
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer van 5 februari 2021. 
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Doelstellingen en geplande activiteiten 2021 

Opleiding en begeleiding van maatjes 

In 2021 is het doel om 15 nieuwe nieuw maatjes op te leiden, en bijscholing te blijven geven 
aan 18 maatjes. Tevens willen we 3 intervisie bijeenkomsten houden met de maatjes. De 
twee coördinatoren zullen de maatjes waar nodig individueel begeleiden. Op het eind van 
het jaar zal met alle maatjes wederom een voortgangsgesprek gehouden worden.  

Om gedurende de Corona beperkingen de verbondenheid met en tussen maatjes en tussen 
aspirant maatjes te versterken zullen we via MS Teams samenwerken in e-learning van 
maatjes en pre-learning van aspirant maatjes. 

Hulpvragers 

In 2021 wil SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 40 hulpvragers bijstaan. Gezien de huidige 
snellere toename van het aantal hulpvragers (10 nieuwe hulpvragers van half oktober – half 
december 2020) en gezien de toename in het percentage huishoudens met langdurige 
meervoudige schulden1, denken we dat dit een realistisch getal is. 

De werving van hulpvragers vindt plaats via mond-op-mond reclame, Facebook, werving via 
diverse bladen, folders en flyers, bijeenkomsten met jongeren in inloopcentra, en door de 
samenwerking met verwante organisaties in de schuldhulpverlening. 

Overleg met verwante organisaties in de schuldhulpverlening 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is nu bekend bij de leiding van verschillende 
schuldhulporganisaties en andere organisaties in het sociale domein in de Haarlemmermeer, 
zoals de betreffende gemeentelijke bestuurders, woningcorporatie Ymere, 
welzijnsorganisatie Meerwaarde, Humanitas, Stichting Leergeld en de Voedselbank. In 2021 
zullen we tot meer coördinatie en samenwerking komen met deze organisaties en met 
andere organisaties in het sociale domein, zodat meer mensen die in de schulden zitten, 
gewezen wordt op de mogelijkheid van hulp door een SchuldHulpMaatje. 

Media 

De media-activiteiten van 2020 worden ook in 2021 doorgezet. Het werken met sociale 
media zal worden uitgebreid. Als het geplande huis aan huis flyeren aanslaat in de 
postcodewijken waar veel mensen met veel schulden wonen, dan zal dit soort flyerwerk ook 
uitgebreid worden. Een vrijwilliger wordt geworven voor de Public Relations. 

Fondswerving 

De fondswerving zal worden verbreed richting particuliere donateurs en lokale fondsen. 

 
1 Van februari 2020 tot oktober 2020 was het percentage Haarlemmermeerse huishoudens met meerdere 
langdurige betalingsachterstanden toegenomen van 25% naar 37%. 
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Begroting 2021 

 

 

SchuldHulpMaatje Haarlemmeer
Begroting 2021

2021

Baten
Fondsen 10.000€                                                                    
Lokale overheid -€                                                                          
Kerken, inclusief Talent 5.500€                                                                      
Bedrijfsleven 1.070€                                                                      
Woningcorporaties 1.070€                                                                      
Particulieren 992€                                                                          

============
Totale Baten 18.632€                                                                    

Kosten
Personeelskosten
Vergoeding 2 Coördinatoren 1.500€                                                                      

1.500€                                                                      

Vereniging SchuldHulpMaatje
Lidmaatschap 3.045€                                                                      
Solidariteitskas 102€                                                                          

3.147€                                                                      

Opleidingskosten
training nieuwe vrijwilligers a € 355,25 5.329€                                                                      
Trainingskosten jong €126,90 254€                                                                          
Bijscholing  vrijwilligers a  € 253,75 4.568€                                                                      
Intervisie bijeenkomsten 725€                                                                          

10.875€                                                                    

Kantoor- en organisatiekosten
Huur kantoorruimte 100€                                                                          
Internet en telefonie 350€                                                                          
PR en publiciteit 1.050€                                                                      
Automatisering 250€                                                                          
website 400€                                                                          
Kantoorkosten 350€                                                                          

2.500€                                                                      

Algemene kosten

Advieskosten 250€                                                                          
bestuurskosten 250€                                                                          
Onvoorziene kosten 110€                                                                          

610€                                                                          
============

Totaal Kosten 18.632€                                                                    

Resultaat 0€                                                                              
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Toelichting bij de baten en de kosten 

Baten-dekking van de activiteiten 
Het tweede jaar zal grotendeel worden gefinancierd door landelijke fondsen en de kerken.  
In de loop van de eerste drie jaren zal het beroep op de landelijke fondsen worden afgebouwd. In de 
eerste jaren wordt een capaciteit opgebouwd waarmee we de komende jaren redelijk kunnen 
voldoen aan de verwachte vraag en de opleidingskosten lager zouden kunnen zijn.  
Gedurende deze jaren zal financiering worden gezocht bij de gemeentelijke overheid en/of bedrijven. 
De realisatie van deze baten is deels afhankelijk van de nog te maken afspraken. In het eerste jaar is 
ondanks corona een goede relatie met de gemeente en andere regionale stakeholders – 
Meerwaarde, Humanitas, Voedselbank - opgebouwd en is er een start gemaakt met het opbouwen 
van een relatie met het bedrijfsleven waaronder de woningbouwvereniging.  
 
Toelichting per post: 

- Fondsen €10.000: Oranjefonds €6.000 en Kansfonds €4.000 
- Kerken €5.500: €2.500, qua hoogte vergelijkbaar met 2020 en Stichting Talent €3.000 

(toegezegd) 
- Bedrijfsleven €1.070 en Woningbouwverenigingen €1.070: versus 2020 begroten we hiervoor 

een groei en dat past bij de ambities zoals onder meer vastgelegd in het communicatieplan. 
- Particulieren €992: passend bij de ontwikkelingen in 2020. 

 
Risico’s bij de baten: de hoogte van het bedrag van het Kansfonds en de baten van het bedrijfsleven 
waaronder de Woningbouwverenigingen zijn nog niet volledig zeker.  Maatregelen om deze risico’s 
te mitigeren: de aangegane verplichtingen volgen de dekking, de opleidingsactiviteiten zijn 
bijvoorbeeld gepland in het najaar. 
 
Aannames t.a.v. de groei van de organisatie:  

 2021 2022 2023 
Aantal maatjes nieuw te trainen 15 10 10 
Aantal maatjes in onderhoud 18 31 38 
Aantal uitvallers -2 -3 -3 
Aantal effectief 31 38 45 

 

   
    

Kosten 
Personeelskosten 
Gedurende de eerste vijf jaar is er geen behoefte aan inhuur van professionele krachten.  Voor de 
twee 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. 
Versus 2020 zijn deze kosten in 2021 conform de afspraken met de Vereniging beperkt verhoogd.  
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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. Ook van deze kosten is de prijscomponent- de kosten per maatje- beperkt 
verhoogd. 
 
Geplande groei in de komende jaren: 

 
 
Kantoor- en organisatiekosten 
Dit betreft o.a. de bouw van een website en jaarlijkse kosten hiervoor, het vervaardigen van folders 
etc.  
In 2021 zijn er relatief hoge kosten begroot voor werving om de uitvoering van het 
communicatieplan te ondersteunen. In 2021 is het doel de naamsbekendheid te verhogen. 
 
Algemene kosten 
Algemene kosten om de lokale stichting haar werk te laten doen. Hieronder vallen de 
oprichtingskosten, porto en printkosten. 
 
 

 

2020 2021 2022 2023
Aantal maatjes nieuw te trainen 19 15 10 10
Aantal maatjes in onderhoud 0 18 31 38
Aantal uitvallers -1 -2 -3 -3
Aantal effectief 18 31 38 45

Jaar


