat
hartstikke goed met mij.’
Een paar jaar geleden praatte Angelina
(45) heel anders. Ze is langdurig ziek, raak
te daardoor werkloos en belandde in de
Dit is niet de persoon uit het verhaal.
bijstand. Een ontslagpremie na een eerdere
baan blijkt een belangrijke oorzaak van
haar financiële problemen. De belastingdienst telde die op bij haar inkomen en vorderde de
toeslagen terug die ze dat jaar had ontvangen. Die kon ze niet terugbetalen. Schulden bij
de ziektekostenverzekeraar stapelden daar bovenop en ook de lening bij haar ex kon ze niet
terugbetalen. ‘Ik raakte psychisch in de knoop en vroeg ten einde raad bij de gemeente om
schuldhulpverlening. Daar verwees men mij naar SchuldHulpMaatje.’
Toen kwam maatje Thijs. ‘De eerste keer dacht ik, ‘dit gaat hem niet worden’. Thijs is direct en
zei waar het op staat en wat ik moest doen. Daar moest ik mee leren omgaan. De tweede keer
ging het beter en ik deed netjes alles wat Thijs tegen me zei. Hij heeft het voor me opge
nomen bij de belastingdienst. Na twee jaar brieven schrijven en telefoontjes kreeg hij voor
elkaar dat mijn belastingschuld is kwijtgescholden. De schuld bij de ziektekostenverzekeraar
is ook opgelost. Hij wist dat de gemeente daar een potje voor heeft. Ik heb weer overzicht,
en dat voelt echt fantastisch. Het begin was lastig, maar ik ben blij dat Thijs me alles zelf liet
regelen. Ik heb geleerd hoe ik mijn zaken moet aanpakken en mijn financiën in balans houd.
Thijs is super!’
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De Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje in Ridder
kerk werden eind 2017 genomineerd voor de
vrijwilligersprijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
2018 mochten zij de prijs daadwerkelijk in ont
vangst nemen. De Ridderkerkers werden er de
lichtpuntjes in donkere tunnels genoemd.

Inspiratie over de grenzen
Op uitnodiging van de kerken in Let
land gaven twee vrijwilligers van
SchuldHulpMaatje en Encour een cur
sus aan diakenen in Riga. Men heeft er
belangstelling voor het SchuldHulp
Maatje concept. De uitdaging voor
hen is nu om de omslag te maken naar
de lokale situatie. Ook reisden zij naar
Mexico waar men ook meer wil weten over De SchuldHulpMaatje aanpak.
Samenwerking met Stichting Lezen en schrijven
Laaggeletterdheid veroorzaakt veel problemen. Ook schul
den. Juist mensen die moeite hebben met lezen lopen schul
den op. Reden voor SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen &
Schrijven om samen een onlinetraining ‘Laaggeletterdheid’
voor maatjes en andere vrijwilligers te ontwikkelen (zie ook
hoofdstuk 3.1.1.). Doel is om mensen met schulden vanwe
ge onder andere hun laaggeletterdheid, te kunnen herken
nen en verder te helpen.
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5.

De cijfers – Het resultaat telt

Aantal mensen dat hulp vond via onze websites
Aantal mensen dat persoonlijke hulp van een maatje ontving
Aantal burgerlijke gemeenten waar SchuldHulpMaatje actief is
Aantal SchuldHulpMaatjes
Aantal website bezoekers

2015

2016

2017

13.500

16.000

24.000

4.960

6.130

8.300

105

113

116

1.503

1.586

1.800

135.000 158.000

320.000

Tabel 1 Kengetallen: Waar doen we het voor?

Prijslijst
Wat levert voorkómen op?
• Dagvaarding Rechtbank
• Kosten huisuitzetting

€ 220 t/m € 717
€ 5.850 tot € 10.000

• Kosten verblijf Crisisopvang

€ 14.190

• Kosten op straat/dakloos

€ 43.140

• Kosten afsluiten gas/water/licht
• Maatschappelijke kosten schuldhulptraject
(casusafhankelijk)

NB Regioplan rapport:
Maatschappelijk Rendement van Vrijwilligers in de
schuldhulpverlening (Jungmann e.a.): Maatschappelijk
Rendement:
1 Euro investeren in SchuldHulpMaatje vrijwilligers
levert € 2,95 op.

€ 790
€ 100.000

2015

2016

2017

238

270

217

Aantal zorguitsluiting voorkomen			

205

Aantal nutsvoorziening afsluiting voorkomen

371

421

156

Aantal beslaglegging voorkomen

487

538

307

Hulpvrager heeft werk gevonden

109

130

82

Schuldhulpverlening door professionals voorkomen door preventieve hulp			

710

Aantal woninguitzetting voorkomen

Tabel 2 Kengetallen: Voorkomen crisissituaties
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Soort hulpvraag
Voorkoming
schulden/
budgetcoach
30%

Burgerlijke staat
Thuiswonend
1%

Anders
6%
Achterstand
betalingen
26%
Begeleiding
administratie
28%

Begeleiding
belastingen
10%

Onbekend
27%

Weduw(e)naar
3%

Gehuwd/
samenwonend
22%

Ongehuwd/
niet samenwonend
29%

Gescheiden
17%

Op diverse tijdstippen en manieren wordt duurzame
financiële zelfredzaamheid gerealiseerd.

Wel of (nog) geen traject

Aantal betrokken kinderen

Beschermingsbewind
3%
Minnelijke
Budgetbeheer
schikking
11%
5%
WSNP
3%
(Nog) geen traject
78%

< 4 jaar
17%

>18 jaar
22%
In voortgezet onderwijs
21%

Op basisonderwijs
40%

Het percentage kinderen onder de 18 jaar
dat betrokken is bij hulpvragen betreft 78%.

In 78% van de hulpvragen was (nog)
geen traject van schuldhulpverlening aanwezig.
Aantal uren besteed
door maatjes en coördinatoren

Doorlooptijd afgeronde hulpvragen

300.000
< 1 mnd
11%

12-24 mnd
18%
9-12 mnd 6-9 mnd
10%
13%

269.000

250.000
1-3 mnd
16%

3-6 mnd
16%

UREN

> 24 mnd
16%

200.000

194.000

213.000

150.000
100.000
50.000

In 66% van de hulpvragen wordt de begeleiding
vanuit SchuldHulpMaatje binnen een jaar afgerond.
Waar nodig, blijven we langdurig betrokken.
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5.1. Balans
PER 31 DECEMBER 2017 (2016)
31-12-2017		31-12-2016
€		€
ACTIVA			
			
Vaste Activa			
Materiële vaste activa (5.5.1)			
Inventaris
23.056		
7.857
23.056		
7.857
Vlottende Activa
Vorderingen (5.5.2)
Debiteuren
Overlopende activa
Overige vorderingen en activa

Liquide middelen (5.5.3)
Totaal ACTIVA

95.726		
2.677		
88.683		
187.086		

49.940
25.523
47.344
122.807

413.824		
623.966		

344.223
474.887

PASSIVA
			
Reserves en fondsen
Reserves (5.5.4)
Continuïteitsreserve
68.313		
Bestemmingsreserves
89.625		
Fondsen (5.5.4)
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden (5.5.5)
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende kosten

Totaal PASSIVA

Jaarverslag 2017

47.338
30.625

6.374		
164.312		

0
77.963

22.900		
14.361		
422.393 		
459.654 		

77.232
12.853
306.839
396.924

623.966 		

474.887
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5.2. Staat van baten en lasten over 2017 (2016)
Realisatie
		2017
		€
BATEN

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

Baten van particulieren		
6.057		
2.750
Baten van bedrijven		
79.101		
245
Baten van subsidies van overheden		 365.907
363.322
189.328
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 845.457
712.100
725.455
Baten van organisaties zonder winststreven		 497.287
45.000
266.964
Som van de geworven baten		 1.793.809
1.120.422
1.184.742
				
Baten als tegenpresentatie
voor de levering van diensten		 15.345
10.000
23.935
				
Som van de baten		 1.809.154
1.130.422
1.208.677
LASTEN
Besteed aan de doelstellingen			
A. Bewustwording en voorlichting		 251.558
150.000
B. Borgen SHM aanpak		 168.223
137.000
C. Concretiseren SHM aanpak		 441.185
375.000
D. Bevorderen SHM aanpak		 694.801
331.000
		1.555.767
993.000

159.260
146.128
399.296
352.688
1.057.372

Wervingskosten		
65.639
52.000
54.894
				
Kosten beheer en administratie 		
101.944
84.174
90.177
Som van de lasten		1.723.350
1.129.174
1.202.443
				
Saldo voor Financiële baten en lasten		
85.804
1.248
6.234
Saldo financiële baten		
545
0
271
Saldo van baten en lasten		
86.349
1.248
6.505
				
Bestemming saldo van baten en lasten					
Toevoeging/ontrekking aan:					
Continuïteitsreserve		20.975
1.248
2.755
Solidariteitsreserve		7.500		
17.750
Bestemmingsreserve 5-jarig jubileum				-14.000
Bestemmingsreserve Preventie Portal Geldfit		
43.000		
Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing		
5.000
Bestemmingsreserve Opleiden SchuldHulpMaatjes		
3.500			
Bestemmingsfonds Donaties SHM Locaties		
6.374			
Saldo van baten en lasten		86.349
1.248
6.505
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5.3. Kasstroomoverzicht 2017 (2016) 		
			
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschik
baar zijn gekomen en in de aanwending van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.
2017		2016
€		€
Kasstroom uit activiteiten				
Totaal baten
1.809.154		
1.208.677
Totaal lasten
1.723.350		
1.202.443
Resultaat jaarrekening
Bij: afschrijvingen
Bij: Financiële baten

85.804		

6.234

4.415		
545		

2.633
271

Cash-flow

90.764		

9.138

Mutaties in:
Vlottende activa
Kortlopende schulden

-64.279		
62.730		

17.257
140.028

Totaal kasstroom uit activiteiten

89.215		

166.423

Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa	-19.614		

0

Totale kasstroom uit investeringen

-19.614		

0

69.601		

166.423

Totale kasstroom

		
Saldo liquide middelen per 1 januari
344.223		
177.800
Totale kasstroom
69.601		
166.423
Saldo liquide middelen per 31 december

413.824		

344.223
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5.4.	Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
5.4.1. Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Orga
nisaties” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de
kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen
bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

5.4.2. Vergelijkende cijfers
De vereniging is 18 juli 2014 opgericht en vanaf 1 januari 2015 operationeel. Als gevolg van de imple
mentatie van de nieuwe Richtlijn 650 zijn in de jaarrekening 2017 de volgende wijzigingen verwerkt:
- De presentatie van de staat van baten en lasten is gewijzigd conform het nieuwe model van
Richtlijn 650. De aanpassingen hebben geen impact op de omvang van de reserves en fondsen
en het saldo van baten en lasten. De aanpassingen hebben met name gevolgen gehad voor de
presentatie van de baten (nieuwe indeling naar de aard van de gever).
- De cijfers over 2016 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mo
gelijk te maken.

Grondslagen van waardering
5.4.3. Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.

5.4.4. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering, worden ge
waardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur
bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen be
dragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
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5.4.5. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen de geamortiseerde kostprijs. Waardering geschiedt onder aftrek van een eventuele voor
ziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

5.4.6. Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Daarentegen hebben
de fondsen een, door derden, aangegeven bestemming.

Grondslagen van resultaatbepaling
5.4.7. Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

5.4.8. Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Giften in natura
worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

5.4.9. Bestedingen en lasten
Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor ze
zijn verstrekt.
Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de budgettaire kaders van
de vereniging.
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5.4.10.

Personeelsbeloning en pensioenvoorziening

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd
zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
De vereniging heeft aan haar personeel een pensioen toegezegd op basis van middelloon. De pen
sioenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. In de jaarrekening wordt de
jaarlijkse pensioenpremie als last verantwoord.
Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen en bij vooruit be
taalde premies wordt een vordering opgenomen. De risico’s voor prijsindexatie en beleggingsrende
ment kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige bijdragen aan het Pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
In geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de vereniging geen verplichting
tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstig hogere premies.
Het pensioenfonds PFZW heeft een dekkingsgraad van 98,6% ultimo 2017 (2016: 90,1%). PFZW
heeft in maart 2017 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Volgens dit herstelplan kan PFZW in het jaar 2026 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves.
De dekkingsgraad die PFZW dan bereikt moet hebben, bedraagt 124,3%
Dit zijn de maatregelen die nu in het herstelplan zijn opgenomen:
- de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110%;
- de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een dekkingsgraad hoger dan 110%; een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen
in de huidige premie.
Als de aannames onder het herstelplan niet uitkomen en het echt niet anders kan, is PFZW genood
zaakt de pensioenen te verlagen en zal tijdelijke een extra premie van 2,5% worden gevraagd.

5.4.11.

Vrijwilligersbeleid

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers heb
ben geen recht op beloning. In overleg kan er met instemming van het bestuur, een vergoeding,
binnen de fiscaal geldende grenzen, worden verstrekt voor gemaakte kosten.
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5.4.12. Kostentoerekening
De bestedingscategorieën bestaan uit de doelstellingen A t/m D, alsmede de kosten voor het
werven baten en de kosten van beheer en administratie.
De volgende kostensoorten worden als volgt verdeeld over de bestedingscategorieën.

Kostensoort

Toerekening

Personeelskosten	Directe toerekening per medewerker, inhuur derde of
vrijwilliger.
Huisvestingskosten	Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van
het personeel en de diverse inhuurkrachten).
Communicatiekosten	Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse
doelstellingen.
Promotiekosten	Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse
doelstellingen.
Kantoorkosten	Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van
het personeel en de diverse inhuurkrachten), Fte en directe
toerekening.
Algemene kosten	Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse
doelstellingen.
Afschrijvingen	Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van
het personeel en de diverse inhuurkrachten), Fte en directe
toerekening.
Kosten doorberekende diensten
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Directe toerekening aan de doelstelling.
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5.5. Toelichting op de balans 31 december 2017
VASTE ACTIVA			

5.5.1. Materiële vaste activa
Het verloop in het verslagjaar is als volgt:
Inventaris		Inventaris
2017		2016
€		€
			
Stand per 1 januari			
Cumulatieve aanschafwaarde
12.774		
12.774
Cumulatieve afschrijvingen 	-4.917		-2.284
Boekwaarde per 1 januari
7.857		
10.490
			
Mutaties boekjaar:			
Investeringen boekjaar
19.614		
0
Afschrijvingen boekjaar	-4.415		-2.633
Aanschafwaarde desinvesteringen
0		
0
Afschrijving op desinvesteringen
0		
0
15.199		
-2.633
			
Stand per 31 december			
Cumulatieve aanschafwaarde
32.388		
12.774
Cumulatieve afschrijvingen	-9.332		-4.917
Boekwaarde per 31 december
23.056		
7.857
			

Afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
Inventaris 
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VLOTTENDE ACTIVA			

5.5.2. Vorderingen
31-12-2017
31-12-2016
€
€
€
€
Debiteuren				
		95.726		49.940
				
Overige vorderingen en overlopende activa				
Vooruitbetaalde kosten:				
Huur
2.677		
1.805
Verzekeringen
0		13.994
Vooruitbetaalde kosten
0		
4.724
Vooruit ontvangen factuur
0		
5.000
Totaal vooruitbetaalde kosten		
2.677		

25.523

Overige vorderingen en activa:
Fonds21 SchuldHulpMaatje Jong
15.000		
0
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 69.524		
0
Oranjefonds
0		42.500
Rente
680		
135
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
1.747		
0
Ziekengeld
0		2.808
Nog uit te factureren
0		
1.033
Overige vorderingen
1.732		
868
Totaal overige vorderingen en activa 		
88.683		
47.344
Totaal vorderingen		187.086		122.807
Een eventuele voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.

5.5.3. Liquide middelen

ABN AMRO Bestuurrekening 0469896361
ABN AMRO Vermogens spaarrekening 0603135226
Rabobank Betaalrekening 0316630764
Rabobank Betaalrekening 0316631760
Rabobank Doelsparen 1270314874
Kas
Totaal liquide middelen
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31-12-2017		31-12-2016
€		€
52.820		
261.138
260.266		
83.000
73.270		
1.468		
26.000		
0		
85
413.824		
344.223

PASSIVA			

5.5.4. Reserves en fondsen		
2017 (€)		
2016 (€)
Continuïteitsreserve				
Stand per 1 januari
47.338		
44.583
Resultaatbestemming
20.975		
2.755
Stand per 31december
68.313		
47.338
			
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat
ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De grondslag hiervoor zal door het bestuur
verder afgestemd worden met de leden en is daarmee onderdeel van het meerjarenbeleidsplan.

Bestemmingsreserves			

Solidariteits- Bestemmings- Bestemmings- Bestemmingsreserve
reserve
reserve
reserve
		
Preventie
Innovatie en
Opleiden 			
		
Portal GeldFit vernieuwing SchuldHulp				
Maatjes
Totaal

Stand per 1 januari
toevoegingen boekjaar
onttrekkingen boekjaar
Stand per 31 december

30.625
7.500
0
38.125

0
43.000
0
43.000

0
5.000
0
5.000

0
3.500
0
3.500

30.625
59.000
0
89.625

Bestemmingsfonds			

Bestemmingsfonds Donaties voor SchuldHulp Locaties

Stand per 1 januari
toevoegingen boekjaar
onttrekkingen boekjaar
Stand per 31 december

0
6.374
0
6.374

		

Solidariteitsreserve. Deze bestemmingsreserve, ook wel solidariteitsfonds genoemd, is door het bestuur gevormd om
leden incidenteel financieel bij te staan.				
Bestemmingsreserve Preventie Portal GeldFit. Ten behoeve van de cofinanciering is in 2018 een bedrag benodigd van
€ 43.000 om het Preventie Portal GeldFit volledig te realiseren. Vanwege het uitblijven van extra partner(s) in het project
is er in 2017 een bestemmingsreserve gevormd.
Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing. In 2017 is een donatie ontvangen met bestemming Innovatie en
vernieuwing. Aangezien Vereniging SchuldHulpMaatje gericht is op de financiële gezondheid van mensen worden er
steeds nieuwe mogelijkheden gezocht om mensen in financiële moeilijkheden (tijdig) te 'vinden' en bij voorkeur al bij
te staan voordat de gevolgen desastreus zijn.
Bestemmingsreserve Opleiden SchuldHulpMaatjes. In 2017 is een donatie ontvangen met als bestemming: Opleiden
van SchuldHulpMaatjes. Vereniging SchuldHulpMaatje ziet dat bij het starten van nieuwe locaties het opleiden van de
eerste maatjes in die locatie vaak vertraging oploopt door het ontbreken van de financiën specifiek hiervoor. Uit deze
reserve kan een startende locatie geholpen worden bij het opleiden van de eerste maatjes. Dit draagt bij aan de doel
stelling om een landelijk dekkend netwerk te bereiken van SchuldHulpMaatje locaties.
Bestemmingsfonds Donaties voor SchuldHulpMaatje locaties. In 2017 zijn er donaties binnengekomen voor aan
gewezen SchuldHulpMaatje locaties. Deze verbonden organisaties zonder winststreven zijn omtrent het binnenkomen
van deze donatie in kennis gesteld. Inmiddels zijn alle donaties betaald aan de aangewezen locatie.
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5.5.5. Kortlopende schulden

31-12-2017

31-12-2016
€
€
€
€
		
Crediteuren		 22.900		77.232
			
Belastingen en premies sociale verzekeringen:				
Omzetbelasting
3.461		3.418
Loonheffing
10.900		9.435
Totaal belastingen en
premies sociale verzekeringen		
14.361		
12.853
Vooruitontvangen bedragen:
MSZW t.b.v. project SHM Jong

0		

10.552

MSZW t.b.v. project Kader Ontw.& kadertoerust. SHM besturen & coordinatoren

47.924		

69.896

MSZW t.b.v. Verduurzaming organisaties
van vrijwilligers in schuldhulppreventie

207.151		

0

Zuid-Hollandse Gemeenten
Predictive Prevention

21.593		

0

Fonds 1818 Predictive Prevention

16.952		

79.712

0		

75.000

Partners t.b.v. GeldFit

24.007		

0

"Een Hoopvolle Toekomst"

35.015		

0

Stichting Rabobank Foudation t.b.v. GeldFit

Totaal vooruitontvangen bedragen		
Vooruitontvangen bedragen:
Business Creditcard
Vakantiegeld
Accountantskosten

352.642		

1.413		

1.654

12.481		8.762
8.470		6.581

Netto lonen

0		

2.481

Afdracht pensioenpremie

0		

23.898

Vooruitgefactureerd
Overige schulden

235.160

8.350		12.207
39.037		

16.096

Totaal overige schulden		

69.751		

71.679

Totaal kortlopende schulden		

459.654		

396.924
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5.6. Toelichting op de baten
5.6.1. Baten van particulieren
Realisatie
2017

Begroting
Realisatie 		
2017
2016
€
€
€
€
€
€
						
Donaties en giften bestemd
voor verbonden organisaties
zonder winststreven
1.166		
0		
0
Donaties en giften
SchuldHulpMaatje-formule
buitenland
650		0		0
Donaties en giften
4.241		
0		
2.750
		

6.057		

0		2.750

5.6.2. Baten van bedrijven
Donaties en giften
bestemd voor verbonden
organisaties zonder
winststreven
500		0		0
Donaties en giften
bestemd voor opleiden
maatjes
3.500		0		0
Donaties en giften
19.105		
0		
245
Partners preventie
portal GeldFit
55.996		
0		
0
		79.101		
0		 245

5.6.3. Baten van subsidies van overheden
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid:						
Jongeren Online/Offline
158.292		
159.460		
189.328
Ontwikkeling en kadertoerusting SchuldHulpMaatje
besturen en coordinatoren 126.816		
203.862		
0
Verduurzaming organisaties
van vrijwilligers in
schuldhulp preventie
72.849		
0		
0
357.957		363.322		189.328
Gemeentelijke overheid:						
Gemeente Delft voor
Predictive prevention
3.975		
0		
0
Gemeente Zoetermeer
voor Predictive prevention
3.975		
0		
0		
		 365.907		 363.322		189.328
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5.6.4. Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Realisatie
2017

Begroting
Realisatie 		
2017
2016
€
€
€
€
€
€
						
Verenigingsbijdragen
locaties 'groot'
201.625		
204.000		
194.625
Verenigingsbijdragen
locaties 'compact'
7.500		
7.500		
6.000
Extra baten uit contributies 10.500		
39.600		
0
Onderhoudsbijdrage
bestaande maatjes
346.050		
245.000		
303.125
Bijdrage solidariteitsreserve
7.500		
0		
17.750
Baten uit beoogde
nieuwe locaties
3.000		
6.000		
6.000
Baten uit gezamenlijke acties 8.000		
0		
0
Bijdrage Predictive prevention 3.457		
0		
0
Bijdrage voor innovatie
en vernieuwing
5.000		
0		
0
Baten uit SchuldHulpMaatjetrainingen
252.825		210.000		197.955
		

845.457		 712.100		725.455

5.6.5. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Kerk in Actie
45.000		
45.000		
45.000
Kansfonds
0		
0		49.902
Oranjefonds
0		
0		170.000
"Een hoopvolle toekomst"
74.985		
0		
0
Fonds21 voor SchuldHulpMaatje Jong verdiepen
60.000		
0		
0
Rabobank Foundation voor
Preventie portal GeldFit
200.000		
0		
0
St. Lezen en schrijven voor
Preventie portal GeldFit
39.997		
0		
0
Fonds1818 voor
Predictive prevention
62.760		
0		
0
Donaties en giften
551		
0		
2.062
Donaties en giften bestemd
voor verbonden organisaties
zonder winststreven
13.994		
0		
0
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497.287		

45.000		266.964

5.6.6. Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten
Realisatie
2017

Begroting
Realisatie 		
2017
2016
€
€
€
€
€
€
						
Preventie en
vroegsignalering
15.105		10.000		22.975
BedrijfSchuldHulpMaatje
240				
960
		

15.345		 10.000		23.935

Totaal Baten		 1.809.154		 1.130.422		1.208.677

5.6.7

Projectsubsidies 						

						
De besteding van de projectsubsidies, verstrekt door de overheid en overige verstrekkers van
gelden ten behoeve van een project, worden verantwoord onder de toelichting op de lasten.		
							
Het project Jong Verdiepen (P1702) is afgerond op 31 december 2017 en betrof met name het
vinden en bereiken van jongeren op die specifieke plaatsen waar jongeren zijn. De eindrapportage
is inmiddels wel verzonden naar Fonds 21, maar de definitieve vaststelling heeft nog niet plaats
gehad. Het project Jongeren Online/Offline (P1503) is afgerond op 31 augustus 2017 en betreft
het bereiken van jongeren online, waarvoor het MoneyFit portal is ontwikkeld. Daarnaast worden
jongeren geholpen door SchuldHulpMaatjes, die een extra opleidingsdag gevolgd hebben waarin
specifiek de wereld en taal van jongeren wordt behandeld. De definitieve vaststelling door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft plaats gehad op 5 februari 2018.			
			
De volgende projecten zijn nog in volle gang:					
- Ontwikkeling en kadertoerusting SchuldHulpMaatje besturen en coordinatoren (P1603) loopt
tot en met 1 november 2018.
- Preventie portal GeldFit (P1604) loopt tot en met 31 maart 2018.			
- Predictive Prevention (P1701) loopt tot en met 31 maart 2018.			
- "Een hoopvolle toekomst" (P1703) loopt tot en met 31 december 2020			
- Verduurzaming organisaties van vrijwilligers in schuldhulp preventie (P1704) loopt tot en met
31 december 2018.
						

5.6.8. Financiële baten
Realisatie 		 Begroting		
Realisatie
2017		2017		2016
€		€		€
			
545
0
271
Renteopbrengsten
Rentepercentage

Jaarverslag 2017

0,30%		

0,20%
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5.7. Toelichting op de lasten
5.7.1. Lastenverdeling (zie 5.2 en 5.7.3)
Realisatie 		Begroting		 Realisatie
2017		
2017		2016
€		€		 €
Doelbestedingspercentage van de baten:					
Bestedingen aan doelstelling / totale baten
86,0%
87,8%
87,5%
					
Doelbestedingspercentage van de lasten:					
Bestedingen aan doelstelling / totale lasten
90,3%
90,3%
87,9%
					
Percentage werving baten: 					
Kosten werving baten / som van de geworven baten
3,7%
4,6%
4,6%
					
Beheerskostenpercentage:					
Kosten beheer en administratie / totale lasten
5,9%
7,5%
7,5%
				

5.7.2.

Werving baten (5.7.4)				

				
Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor
ze zijn verstrekt. Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de bud
gettaire kaders van de vereniging.				
				

5.7.3. Lastenverdeling 2017 (5.7.4)		
			
			
Een toelichting op de verdeling van de lasten naar bestedingscategorie is opgenomen onder 5.4.12
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Doelstelling

Werving en beheer (S6)		

Jaarverslag 2017
€

Begroot
boekjaar

Kosten doorberekende diensten			
Totaal
251.558
168.223

224.075
441.185

65.276
694.801

0		
65.639
101.944

289.351
1.723.350

210.000			
1.129.174

LASTEN									
Salarissen
48.360
31.506
27.815
122.447
14.952
20.834
265.914
709.384
Sociale lasten
6.687
4.357
3.846
16.932
2.068
2.881
36.771
Ziekengelduitkering	-4.245	-2.765	-2.442	-10.748	-1.312	-1.829	-23.341
Pensioenlasten
4.765
3.104
2.741
12.065
1.473
2.053
26.201
Overige personeelskosten
5.870
3.824
3.376
14.862
1.815
2.529
32.276
Inhuur en vrijwilligerskosten
131.049
85.376
75.374
331.812
40.519
56.456
720.586
Bestuurskosten
899
586
517
2.277
278
387
4.944
Huisvestingskosten
1.791
2.463
1.344
4.367
560
672
11.197
15.600
Communicatiekosten
9.237
7.697
5.773
14.625
770
385
38.487
28.000
Algemene promotiekosten
23.880
5.970
21.492
56.118
0
11.940
119.400
56.340
Kantoorkosten
22.190
16.907
11.623
45.436
4.226
5.283
105.665
14.900
Algemene kosten
0
7.946
7.189
7.568
0
0
22.703
23.750
Afschrijvingen
706
971
530
1.722
220
265
4.414
10.000
Bank- en incassokosten
369
281
193
756
70
88
1.757
Variabele kosten bestaande
maatjes
0
0
57.739
0
0
0
57.739
61.200
Verstrekte bijdragen
(doorzending donaties
voor aangegeven locaties)				
9.286
0		
9.286

A.
B.
C.
D.
				
Bewust-	
Borgen
Concre-	 Bevorderen Werving
Beheer
Totaal
wording en
SHM
tiseren
SHM
baten
en
boekjaar
voorlichting
aanpak
SHM
aanpak		
admini-		
			aanpak			 stratie
€
€
€
€
€
€
€

Bestemming

5.7.4. Lastenverdeling 2017
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5.7.5. Directiebeloning en jaarbezoldiging		
		
Directiebeloning		
Jaarbezoldiging
		

€
Naam:
P. Rijsdijk
Functie:
Directeur
Brutosalaris/vergoeding66.758
Dienstverband:		
Vakantiegeld5.104
Aard (looptijd)
onbepaald
Sociale lasten
11.502
Uren
36
Pensioenlasten7.934
Parttimepercentage
100
Periode
01/01-31/12
Totaal bezoldiging
91.298

5.7.6. Toelichting op de baten en lasten 2017 (2016)					
			
			

Kernactiviteiten (LSP)
BATEN
Verenigingsbijdragen locaties
Giften met aangegeven bestemming
(solidariteitsfonds)
Extra baten uit locaties met meerdere
burgergemeenten*
Baten uit beoogde nieuwe locaties
Onderhoudsbijdragen bestaande maatjes**
Toekenning Kerk in actie

Realisatie 		
Begroot
2017		 2017
€		€

209.125		

211.500

Realisatie
2016
€

200.625

7.500			17.750
10.500		39.600

0

3.000		

6.000

6.000

346.050		

245.000

303.125

45.000		

45.000

45.000

Kansfonds				49.902
Baten uit donaties en giften

23.897			

5.057

Baten uit donaties en giften voor locaties
(door te zenden)

15.660			

0

Baten en giften met aangegeven doel

9.150			

0

Baten gezamenlijkde acties met verbonden
organisaties zonder winststreven

8.000			

0

Opbrengsten overige diensten***
Totaal baten (A)

15.345		

10.000

23.935

693.227		

557.100

651.394

			
Renteopbrengsten (B)
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545		

0
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5.7.6. Toelichting op de baten en lasten 2017 (2016)
Realisatie Projecten Begroot
Realisatie
2017
2017
2017
2016
€
€
€
€
LASTEN			
Personeel- inhuur en vrijwilligerskosten
320.217
738.191
338.000
450.341
Bestuurskosten
4.944
0		986
Huisvestingskosten
11.197
0
15.600
13.300
Communicatiekosten
16.912
21.576
23.000
21.698
Promotiekosten
32.637
86.764
15.000
44.626
Kantoorkosten
30.159
75.506
14.900
12.695
Algemene kosten
22.703
0
23.750
19.062
Diversen
5.039
1.131
10.000
2.901
Verstrekte bijdragen doorzending donaties
naar locaties
9.286		
0
0
Cofinanciering t.b.v. de projecten
134.445		
54.402
39.379
Subtotaal
587.539
923.168
494.652
604.988
			
Variabele lasten bestaande maatjes
57.739
0
61.200
32.205
Totaal lasten (C)
645.278
923.168
555.852
637.193
			
Trainingen maatjes			
Opbrengsten uit trainingen
252.825
0
210.000
Af: Kosten trainingen, kostprijs preventie
en vroegsignalisering
214.970
74.379
210.000
Saldo (D)
37.855
-74.379
0
			

197.955
205.922
-7.967

Projecten			
Baten			
Innovatie subsidies en bijdragen
(zie specificatie)
863.102
863.102
363.323
Benodigde cofinanciering (VSN)
134.445
134.445
54.402
Totaal baten uit toekenningen en
subsidies (E)
997.547
997.547
417.725
			
Lasten			
Inhuur personeel
738.191
738.191
296.716
Project en subsidie specifieke uitgaven
259.356
259.356
121.009
Totaal lasten projecten (F)
997.547
997.547
417.725
			
Resultaat uit kernactiviteiten (A+B-C)
Resultaat uit trainingen (D)
Resultaat uit Projecten (E-F)
Totaal resultaat

Jaarverslag 2017

48.494		
37.855		
0
0
86.349
0

359.328
39.379
398.707

316.224
82.483
398.707

1.248
14.472
0	-7.967
0
0
1.248
6.505
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5.8. Verschillen begroting en realisatie
5.8.1. Baten				
Donaties en giften van particulieren, bedrijven en kerken is aanzienlijk hoger uitgekomen. De
donaties en giften die binnenkomen met bestemming locaties worden, zonder inhouding van
administratiekosten, overgeboekt naar de aangegeven locaties.
			
De verenigingsbijdragen (contributie) zijn een weinig achtergebleven ten opzichte van de
begroting. De afwijking vindt zijn oorsprong in het feit dat locaties die in de loop van het jaar
worden aangesloten niet de volledige € 3.000 afdragen. Dit gaat namelijk tijdsgelang. Op 31
december 2017 waren er 82 locaties aangesloten. De extra contributie op grond van het feit dat
er meerdere burgerlijke gemeenten vallen binnen een locatie is achter gebleven vanwege een
ingroeibeleid dat geïntroduceerd is binnen de Vereniging.
SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers en het blijkt dat het verloop kleiner was dan aanvankelijk
geprognotiseerd, waardoor de ‘maatjes deelname vereniging SHM' hoger uit is gekomen.
De meeste activiteiten zijn vrijgesteld van BTW, waaronder de contributies, de trainingen en de
maatjes deelname aan het netwerk. De begroting en het resultaat zijn beide opgesteld inclusief
BTW, met uitzondering van twee activiteiten:
- Preventie en vroegsignalering
- Inzet BedrijfSchuldHulpMaatje
Voor wat betreft Preventie en vroegsignalering is de omzet ruim € 5.000 hoger uitgekomen van
wege het kunnen uitfactureren aan externe partijen.
De volgende projecten waren nog niet bekend bij het opstellen van de van de begroting 2017:
- Preventie Portal GeldFit
-	 Verduurzaming organisaties ven vrijwilligers in schuldhulp preventie (MSZW)
- ‘Een Hoopvolle Toekomst”
- Fonds21 Jong Verdiepen
- Fonds1818 Predictive Prevention
Door deze projecten zijn de totale baten substantieel hoger uitgevallen.
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5.8.2. Lasten				
Bij het opstellen van de begroting 2017 waren alleen de volgende projecten bekend:
- Jongeren Online/Offline
- Ontwikkeling en kadertoerusting SchuldHulpMaatje besturen en coordinatoren
Personeelskosten en inhuur zijn bijna € 18.000 lager dan begroot vanwege het feit dat we pas
later in het jaar hebben kunnen voorzien in de begrote personeelsuitbreiding.
De huisvestingskosten zijn lager doordat gas, water en electra lager zijn uitgevallen dan per
31 december 2016 was voorzien.
Daarentegen zijn de overige promotiekosten fors hoger uitgevallen door een bijdrage van
€ 16.500 voor het via Kerken versterken van de SHM-aanpak (diaconale inzet).
De totale kantoorkosten zijn ruim € 15.000 hoger dan begroot. Met name is er ruim € 5.000 meer
uitgegeven aan computer systeembeheer (automatisering) en de aanschaf van apparatuur,
kantoormeubilair ruim € 8.000.
Het weergegeven resultaat op trainingen is exclusief de kosten van coördinatie en planning,
welke verantwoord zijn onder de personeelskosten en inhuur.
De vaste lasten voor bestaande maatjes werden voorheen verantwoord onder de kantoorkosten,
maar om een helder beeld te schetsen worden ze nu apart op een regel verantwoord. Deze
kosten zijn in 2017 iets lager uitgevallen dan begroot.
In de begroting worden de afschrijvingen weergegeven onder het kopje "diversen". De afschrij
vingen zijn lager dan begroot doordat bedragen onder de € 450 in één keer worden afgeschre
ven. Hierdoor zijn de kantoorkosten hoger uitgevallen (zie bovenstaande).
Bank- en incassokosten waren in het jaarverslag 2016 (Begroting 2017), samen met de afschrij
vingen, begroot onder het kopje "diversen" en zijn lager uitgevallen dan begroot.
De kosten doorberekende diensten zijn vooral hoger door de extra uitgaven voor preventie en
vroegsignalering.
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5.9. Begroting 2018

				
				
Kernactiviteiten (LSP)

Begroot
2018
€

BATEN
Verenigingsbijdragen locaties 				

226.500

Extra baten uit locaties met meerdere burgergemeenten*			

39.600

Baten uit beoogde nieuwe locaties				

12.000

Onderhoudsbijdragen bestaande maatjes**				

320.000

Toekenning Kerk in actie 				

25.000

Baten uit donaties en giften				

10.000

Opbrengsten overige diensten***				

15.000

Totaal baten (A)				

648.100

LASTEN
Personeel- inhuur en vrijwilligerskosten				

450.400

Huisvestingskosten				16.000
Communicatiekosten				24.000
Promotiekosten				32.000
Kantoorkosten				16.000
Algemene kosten				

24.000

Diversen				12.000
Subtotaal				574.400
Variabele lasten bestaande maatjes				

67.200

Totaal lasten (B)				

641.600

Trainingen maatjes
Opbrengsten uit trainingen				

210.000

Af: Kosten van trainingen				

210.000

Saldo C ****				

0
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Projecten
Baten
Innovatie subsidies en bijdragen (zie specificatie)				

632.078

Benodigde cofinanciering (VSN) 				

66.500

Totaal baten uit toekenningen en subsidies (D)				

698.578

Lasten
Inhuur personeel				

419.100

Project en subsidie specifieke uitgaven				

279.478

Totaal lasten projecten (E)				

698.578

Resultaat uit kernactiviteiten (A-B)				

6.500

Resultaat uit trainingen (C)				

0

Resultaat uit Projecten (D-E)				

0

Totaal resultaat				

6.500

* Aanvullende baten middels nieuwe contributie berekening deelnemende gemeenten (40%
van € 90.000,--).		
Er is opnieuw gerekend met 40% in verband met overgangsregeling voor de leden met onder
steuning van Landelijk Servicepunt		

		

** Er is gerekend met 80% van het totale aantal actieve maatjes in het netwerk, aangezien
vrijwilligers gedurende het jaar stoppen waarvoor niet meer betaald hoeft te worden door de
leden.		
Daarnaast is er inmiddels een staffelmodel geïntroduceerd.		

		
*** Dit betreft BTW belaste prestaties, leveringen van (online)preventieve methoden en inzet
bedrijf SchuldHulpMaatjes		

		
**** Het resultaat op trainingen is nihil, omdat de verkoopprijs is berekend zonder marge.		
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Begroot
2018

Kwantitatief
Ledenaantallen
Aantal leden grote locaties/leden
Aantal leden compacte locaties/leden
Aantal beoogde nieuwe locaties (leden)

72
7
12

Aantal leden die stoppen per 31 december 2017
Deelnemende burgergemeenten
Aantal deelnemende gemeenten bij grote locaties)
Aantal deelnemende gemeenten bij compacte locaties
Totaal aantal deelnemende burgergemeenten in Nederland

101
16
117

Maatjes
Aantal beoogde bestaande maatjes
Aantal op te leiden nieuwe maatjes gedurende het jaar

1600
600

De bijdragen aan het solidariteitsfonds t.b.v. de leden zijn buiten beschouwing gelaten.

		
Inmiddels zijn er 4 projectsubsidies toegekend. En staan nog diverse subsidie-aanvragen uit.		
Zodra deze zijn toegekend worden deze gepresenteerd als projectbegroting.		
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En zo werkt preventie in de SchuldHulpMaatje praktijk:
‘Ik huilde van geluk toen ik een maatje kreeg’
‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn
administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer. Ik sta er niet meer alleen voor.”
Gelukkig heeft Karel (55) geen schulden. En dat moet vooral zo blijven. Maar hij is niet in staat om
alle administratieve handelingen op eigen kracht te verrichten. Hij kwam niet verder dan rekeningen
betalen en gedateerd op een stapel leggen. Hij maakte zich zorgen of het wel goed ging met zijn
financiën en hij op langere termijn geen problemen zou krijgen. Dat is niet altijd zo geweest.
Karel is veel kwijtgeraakt: Eerst zijn gezondheid als gevolg van een ongeluk, en daarmee zijn werk.
Vanwege een ernstige whiplash en een aanhoudende harde piep in zijn hoofd kan hij zich niet meer
concentreren en is alles wat hij doet mateloos vermoeiend. En twee jaar geleden overleed zijn vrouw.
Met maatje John brengt hij nu zijn administratieve en financiële zaken op orde. En hij kan hem bellen
als er bijvoorbeeld post van de belastingdienst komt waar hij iets mee moet. En het is nog gezellig ook
om met zijn maatje op te trekken. Als John komt staat de thee al klaar en gaan ze aan de slag. En dan
blijft er altijd nog wel tijd over voor een goed gesprek. Af en toe bij iemand je hart kunnen luchten is
ook goud waard.
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C
Controleverklaring
bij het financieel verslag
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Flevoweg 13
Kenmerk:
Fake tekst
2318
BZ LEIDEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Geachte heer/mevouw,

Soluptat
quo magnat
faccae.
milles pa qui Nederland
demporest etur? Sitiatem num iume
Aan:
het bestuur
en de directie
vanItatiatemped
Vereniging SchuldHulpMaatje
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum

Ons oordeel
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland te Leiden gecontroleerd.

a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur

maximus,
quiatur
magnim
modiciam opgenomen
eum am esedis
res re magnis
volecea
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Naar
ons oordeel
geeft
de in que
dit jaarverslag
jaarrekening
een getrouw
beeld
van
dedoluptat
grootte en de
samenstelling
van het vermogen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland per 31 december 2017 en van het
volorer .
resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties.
cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest

quis
si doluptatur
molende
De
jaarrekening
bestaat
uit: stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be1.ratus
desimint
balans volupie
per 31 december
met as
eenpos
balanstotaal
€ 623.966;
ndipsunt2017
eni odit
et eaquatvan
accat
la sunti cullupi endipsa nietur sequis
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van € 86.349
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.
(overschot); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
Evellore
sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tentoelichtingen.

derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam,
De
basis voor
onssolorrovidenime
oordeel
solorest
vollor
pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging
te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 18 april 2018.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
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het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
beheersing;
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;
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handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
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