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Hoofddorp, 5 juni 2020 

Inleiding 
Hierbij het eerste jaarverslag van de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, vastgesteld door 
het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, in haar vergadering van 5 juni 
2020 te Hoofddorp.  

De Stichting is in het najaar van 2019 enthousiast van start gegaan en de uitgeoefende activiteiten 
waren in dit jaar 2019 nog beperkt zoals hierna te lezen in het Bestuursverslag, gevolgd door de 
financiële verantwoording. 

Het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer bestaat uit de volgende 
bestuursleden: 

Dhr. W.C. (Wim) Piels,   voorzitter 
Dhr. P.P. (Paul) Kok   secretaris 
Dhr. C. (Chris) Blees   penningmeester 
Mevr. H. (Hetty) Kruit   bestuurder 
Dhr. G.L.F. (George)van Leeuwen bestuurder 
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Bestuursverslag 
 

Helaas is de schuldenproblematiek in Nederland nog altijd groot. Landelijk heeft 1 op de 5 
huishoudens te maken met financiële problemen. In de Haarlemmermeer is dat zelfs 1 op de 4 
huishoudens. Tot nu toe wordt slechts een klein deel van deze mensen geholpen en is de capaciteit 
van professionals (PLANgroep en Meerwaarde) en vrijwilligers (zoals van Humanitas) nog ver 
beneden de omvang van benodigde hulp. Daarom hebben we vanuit een aantal kerken in de 
Haarlemmermeer (vanuit Diaconieën en Caritas/PCIs, waar we regelmatig mensen met 
schuldenproblematiek zien) het initiatief genomen om ook in onze kringen vrijwilligers te zoeken, die 
na een gedegen training zowel schuldhulp kunnen verlenen, alsook daarbij een maatje zijn van de 
hulpvrager. 

Ons doel is daarbij om mensen met financiële problemen in de Haarlemmermeer te helpen weer 
financieel zelfredzaam te worden. Onze hulp wordt uitgevoerd door opgeleide vrijwilligers. 
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer biedt deze hulp aan iedereen, ongeacht hoe iemand in de 
problemen is geraakt, zonder eigen belang en zonder winstoogmerk.  

Op 8 oktober 2019 is de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer opgericht, met een bestuur 
afkomstig van kerken in de Haarlemmermeer. Meervaart Notarissen Nieuw-Vennep, enthousiast 
over de doelstellingen van SchuldHulpMaatje, heeft geholpen met de Oprichtingsakte verleden en 
ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 76067823). 

Als officieel lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, heeft onze nieuwe Stichting toegang 
tot de trainingen, begeleiding en het Hulpvraagsysteem van SchuldHulpMaatje Nederland, waardoor 
de kwaliteit geborgd wordt en we aanhaken op de landelijke coördinatie van alle organisaties die 
actief zijn in de schuldhulpverlening. 

Vanaf september 2019 heeft SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer vrijwilligers geworven die bereid 
zijn zich te laten training als ‘SchuldHulpMaatje’ in een intensieve professionele training van drie 
volle dagen door gecertificeerde trainers. Informatieavonden voor geïnteresseerde vrijwilligers 
trokken veel belangstelling en 21 mensen hebben zich opgegeven voor een eerste e-learning sessie. 
Uiteindelijk ondertekenden 18 vrijwilligers de intentieverklaring om maatje te willen worden en 
vonden we Henny Bijma bereid om als vrijwilliger de functie van coördinator op zich te nemen: dat is 
de persoon die de activiteiten van de SchuldHulpMaatjes coördineert, en zorgt dat er een goede 
match is tussen hulpvrager en maatje.  

Het Beleidsplan van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, de namen van de bestuursleden en andere 
informatie, vindt u op onze website: https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlemmermeer/ . Uw 
suggesties, vragen en opmerkingen zijn hartelijk welkom: secretaris@shmhaarlemmermeer.nl  

Wij danken u voor uw interesse in SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer en hopen op uw meedenken 
en meehelpen zodat nog meer mensen met mensen met financiële problemen in de 
Haarlemmermeer geholpen kunnen worden om weer financieel zelfredzaam te worden. 
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Baten en Lasten 2019 
 

 

 

Toelichting cijfers: 

 De Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is in het najaar van 2019 formeel van start 
gegaan en de activiteiten en daarmee ook de baten en kosten zijn voor dit jaar beperkt. 

 Het resultaat is relatief hoog en zorgt daarmee voor een eigen vermogen (zie balans) ter 
ondersteuning van de eerste activiteiten in 2020 

 De baten voor 2019 blijven beperkt tot de ontvangen gelden van enkele kerken in de 
Haarlemmermeer. De kerken zijn een belangrijke stakeholder van de Stichting en hebben voor de 
opstart en ter dekking van de eerste uitgaven in 2019 en in de eerste maanden van 2020 een 
startkapitaal verstrekt. 

 In de maanden november en december zijn maatjes, vrijwilligers, die de hulpvragers gaan 
ondersteunen aangetrokken en de kosten zijn gerelateerd aan deze eerste activiteiten. 

  

Werkelijk (€)
Baten
Kerken 2.900

Totale baten 2.900

Kosten
Personeelskosten 38
Kantoor- en organisatiekosten 48
Algemene kosten 50

Totale kosten 136

Explotatieresultaat 2.764
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Balans 2019 
 

 

 

Toelichting cijfers: 

 De Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is in het najaar van 2019 formeel van start 
gegaan en de activiteiten zijn voor dit jaar beperkt. 

 Het Eigen Vermogen kan worden gezien als een startkapitaal ter ondersteuning van de eerste 
activiteiten in 2020 

  

Debet Balans per 31 december 2019 Credit

Bank 2.814 Eigen Vermogen 2.764
Nog te betalen 50

2.814 2.814
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Meerjarenbegroting 2020-2022 

 

begroting jaar 2020 jaar 2021 jaar 2022
12 maanden 12 maanden 12 maanden

Uitgaven Begroot Begroot Begroot
Personeelskosten

Vergoeding Coördinatoren 1.000 1.500 2.000
1.000 1.500 2.000

Vereniging SchuldHulpMaatje
Lidmaatschap 4.000 3.000 3.000

Solidariteitskas 100 100 100
4.100 3.100 3.100

Opleidingskosten
training nieuwe vrijwilligers a € 350,00 5.250 5.250 5.250

Bijscholing  vrijwilligers a  € 250,00 0 3.500 6.750
Intervisie bijeenkomsten 300 450 600

5.550 9.200 12.600

Kantoor- en organisatiekosten
Huur kantoorruimte 100 100 100

Internet en Telefonie 300 350 400
PR en publiciteit 400 750 1.000
Automatisering 300 400 500

website 600 400 400
Kantoorkosten 250 350 400

1.950 2.350 2.800

Algemene kosten

Advieskosten 450 250 1.000
bestuurskosten 250 250 250

Onvoorziene kosten 400 350 300
1.100 850 1.550

============ ============ ============
Totaal uitgaven 13.700 17.000 22.050

Subsidie
Fondsen 8.494 7.140 2.508

Lokale overheid 0 1.700 9.658
Kerken 4.795 4.777 4.851

Bedrijfsleven 137 1.156 1.698
Woningcorporaties 137 1.156 1.698

Particulieren 137 1.071 1.632

Totaal inkomsten 13.700 17.000 22.050
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Toelichting kosten en baten bij de Meerjarenbegroting 
Kosten 
 
Personeelskosten 
Gedurende de eerste drie jaar is er geen behoefte aan inhuur van professionele krachten. Voor de 
coördinatoren wordt een vrijwilligersvergoeding begroot omdat zij diverse onkosten maken voor de 
uitvoering van hun intensieve werkzaamheden. 

Vereniging SchuldHulpMaatje 
Hieronder zijn opgenomen de kosten verbonden aan het lidmaatschap van de Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland. De lokale stichting wordt onder meer ondersteund door de vereniging 
met instrumentaria, standaarddocumenten, training, informatie en kennis. 

Opleidingskosten 
Alle kosten die nodig zijn om de vrijwilligers te voorzien van kennis en kunde om hun werk goed uit 
te voeren. Geschikte vrijwilligers worden door professionele partners opgeleid tot gecertificeerd 
SchuldHulpMaatje. 

Kantoor- en organisatiekosten 
Dit betreft o.a. de bouw van een website en jaarlijkse kosten hiervoor, het vervaardigen van folders 
etc.  

Algemene kosten 
Algemene kosten om de lokale stichting haar werk te laten doen. Hieronder vallen de 
oprichtingskosten, porto en printkosten. 

Baten 
De start zal worden gefinancierd door landelijke fondsen, de kerken en beperkt door derden. In de 
loop van de eerste drie jaren zal het beroep op de landelijke fondsen worden afgebouwd en de 
bijdrage van derden toenemen.  

Gedurende het eerste jaar zal financiering worden gezocht bij de gemeentelijke overheid, bedrijven 
en particulieren. De realisatie van de baten is afhankelijk van de nog te maken afspraken. De 
gemeente heeft na mondeling overleg met de wethouder schriftelijk aangegeven ons initiatief zeer 
op prijs te stellen en nodigt ons uit voor het bestaand overleg tussen verschillende organisaties op 
het gebied van de armoedebestrijding (Voedselbank, PLANgroep, Humanitas, e.d.). De gemeente wil 
of kan ons het eerste jaar nog niet financieel ondersteunen en wil mogelijke vanaf het tweede jaar, 
2021, starten met financiële steun en de stijging in het derde jaar relateren aan het nog vast te 
stellen armoedebeleid van de Haarlemmermeer voor de periode vanaf 2022 (zie verder 
onderstaande risicoanalyse) waarin meer aandacht zal zijn voor jongeren met een 
schuldenproblematiek en dit aandachtspunt sluit aan bij de activiteitenplanning van 
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer waarin ook aandacht zal zijn voor deze doelgroep.  
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Aannames t.a.v. de groei van de organisatie:  

 2020 2021 2022 
Aantal maatjes nieuw te trainen 15 15 15 
Aantal maatjes in onderhoud 0 14 27 
Aantal uitvallers -1 -2 -3 
Aantal effectief 14 27 39 

 

   
    
    

Financiële risicoanalyse 
- De Haarlemmermeer is een grote gemeente en het risico is aanwezig dat de Stichting te hard 

groeit. Uitgaande van de problematiek in de gemeente kunnen we doorgroeien naar 100 
maatjes. Qua organisatie en financieel zijn we daar nog niet aan toe en we willen daarom 
gecontroleerd groeien en verdere groei in de volgende planperiode van drie jaar afhankelijk 
stellen van de mate van professionalisering en de groei van de baten. 

- De begroting gaat uit van een financiële bijdrage van de gemeente vanaf het tweede jaar met 
een sterke stijging in het derde jaar. Deze bijdragen zijn echter nog niet zeker. In de komende 
twee jaar zetten we als Stichting actief in op het zoeken van alternatieve 
financieringsbronnen, naast het verder uitbouwen van de contacten met de gemeente, zodat 
we voor de voorzetting van de huidige geplande capaciteit niet volledig afhankelijk zijn van 
de gemeente. Een bestuurslid is vrijgesteld om actief te zoeken naar financieringsbronnen. 

 


