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Inleiding 
Hierbij het jaarverslag van het tweede bestaansjaar van de Stichting SchuldHulpMaatje 
Haarlemmermeer, vastgesteld door het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje 
Haarlemmermeer, in haar vergadering van 14 januari 2022 te Hoofddorp. 
 
De Stichting is in het najaar van 2019 enthousiast van start gegaan, het jaar 2020 was het 
eerste volledige jaar waarover verslag is uitgebracht en het achterliggende jaar is het tweede 
volledige jaar.  We zijn er trots op wat we ondanks corona in de afgelopen jaren hebben 
gerealiseerd zoals te lezen is in het Bestuursverslag, gevolgd door de financiële 
verantwoording. 
 
Het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer bestaat uit de volgende 
bestuursleden, die hierbij deze jaarrekening ondertekenen: 
 
Dhr. W.C. (Wim) Piels, voorzitter     
Datum: 14 - 01 - 2022 
Handtekening: 
 
 
 
Mevr. A. E. (Annelies) Klokman, secretaris 
Datum: 14 - 01 - 2022 
Handtekening: 
 
 
Dhr. C. (Chris) Blees penningmeester  
Datum: 14 - 01 - 2022 
Handtekening: 
 
 
 
Mevr. H.E.B. (Hetty) Kruit bestuurder 
Datum: 14 - 01 – 2022 
Handtekening: 
 

 

Dhr. G.L.F. (George) van Leeuwen bestuurder 
Datum: 14 - 01 - 2022 
Handtekening: 
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Bestuursverslag 

In dit verslag leest u over de activiteiten van 2021 en het beleid van SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer. Ons doel is om mensen met geldzorgen en 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. 

Helaas is de schuldenproblematiek in Nederland nog altijd onverminderd groot. Landelijk 

heeft 34% van de huishoudens moeite om rond te komen (Nibud, 2021). In de 

Haarlemmermeer ligt dit ongeveer hetzelfde. Dit percentage ligt iets lager dan in 2018 

(Nibud, 2019), toen 38% aangaf moeite te hebben met rondkomen. Van de nederlandse 

huishoudens heeft 17 % geen spaarrekening en 20% van de huishoudens heeft minder dan 

€1.000 spaargeld (Nibud, 2019), en kan dus bij een beetje tegenvaller in de schulden komen. 

Een op de vijf huishoudens (20%) heeft dusdanige betalingsachterstanden dat er sprake is 

van betalingsproblemen. Iets meer dan de helft van hen heeft lichte betalingsproblemen 

(800.000). Het overige deel heeft ernstige betalingsproblemen (550.000) (Nibud, 2019). 

Oftewel: het schuldenprobleem en betalingsproblemen in Nederland en ook in de 

Haarlemmermeer is enorm groot. Betalingsproblemen komen voor in alle lagen van de 

samenleving. Veel betalingsproblemen ontstaan bij plotselinge inkomensdaling. Plotselinge 

inkomensdaling komt vaak voor door verlies van baan, of minder werk bij ZZP’ers, langdurige 

ziekte in de directe omgeving, echtscheiding, psychische problemen of 

verslavingsproblematiek. Ook komt het voor dat mensen in de problemen komen na enkele 

jaren te hebben moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Verder vormt het gemak 

waarmee een lening kan worden afgesloten en bij postorderbedrijven kan worden besteld 

een probleem. Dit in combinatie met een gebrekkige financiële opvoeding kan leiden tot 

grote en langdurige problematiek. 

 

SchuldHulpMaatje Nederland 

SchuldHulpMaatje helpt in 138 Nederlandse gemeenten duizenden mensen weer duurzaam 

grip op hun financiën te krijgen.   

Gemiddeld worden er elk jaar per Maatje vier hulpvragers persoonlijk bijgestaan en de 

Maatjes besteden gemiddeld ruim 2 uur per week aan dit vrijwilligerswerk. In 59% van de 

hulpvragen wordt de begeleiding vanuit SchuldHulpMaatje binnen een jaar afgerond. In 41% 

van de hulpvragen duurt de begeleiding langer dan een jaar. 

SchuldHulpMaatjes doen hun werk op vrijwillige basis en hebben een driedaagse 

gecertificeerde cursus van de landelijke vereniging doorlopen. Hij/zij is de steun en 
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toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger 

kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject 

van schuldsanering en ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden. De 

hulpvraag van de cliënten kan divers zijn. 

Dit kan variëren van het op orde brengen van de administratie tot het bieden van hulp bij 

het aanvragen van voorzieningen. Er kan sprake zijn van een onderliggende problematiek 

zoals verslaving of psychische problemen. In die gevallen is het soms noodzakelijk dat eerst 

die problemen worden aangepakt door de professionele hulpverlening voordat een 

begeleidingstraject succesvol kan worden ingezet. 

 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer (KvK-nummer 76067823) is eind 2019 opgericht vanuit 

een aantal kerken in de Haarlemmermeer. SchuldHulpMaatje is een ANBI-stichting, en heeft 

als doel om hulp te verlenen aan mensen die met (dreigende) financiële problemen kampen 

in de gemeente Haarlemmermeer. Met behulp van goed opgeleide vrijwilligers zijn wij 

aanvullend op de dienstverlening van de burgerlijke gemeente. Samen met andere sociaal 

maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer leveren wij een positieve bijdrage aan 

het welzijn van inwoners. Dit doen wij door mensen te helpen zonder eigen belang, zonder 

oordeel en zonder winstoogmerk. Het doel van onze hulp is mensen weer financieel 

zelfredzaam te maken zodat zij op een zeker moment weer de baas zijn over hun geld. Wij 

helpen iedereen, ongeacht de afkomst van mensen, ras, geslacht, religie, levensovertuiging, 

geaardheid en/of politieke voorkeur. 

Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. 

 

Hulpvragers 

De toegevoegde waarde van SchuldHulpMaatje voor Haarlemmermeerse inwoners met 

(dreigende) schulden, is: 

1. SchuldHulpMaatje komt bij de hulpvragers thuis, tenzij er aanleiding is om elders af 

te spreken; 

2. We blijven ondersteunen als een deskundig Maatje, totdat de hulpvrager zelfstandig 

verder kan; 

3. We werken samen met alle andere professionele hulpverleners en 

vrijwilligersorganisaties; 

4. We vormen aanvulling op en versterking van de gemeentelijk schuldhulpverlening; 
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5. We hebben een praktische invulling voor preventie; 

6. We proberen gedragsverandering bij hulpvragers te bewerkstelligen. 

7. We hebben een speciaal programma voor jongeren: SchuldHulpMaatje Jong (zie ook 

www.moneyfit.nl) 

In 2020 hebben we bij onze start in februari 18 vrijwilligers getraind tot gecertificeerd 

SchuldHulpMaatje en hebben we 20 mensen geholpen. In 2021 hebben we 50 additionele 

mensen mogen helpen. 

Sinds 2020 hebben we al 50 hulptrajecten afgerond, en eind 2021 werden er nog 20 

hulpvragers actief ondersteund door een SchuldHulpMaatje, waarvan twee langer dan een 

jaar. 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer ondersteunt veel jongeren. Van onze hulpvragers is  

45 % jonger dan 35 en 26% zelfs jonger dan 27. 

 
 

 

 

Vier van onze SchuldHulpMaatjes hebben in 2021 een voortgezette training gevolgd gericht 

op het ondersteunen van jongeren. In 2022 zullen enkele van onze SchuldHulpMaatjes een 

voortgezette training volgen om ook ZZP’ers goed te kunnen ondersteunen. 

Nu dat SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer heeft aangetoond een belangrijke bijdrage te 

leveren aan schuldhulp in de Haarlemmermeer, en daarbij ook veel jongeren te bereiken, 

willen we ons graag verder ontwikkelen tot een geïntegreerd onderdeel en een 

vanzelfsprekende, zelfstandige partner van de andere sociale en maatschappelijke 

voorzieningen in de Haarlemmermeer die zich op de een of andere manier bezighouden met 

schuldhulpverlening. 

Wij coördineren onze activiteiten met de gemeente Haarlemmermeer. De gemeentelijke 

overheid is en blijft eindverantwoordelijk voor armoedebestrijding en schulddienstverlening. 

 

 

 

 

Leeftijd < 18 18 - 27 27 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 > 65 

Hulpvragers 0% 26% 19% 19% 18% 10% 8% 
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Concrete activiteiten in 2021 

Opleiding en begeleiding van maatjes 

• In het najaar zijn er door gecertificeerde trainers van SchuldHulpMaatje Nederland 8 

nieuwe maatjes getraind in de Haarlemmermeer (drie volle zaterdagen) en 4 zijn 

gestart met de training die in 2022 wordt afgerond. 

• Er zijn 16 Maatjes door de landelijke vereniging nageschoold. 

• Hulpvragers: In 2021 hebben we 50 hulpvragers met hun schuldenproblematiek 

kunnen helpen (zie ook hiervoor) met daarbij specifiek aandacht voor jongeren. 

• Media/ werving: Er is een communicatieplan opgesteld en deels uitgevoerd: 

advertenties, flyeren in specifieke postcode gebieden, de stichting en de activiteiten 

voor hulpvragers geprofileerd via sociale media, de stichting geprofileerd voor 

geldverstrekkers en particuliere donateurs. 

 

Overleg met verwante organisaties in de schuldhulpverlening 

Bestuursleden van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer hebben overleg gevoerd met 

verschillende verwante organisaties in de schulpdhulpverlening ten behoeve van 

afstemming en toeleiding van hulpvragers: 

• De Gemeente Haarlemmermeer  

• Stichting MeerWaarde 

• Woningcorporatie DUWO 

• Humanitas 

• Voedselbank 

• Kerkelijke diaconie en Caritas mensen 

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:info@shmhaarlemmermeer.nl.  

Wij danken u voor uw interesse in SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer en hopen op uw 

meedenken, meehelpen en samenwerking zodat nog meer mensen met financiële 

problemen in de Haarlemmermeer geholpen kunnen worden om weer financieel 

zelfredzaam te worden. 

  

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlemmermeer/
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Baten en Lasten 2021 

 

 

 

 

Toelichting cijfers 2021 versus de begroting: 

Explotatierekening Schuldhulpmaatje Haarlemmermeer ( x €1)

2021 2020

Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk 

Baten

Landelijke Fondsen 10.000 10.000 0 8.750

Kerken en lokaal fonds 2.064 5.500 -3.436 2.950

Bedrijfsleven 0 1.070 -1.070 100

Woningcorporaties 0 1.070 -1.070 0

Particulieren 365 992 -627 452

Totale baten 12.429 18.632 -6.203 12.252

Lasten

Personeelskosten 500 1.500 1.000 500

Vereniging SchuldHulpMaatje 3.045 3.147 102 4.100

Lidmaatschap 3.045 3.045 0 4.000

Solidariteitskas 0 102 102 100

Opleidingskosten 6.969 10.875 3.906 7.149

training nieuwe vrijwilligers 2.842 5.329 2.487 6.300

Bijscholing  vrijwilligers 4.127 4.821 694 500

Intervisie bijeenkomsten 0 725 725 349

Kantoor- en organisatiekosten 1.606 2.500 894 410

Huur kantoorruimte 0 100 100 0

Internet en Telefonie 144 350 206 119

PR en publiciteit 1.083 1.050 -33 47

Automatisering 201 250 49 73

website 20 400 380 0

Kantoorkosten 158 350 192 172

Algemene kosten 113 610 497 72

Advieskosten 0 250 250 0

Bestuurskosten 113 250 137 72

Onvoorziene kosten 0 110 110 0

Totale lasten 12.233 18.632 6.398 12.232

Explotatieresultaat 196 0 196 20
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• Het resultaat is met € 196 vrijwel gelijk aan het begrote resultaat. Het resultaat wordt 

toegevoegd aan het eigen vermogen (zie balans) ter ondersteuning van de activiteiten in 2022.  

• De baten voor 2021 zijn €6.203 lager dan begroot. Met name de baten van het bedrijfsleven 

waaronder mogelijke partners zoals de woningbouwvereniging en de particuliere donateurs zijn 

lager dan begroot. De landelijke vereniging moedigt aan om regionaal partners te zoeken die een 

bijdrage willen leveren aan onze activiteiten. Ondanks onze inzet om dit te realiseren, is dat voor 

2021 nog niet gelukt. Voor 2022 hebben we een regionaal fonds, Stichting JC Ruigrok, bereid 

gevonden onze activiteiten te financieren waardoor we minder afhankelijk zijn van derden. 

Bij onze activiteiten hebben we rekening gehouden met deze lagere baten én beheersbare 

kosten voor ondersteunende activiteiten naar beneden aangepast zonder dat de kernactiviteit – 

het opleiden van Maatjes en het begeleiden van hulpvragers- daarmee wordt aangetast. 

 

De gelden van het lokale fonds, begroot onder de post ‘kerken en lokaal fonds’ kunnen worden 

ingezet, volgens de dit jaar gemaakte afspraak tot en met eind 2023 ter dekking van (opleidings-) 

kosten waardoor de post ‘baten van de kerken en een lokaal fonds’  lager is dan begroot.  

Een groot deel van de baten van dit lokale fonds is doorgeschoven naar de komende jaren (zie 

balans).  Verder ondersteunen de kerken ons in natura en in de begroting wordt dat opgenomen 

als baten van de kerken en kosten. In de realisatie worden er echter geen facturen verstuurd. 

 

De bijdragen van de Fondsen zijn gelijk aan de begroting en bestaat uit een bijdrage van het 

Oranjefonds van €6.000 en het Kansfonds van €4.000.  

• De lasten zijn €6.398 lager dan begroot.  Vooral de opleidingskosten zijn €3.906 lager dan 

begroot. Dit komt vooral omdat vanuit de landelijke vereniging met steun van de landelijke 

fondsen en de ING een deel van de nieuwe maatjes gratis zijn opgeleid. Verder zijn de 

organisatiekosten én de algemene kosten lager dan begroot. De kerken ondersteunen onze 

activiteiten in natura, gebruik van vergaderzalen en training ruimte en kleine materialen. 

Een korte toelichting bij enkele kostenposten: 

- Vaste onkostenvergoeding voor de coördinator: er zijn drie coördinatoren begroot, er waren 

in 2021 twee coördinatoren waarvan er één afzag van de vergoeding. 

- Vereniging: de bijdrage voor de vereniging is ter dekking van de professionele ondersteuning, 

de ICT-infrastructuur en materialen waaronder de folders e.d. 

- Opleidingskosten: alle maatjes zijn opgeleid tot gecertificeerde Maatjes door professionele 

docenten onder verantwoordelijkheid van de vereniging waarmee is geborgd dat de 

werkwijze van SchuldHulpMaatje wordt toegepast. 

- Een deel van de kosten is bewust laag gehouden zoals de bestuurskosten ivm de lagere 

baten. 
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Vergelijkende cijfers: 2021 versus 2020 

De totale baten en lasten tussen beide jaren zijn vergelijkbaar.  

Opvallende verschillen:  

De kosten voor de Vereniging zijn in het eerste jaar ivm de extra ondersteuning hoger. 

Opleidingskosten: in 2021 is de opleiding van een deel van de maatjes ivm corona bekostigd door 

het landelijke bureau waardoor deze kosten lager zijn; in het tweede jaar (2021) zijn er 

nascholingskosten van de opgeleide maatjes van het eerste jaar. 

De kosten voor PR en werving zijn conform het jaarplan in 2021 (inhaalslag) hoger dan in 2020. 

Balans 2021 

 

Toelichting cijfers: 

• Het saldo op de bank is relatief hoog mede door de hieronder genoemde posten zoals de vooruit 

ontvangen bedragen van €11.800. Na correctie van de transitoria (nog te ontvangen, nog te 

betalen en vooruit ontvangen) is het banksaldo €3.031 gelijk aan het Eigen Vermogen. Dit bedrag 

is een liquiditeitsbuffer en is vrijwel gelijk aan het startkapitaal dat we hebben ontvangen van de 

kerken in 2019. De buffer is nodig omdat de ontvangsten van de geldverstrekkers niet  gelijk 

lopen met de uitgaven. 

• Het Oranjefonds heeft in 2020, 2021 en 2022 resp. €4250, €6.000 en €2.000 toegekend. De 

toegekende bedragen worden in desbetreffend jaar als baten geboekt.  Van deze 

subsidiebedragen zijn er voorschotten geboekt in 2020 en 2021 resp.  €3.187,50  en  €4.800, 75% 

van de toegekende €6.000 en voor 2022 €1.600 ontvangen.  De nog te ontvangen bedragen van 

2021 en 2022, samen €2.263 staan op de balans en worden aan het eind van de gehele 

projectperiode ontvangen.   

Het reeds ontvangen bedrag voor 2022 van €1.600 staat als een vooruit ontvangen bedrag op de 

balans. 

• Het nog te betalen bedrag van €41 betreffen bankkosten van 2021 die automatisch van de 

bankrekening worden gehaald begin januari 2022. 

• Van Stichting JC Ruigrok, een regionaal fonds, hebben we een subsidie toekenning ontvangen 

voor 2022 en het bedrag in december 2021 ontvangen. Het bedrag staat als een vooruit 

ontvangen bedrag op de balans 

• Een lokaal fonds heeft ons een bijdrage gegeven van € 4.500 voor een langere periode. In de 

baten is €900 vrijgevallen in 2020 en de overige gelden zijn gereserveerd voor de komende 

perioden en op de balans opgenomen als vooruit ontvangen gelden van €3.600. 

 

 

 

Debet Balans per 31 december (x €1) Credit

2021 2020 2021 2020

Bank 12.609 5.474 Eigen Vermogen 3.031 2.834

Nog te ontvangen Oranjefonds 2.263 1.063 Nog te betalen 41 102

Vooruitontvangen subsidies volgend jaar 11.800 3.600

14.872 6.537 14.872 6.537
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De post vooruitontvangen subsidies is daardoor eind 2021: 

- Oranjefonds, toekenning voor 2022, eind 2021 ontvangen:     €1.600 

- Stichting JC Ruigrok, toekenning voor 2022, eind 2021 ontvangen: €6.600 

- Een lokaal fonds, loopt tot en met 2023     : €3.600  

Totaal vooruit ontvangen:       €11.800 

 

• Het Eigen Vermogen is grotendeels al in 2019 van de kerken ontvangen en kan dus worden 

gezien als een bufferkapitaal ter ondersteuning van de activiteiten in de komende jaren. 

 

De gelden van de twee landelijke Fondsen, het Oranjefonds en Kansfonds, zijn volledig in 2021 

gebruikt. 
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Meerjarenbegroting 2022-2024 

 

  

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer

2022 2023 2024

Baten
Fondsen 4.500€                        -€                                 -€                                 
Regionaal fonds, Stichting JC Ruigrok 6.600€                        10.884€                      9.615€                        
Kerken inclusief lokaal fonds 4.500€                        3.500€                        3.500€                        
Bedrijfsleven 783€                           1.100€                        1.100€                        
Woningcorporaties 783€                           1.100€                        1.100€                        
Particulieren 583€                           900€                           900€                           

============ ============ ============
Totaal Baten 17.750€                      17.484€                      16.215€                      

Kosten
Personeelskosten
Vergoeding Coördinatoren 1.500€                        1.500€                        1.500€                        

1.500€                        1.500€                        1.500€                        

Vereniging SchuldHulpMaatje
Lidmaatschap 3.045€                        3.045€                        3.045€                        
Solidariteitskas -€                                 

3.045€                        3.045€                        3.045€                        

Opleidingskosten
Training nieuwe vrijwilligers a € 355,25 3.553€                        1.776€                        -€                                 
Bijscholing  vrijwilligers a  € 253,75 5.836€                        7.613€                        8.120€                        
Intervisie bijeenkomsten 450€                           450€                           450€                           

9.839€                        9.839€                        8.570€                        

Kantoor- en organisatiekosten
Huur kantoorruimte 100€                           100€                           100€                           
Internet en Telefonie 400€                           400€                           400€                           
PR en publiciteit 766€                           500€                           500€                           
Automatisering 500€                           500€                           500€                           
Website 400€                           400€                           400€                           
Kantoorkosten 400€                           400€                           400€                           

2.566€                        2.300€                        2.300€                        

Algemene kosten
Advieskosten 250€                           250€                           250€                           
Bestuurskosten 250€                           250€                           250€                           
Onvoorziene kosten 300€                           300€                           300€                           

800€                           800€                           800€                           
============ ============ ============

Totaal Kosten 17.750€                      17.484€                      16.215€                      

Resultaat -€                                 -€                                 -€                                 
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Toelichting bij de meerjarenbegroting: 
 
Baten- Dekking van de activiteiten 
De bijdrage van de twee landelijke fondsen stopt volgens de huidige afspraken na drie jaar. Om door 
te kunnen groeien is een bijdrage van de Gemeente of van andere organisaties noodzakelijk. De 
relatieopbouw met de gemeente loopt voorspoedig en daarnaast zijn we ook bezig een duurzame 
relatie op te bouwen met het regionaal fonds J.C. Ruigrok Stichting. Indien de financiering lager 
uitvalt dan verwacht, wordt de groeidoelstelling aangepast.  
We verwachten in de loop van 2023 onze maximale benodigde capaciteit te hebben gerealiseerd. 
Mogelijk zal in 2022 de groei lager zijn dan de begrote 10 maatjes maar de verwachting is dat deze in 
2023 dan weer hoger zal zijn dan de geplande 5 maatjes. 
 
Aannames t.a.v. de groei van de organisatie:  

 Jaar   

 2020 2021* 2022 2023 2024 

Aantal maatjes nieuw te trainen 19 12 10 5 0 

Aantal maatjes in onderhoud 0 18 27 33 34 

Aantal uitvallers -1 -3 -4 -4 -3 

Aantal effectief 18 27 33 34 31 
*In 2021 zijn er 8 maatjes volledig opgeleid en zijn er 4 de opleiding gestart waarvan de opleiding wordt afgerond in 2022. Met een effect 
op de bijscholingskosten in 2022 die zijn begroot op 23 maatjes.  

      
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. 
 
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. 
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Financiële risicoanalyse 

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

groeit. Uitgaande van de schuldenproblematiek in de gemeente kunnen we doorgroeien naar 

100 maatjes. Qua organisatie en financieel zijn we daar nog lang 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 meerjarenbegroting gaat uit van een financiële bijdrage van de gemeente.  

Deze bijdragen zijn echter nog niet zeker. Voor 2022 is de Stichting JC Ruigrok een belangrijke 

geldverstrekker. We willen daar in 2022 een duurzame relatie mee starten. We blijven actief 

zoeken naar alternatieve financieringsbronnen zodat we niet afhankelijk zijn van een 

beperkte groep subsidieverstrekkers. 


