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1 Stichting Schuldhulpmaatje Valkenswaard 
 

De stichting Schuldhulpmaatje Valkenswaard is opgericht in mei 2021 op initiatief van 3 kerken in 

Valkenswaard: de Evangelische Baptisten Gemeente, de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk 

Nederland. De statutaire naam van de stichting is “STICHTING Maatjes voor Valkenswaard”.  

 

Het doel van de stichting is het actief begeleiden van mensen met een schuldenproblematiek. Om dit te 
goed kunnen doen is zij afhankelijk van cofinanciering door derden, waaronder de Gemeente 
Valkenswaard, het Kansfonds en het Oranjefonds. 
In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten in het oprichtingsjaar 2021.  
 

Als Stichting willen wij bijdragen aan het minima- en armoedebeleid in Valkenswaard. Vanaf het begin 

van de oprichting van onze lokale stichting doen wij dit in overleg met de Gemeente Valkenswaard en 

werken we samen met andere partners binnen het Sociaal Domein. 

2 Rapportage 2021 
 

2.1 Oprichting 
Eind 2020 is op initiatief van 3 kerken in Valkenswaard, de Evangelische Baptisten Gemeente, de Rooms 

Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland, besloten een stichting op te richten om mensen met 

schuldenproblematiek actief te begeleiden. Hiertoe is een samenwerking opgezet met de landelijke 

Vereniging Schuldhulpmaatje, de 3 kerken en de gemeente Valkenswaard. Dit heeft geresulteerd in de 

oprichting van de STICHTING Maatjes voor Valkenswaard in mei 2021, ook genoemd Schuldhulpmaatje 

Valkenswaard. 

De stichting heeft in 2021 de ANBI-status gekregen. Ze is eind 2021 lid geworden van de landelijke 

vereniging Schuldhulpmaatje. 

2.2 Samenstelling van het bestuur. 
Het bestuur heeft sinds de oprichting een aantal wisselingen gekend en bestaat op 31 december 2021 

uit: 

• Voorzitter:  mevr. Christine Brink 

• Secretaris:  mevr. Corine van Dijk 

• Penningmeester: dhr. Han Oosterling 

• Lid (coördinator): mevr. Mariëlla Smulders 

2.3 Begroting 
Er is een begroting voor de eerste 3 jaar opgesteld in samenwerking met de Vereniging 

Schuldhulpmaatje, die ruime ervaring heeft met het opzetten van deze lokale stichtingen. 
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De gemeente Valkenswaard heeft toegezegd een deel van deze begroting te financieren. Verder hebben 

het Kansfonds en het Oranjefonds een subsidie toegezegd. Dit heeft geresulteerd in een sluitende 

begroting voor het jaar 2021 en 2022. Voor de 2 daaropvolgende jaren, 2023 en 2024 zal naar 

verwachting met een sluitende begroting gewerkt kunnen worden. 

2.4 Activiteiten 
De activiteiten in dit eerste jaar zijn gericht op 4 hoofdzaken. Als eerste is dit het opzetten van een 

gezonde financiële basis voor de stichting.  Dit is als tweede het bekendheid geven aan het bestaan, het 

doel en werkwijze van de stichting. Als derde het vinden en opleiden van maatjes. En als vierde het 

starten van hulptrajecten van mensen met schulden en maatjes. Dit laatste kan pas gebeuren nadat de 

maatjes opgeleid zijn. 

De Coronacrisis heeft grote invloed gehad op de activiteiten in 2021. Door de angst voor besmetting, de 

restricties m.b.t. samenkomsten, bezoeken hebben alle geplande activiteiten vertraging opgelopen.  

Gezonde financiële basis 

Door noodzakelijke wisselingen in het bestuur is het opzetten van een gezonde financiële basis met 

enige vertraging gerealiseerd. Naast de financiële bijdrage van de gemeente Valkenswaard, die bij de 

oprichting is toegezegd, is de overige cofinanciering voor een sluitende begroting in november 2021 

gerealiseerd door toezeggingen van het Kansfonds en het Oranjefonds. Eind 2021 is er sprake van een 

gezonde financiële basis voor de eerste 3 jaar. 

Publiciteit 

In de lokale media, waaronder Valkenswaard-24 en het Valkenswaard weekblad zijn een aantal 

publicaties verschenen om bekendheid te geven aan het bestaan, het doel en werkwijze van de stichting. 

Daarnaast is bij lokale organisaties, die zich bezighouden met armoedebestrijding, de stichting onder de 

aandacht gebracht. Bij huisartsenpraktijken, buurthuizen en de Verbinding (Leger des Heils) zijn 

brochures en pamfletten verspreid over de stichting en haar activiteiten.  

Opleiding maatjes 

Voor het werven van maatjes is op 26 oktober 2021een bijeenkomst georganiseerd.  

Deze bijeenkomst is bezocht door 12 belangstellenden, waarvan er 10 de SHM-pre-learning online 

gevolgd hebben. Hiervan hebben zich 9 personen opgegeven voor de maatjes-training. Door de 

Coronacrisis is de opleiding vertraagd en deze staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2022.    

Starten van hulptrajecten 

In 2021 zijn nog geen maatjes opgeleid en als gevolg daarvan zijn nog geen hulptrajecten gestart. 
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3 Financieel jaaroverzicht 2021 
 

Uitgaven      
Vrijwilligerskosten      

Vergoeding Coordinator   €              360.00    
VSHM lidmaatschap   €          1,522.50    

 
     €          1,882.50  

Kantoor- en Organisatiekosten     
Kantoorkosten    €              178.44    
Bankkosten    €                35.70    

 
     €              214.14  

Algemene kosten      
advieskosten    €              452.00    
reservering 2022    €          8,000.00    

 
     €          8,452.00  

 
     €        10,548.64  

Inkomsten      
Gemeente Valkenswaard   €          6,491.35    
Kansfonds    €          4,000.00    
Oranjefonds    €                        -      
Schenking particulieren   €                50.00    

 
     €        10,541.35  

 
     

Resultaat      €                 -7.29  
 

     
 

     

Balans 2021     
 

     
Activa   Passiva   

Liquide middelen  €      7,992.71   Eigen vermogen   €          7,992.71  

Vaste activa  €                    -     Vreemd vermogen  €                         -    

Vlottende activa  €                    -     
   

      

  €      7,992.71      €          7,992.71  

 


