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Voorwoord 

 
2021. Een enerverend jaar ligt achter ons. Er is hard gewerkt om 

Schuldhulpmaatje te starten. De oprichting van de stichting, het aanschrijven 

van de fondsen voor de financiering, de training van de eerste maatjes en 

veel meer aspecten van de voorbereiding.   

 

En dan was daar het officiële moment op 4 November 2021.    

SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen kreeg als 100
ste

 locatie de licentie van 

de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Wethouder Isabelle Diks van de 

Gemeente Groningen reikte de certificaten uit aan de eerste 8 opgeleide 

maatjes. En HM Koningin Maxima feliciteerde ons bij de start in Groningen 

als 100
ste

 locatie.  Als lokale stichting een mooie aanmoediging om van start 

te gaan om mensen met schulden in Groningen te helpen.  

  

Lang stil te staan bij dat moment was er niet. De eerste hulpvragen kwamen 

direct daarna binnen en de gecertificeerde schuldhulpmaatjes gingen samen 

met de coördinator actief aan de slag. Het bevestigde de noodzaak om 

SchuldHulpMaatje in Groningen te starten.  

 

1 op de 5 huishoudens in de Gemeente Groningen worstelt met schulden en 

daarmee is de schuldenproblematiek een fors probleem. Die cijfers laten ook 

zien dat een grote groep burgers – om welk reden dan ook- niet kunnen 

voldoen aan het in Nederland gecreëerde ideaalbeeld van financiële 

zelfredzaamheid. De hulp van goed opgeleide vrijwilligers is dan ook hard 

nodig.  

 

Wij willen onze schuldhulpmaatjes en coördinator hartelijk bedanken voor 

hun gedrevenheid en enthousiasme. Zij zijn een toegevoegde waarde op de 

ambtelijke schuldhulpverlening. Zonder hun inzet kan SchuldHulpMaatje 

Gemeente Groningen haar werk niet doen.  

 

Weer perspectief en uitzicht bieden. Dat is waar SchuldHulpMaatje voor staat.  

 

Namens SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen 

 

Otto Zuidema, voorzitter   
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ONTSTAAN VAN SCHULDHULPMAATJE   

Eind 2020 heeft een aantal kwartiermarkers vanuit verschillende lokale 

kerken een werkgroep gevormd met als doel om te komen tot een 

SchuldHulpMaatje organisatie in de gemeente Groningen. De werkgroep 

kreeg hierbij assistentie van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Een 

aantal diaconieën van kerkgenootschappen die participeerden, 

ondertekenden de intentie om de werkgroep daarbij te ondersteunen.   

Een intentieverklaring is getekend door de diaconieën van de PKN Groningen, 

Vrije Baptistengemeente Stadskerk, GKV Oosterkerk en de CGK 

Jeruzalemkerk/Maranathakerk.   

Het was in 2021 een jaar van pionieren en bouwen. De officiële oprichting 

van een stichting bij de notaris op 3 maart 2021. Het maken van een 

driejaren beleidsplan. De fondswerving om o.a. de kosten van de opleidingen 

van de maatjes mogelijk te maken. De ANBI-aanvraag. Het leggen van de 

eerste contacten met andere ketenpartners zoals het Leger des Heils, 

Humanitas, Stichting Urgente Noden. Bouwen aan het netwerk in de 

Gemeente Groningen. Contacten met de burgerlijke Gemeente Groningen. De 

benoeming van onze eerste coördinator, Evert Meijering. Het leggen van de 

contacten met aspirant maatjes. Veel onlinecommunicatie waarin wij 

aandacht vroegen voor de schuldenproblematiek en de hulp die 

SchuldHulpMaatje daarbij kan bieden. De maandelijkse vergaderingen van de 

werkgroep zorgden voor cohesie en hielpen bij de uitvoering van een 

samenhangend beleid. 

Groningen kijkt terug op een inspirerende en prachtige bijeenkomst op 4 

november 2021 in de Stadskerk waarin o.a. bij het 10-jarig bestaan van de 

Vereniging SchuldHulpmaatje Nederland werd stil gestaan.  H.M. Koningin 

Máxima, al jarenlang pleitbezorger voor onder andere het verbeteren van 

financiële vaardigheden, feliciteerde SchuldHulpMaatje hiermee.  

Het programma met een afwisseling van inhoud en ceremonie stond als een 

huis.   

De feestelijke uitreiking van de 100
ste

 licentie (en daardoor het lidmaatschap) 

van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland aan de Stichting “Samen lukt 

het in 050” was voor ons een speciaal moment.  
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De uitreiking door de Groningse wethouder Isabelle Diks van de certificaten 

aan de opgeleide maatjes was een ander hoogtepunt. De gecertificeerde 

maatjes waren enthousiast, geraakt en onder indruk van de bijeenkomst.  

 

Als startende lokale SchuldHulpMaatje-organisatie konden wij publicitair 

meeliften op de bijeenkomst. Nieuwsites als Sikkom en OOG TV en de 

Groninger Gezinsbode besteedden er aandacht aan. En een prima inhoudelijk 

optreden bij RTV Noord van een die middag gecertificeerd maatje die zelf 

ervaringsdeskundige met schulden was geweest. 

 

Kortom. Groningen kijkt enthousiast terug op het tienjarig bestaan en de 

100
ste

 vestiging van SchuldHulpMaatje.  
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Missie, visie en strategie 

 
Stichting “Samen lukt het in 050” (SchuldHulpMaatje Groningen) maakt deel 

uit het landelijk netwerk van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en is 

opgericht op 3 maart 2021.  

 

Het doel van SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen is om, geïnspireerd 

door het Evangelie, mensen met (dreigende) schulden te ondersteunen bij 

het op orde krijgen van hun financiën en samen toe te werken naar financiële 

zelfredzaamheid.  

 

De aandacht voor schuldhulpverlening is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met 

schulden. Zorgelijk is dat slechts een beperkt gedeelte daarvan de weg vindt 

naar de hulpverlening. Bijna 70 % is onzichtbaar voor de officiële instanties. 

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. Getrainde en gecertificeerde 

maatjes van SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen proberen naast de 

hulpvragers te staan en zonder verwijt of oordeel te helpen om hun zaken op 

orde te stellen. De slogan van SchuldHulpMaatje Nederland is: “Samen lukt 

het!” en dat is ook waarin wij in Groningen geloven.  

Daarom worden in principe ieder jaar weer nieuwe maatjes getraind om 

hulpvragers doeltreffend te begeleiden. Deze begeleiding is niet alleen 

gericht op het oplossen van problemen, maar ook op gedragsverandering en 

vergroting van de financiële zelfredzaamheid.  

 

SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen streeft naar samenwerking met 

overheden en maatschappelijke instanties. SchuldHulpMaatje heeft niet tot 

doel om de professionele schuldhulpverlening te vervangen, maar wil een 

laagdrempelige aanvulling zijn. In de praktijk blijkt dat vroegtijdige inzet van 

een SchuldHulpMaatje in veel situaties kan voorkomen dat professionele 

schuldverlening nodig is.  

In elke fase van financiële problemen kan een maatje van SchuldHulpMaatje 

Gemeente Groningen passende hulp verlenen. 

 

Onze missie, kort en krachtig:  

• Bijdragen aan een schuldenvrij leven van mensen; 

• Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldenproblematiek;  

• Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen; 

• Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood; 

• Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van 

ambtelijke professionals.  
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Een maatje helpt   

Een SchuldHulpMaatje (hierna genoemd: Maatje) is een vrijwilliger die helpt 

om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rijtje te 

zetten. Vrijwilligers kunnen in de fase van preventie en vroeg signalering een 

belangrijke rol vervullen. Wie weer overzicht heeft en een plan om de 

schulden af te betalen, heeft minder stress. Dan komt er ook ruimte om te 

leren dat overzicht te houden en om na te denken over eigen financiële 

keuzes. Een maatje biedt bovendien een luisterend oor en helpt om vol te 

houden.  Zij kunnen ook op een informele manier de introductie bij de 

burgerlijke organisatie begeleiden of helpen in de nazorg na een sanering.  

 

Samengevat, een Maatje  

• brengt samen met de hulpvrager overzicht in de financiële situatie; 

• maakt samen met de hulpvrager een plan van aanpak;  

• gaat samen met de hulpvrager aan de slag om de schulden weg te     

         werken; 

• leert budgetteren en helpt bij gedragsverandering; 

• biedt een luisterend oor en bemoedigt.    

 
De coördinator 

Bij Schuldhulpmaatje Gemeente Groningen is vanaf 2021 Evert Meijering als 

coördinator vrijwillig werkzaam. “Als je weet met welke geld je de rekening 

van morgen gaat betalen heb je rust in je hoofd” is een bekende uitspraak 

van hem.  

 

De coördinator houdt zich voornamelijk bezig met de intakegesprekken van 

de hulpvragers, zorgt ervoor dat de hulpvrager door het juiste maatje 

begeleid wordt, ondersteunt de maatjes en onderhoudt de contacten met 

samenwerkende externe partijen. Na een aanvraag vindt een intakegesprek 

plaats. Dit gebeurt door de coördinator en/of het maatje dat hem of haar 

naar alle waarschijnlijkheid zal gaan begeleiden.  

 

Niet alle aanvragen leiden tot een koppeling tussen de hulpvrager en een 

maatje, bijv. bij (ernstige) verslavingsproblematiek, (ernstige) psychiatrische 

problemen of wanneer iemand zelf (nog) niet gemotiveerd is om de 

schuldproblematiek op te pakken. Een doorverwijzing naar gespecialiseerde 

hulpverlening kan in sommige gevallen een uitkomst bieden.  
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Terugblik op 2021 

 
Na de officiële oprichting is het niet meer stil geworden met hulpvragen. Snel 

na 4 november 2021 hadden alle in september/oktober 2021 opgeleide 8 

maatjes een concrete hulpvraag.  

 

Hulpvragers in Groningen komen SchuldHulpMaatje op verschillende 

manieren op het spoor. Wij ontvangen verzoeken om begeleiding via Geldfit, 

Schuldhulpmaatje.nl. of via onze locatie op de website Uitdeschulden.nu.  

Met een toenemende naamsbekendheid in Groningen worden ook veel 

mensen doorverwezen door derden. Dit kan een kerk, diaconie, de caritas of 

een andere maatschappelijke instantie zijn. Maar ook werkgevers weten de 

weg naar SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen inmiddels te vinden. 

 

Resultaten in een notendop 

Nr Onderwerp  Nov/ tot 

31.12.2021 

01-09-2022 

1 Aantal maatjes  8 15 

 Aantal uren intake maatjes en coördinator  64 260 

2 Lopende hulpvragen per 1 september 2022    22 

 Nieuwe hulpvragen gedurende jaar  21 

 Afgewikkelde hulpvragen gedurende het jaar   6 

3 Van wie initiatief nieuwe hulpvragen gedurende jaar:       

 Hulpvrager zelf  10 

 Gemeente/GKB   2 

 UWV  1 

 Kerken  1 

 Anders   8 

4 Afgewikkeld hulpvragen gedurende het jaar:  

 Succesvol afgerond   4 

 Voortijdig beëindigd /geen resultaat  2 
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5 Doorlooptijd afgewikkelde hulpvragen   

 < 3 maanden    2 

 3 tot 6 maanden   4 

 6 tot 12 maanden    

 11 tot 24 maanden    

 >24 maanden    

6  Doorverwijzingen naar  

 Gemeente /Wij teams  2 

 GGZ /GGD    1 

 Anders   2 

7 Beslaglegging voorkomen /opgeheven   5 

 Hulpvrager heeft werk gevonden           1 

 

De eerste cijfers laten de maatschappelijke waarde van schuldhulpverlening 

zien. Effectieve schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van 

armoede en geeft mensen weer perspectief. Dat blijkt ook uit de gesprekken 

die maatjes voeren.  

Een van de belangrijke waardes van SchuldHulpMaatje is het stimuleren van 

de zelfredzaamheid bij de hulpvrager. Dat blijkt om allerlei redenen soms 

lastig te zijn. Samen redzaam lijkt dan in de praktijk meer de praktijk. En 

soms is zelf aan het stuur zitten nodig om bijvoorbeeld beslagen op te 

lossen. In het jaarverslag 2022 zullen wij meer aandacht geven aan de 

inhoudelijke kant en de impact van onze schuldhulpverlening.  

 

Eind 2021 werd SchuldHulpMaatje gevraagd of zij een waardebon “Wil je hulp 

bij het op orde krijgen van je geldzaken?” wilde toevoegen in de door 

Kerst050 uit te delen kerstpakketten aan de minima in de gemeente 

Groningen. Omdat het hier om 10.000 kerstpakketten ging en het niet 

duidelijk was wat de respons hierop zou zijn (0,5% = 50 hulpvragen en 

slechts 8 opgeleide maatje) hebben wij de samenwerking gezocht met 

Humanitas, een partner in de Verenigde Alliantie. Dit leidde tot een prima 

samenwerking met een gezamenlijke waardebon en één gezamenlijk 

telefoonnummer. Hoewel de directe aanmelding van hulpvragers hieruit 

gering was merken wij dat in de loop van 2022 inwoners daar soms op terug 

komen.  
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Het is belangrijk om de krachten in Groningen te bundelen. Daarvoor hebben 

wij kennis gemaakt en de samenwerking gezocht met andere organisaties en 

instellingen in Groningen zoals: Leger des Heils, Humanitas, Stichting 

Urgente Noden, Missie 050 en St HIPHelpt.   

 

Daarnaast is er een actieve samenwerking gezocht met de Gemeentelijke 

Kredietbank Groningen (Groningse kredietbank of GKB) hetgeen in 2022 een 

inhoudelijk vervolg krijgt.  

 

Om o.a. de trainingen van de maatjes mogelijk te maken was een beroep op 

externe fondsen noodzakelijk. Wij willen het Oranjefonds en het Kansfonds 

hartelijk dankzeggen voor hun financiële ondersteuning bij de start van 

SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen. Onze dank gaat uit naar alle 

ondersteuners die het werk van SchuldHulpMaatje in 2021 mogelijk maken.  

 

Preventie en schulden achteraf oplossen kan. Maar moeten wij ook niet 

nadenken hoe wij het fundamenteel anders kunnen doen.  

Bisschop Desmond Tutu verwoordde het zo: “There comes a point where we 

need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and 

find out why they’re falling in”.  

Dat betekent ook fundamenteel anders denken en beleid maken.  

Wij hebben daarom het initiatief van de gemeente Groningen “Coalition of the 

Willing” ondertekend. Het is een radicaal andere manier van 

armoedebestrijding met als doel om te komen tot een breed gedragen 

initiatief om de armoede uit te bannen.  
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Vooruitblik 2022  

 

Voor 2022 hebben we volgende doelstellingen gedefinieerd.  

• Groei; 

• Versterken van het lokale netwerk; 

• Verbreden van de aanpak;   

• Vernieuwen met duurzame veranderingen; 

• Doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. 

 

Groei  

 

Vrijwilligersorganisaties leveren een belangrijke bijdrage in het lokale 

schuldhulpproces. Vrijwilligers bieden meerwaarde in de ondersteuning van 

hulpvragers. Zij zorgen voor een laagdrempeliger bereik, ze bouwen een 

vertrouwensband op en ze stimuleren de zelfredzaamheid. Wij verwachten in 

het eerste volledige jaar van Schuldhulpmaatje Gemeente Groningen verder 

te groeien. Die groei zal meerdere aspecten in zich hebben.    

 

Enerzijds een stijging van het aantal hulpvragers. De toename van de 

naamsbekendheid van de Schuldhulpmaatje in Groningen leidt tot een 

autonome groei van het aantal hulpvragers. De stijgende lasten van 

levensmiddelen en energie zullen naar verwachting een groot effect hebben 

op de financiële lasten van burgers. De schuldenproblematiek zal daardoor 

verder toenemen. De doelgroep van inwoners die hulp vragen zal naar 

verwachting ook breder worden. Onze organisatie wil klaar kunnen staan om 

dit op te vangen.  

 

Het doel is dan ook om in het nieuwe verslagjaar de activiteiten verder uit te 

breiden door meer maatjes op te leiden. Gedurende het jaar verwachten wij 

naar 15-20 maatjes te groeien. De eerste trainingsronde staat daarvoor 

gepland in mei/juni. In het najaar van 2022 verwachten wij nog een tweede 

basistraining voor maatjes in spé te kunnen organiseren. 

  

Bij de aanwas van nieuwe SchuldHulpMaatjes zal, waar mogelijk, rekening 

gehouden worden met de uitbreiding van de dienstverlening richting 

jongeren.  

 

Regelmatig melden zich Hulpvragers (bewoners) met een dusdanige ernstige 

schuldenproblematiek dat deze het meest gebaat zijn om direct in contact te 

komen met het intensievere traject van de Gemeentelijke Krediet Bank.  
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Juist door in een vroeg stadium schuldenproblematiek te herkennen en 

erkennen kunnen vaak veel moeilijke trajecten worden voorkomen. We willen 

in het kader van vroegsignalering en preventie meer samenwerken met o.a. 

de Gemeente en de woningbouwcorporaties.  

 

Vanaf 1 januari 2021 geldt de gewijzigde Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening, waardoor vroegsignalering voor alle Gemeenten een 

verplichte taak is. De Gemeente ontvangt eerder signalen van potentiële 

schulden omdat leveranciers zorgelijke betalingsachterstanden op vaste 

lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari dit 

doorgeven aan de gemeente. 

 

Stichting “Samen lukt het in 050” is afhankelijk van externe financiering. De 

financiële ondersteuning van onze stichting kent (nog) een smalle basis. 

Op grond daarvan is actieve fondsenwerving noodzakelijk. We zijn op zoek 

naar een grotere verscheidenheid van geldgevers. Kerken, particulieren, 

bedrijven, burgerlijke gemeente, maatschappelijke organisaties en fondsen.  

En in 2022 leidde dit o.a. al tot een financiële bijdrage van het Armoedefonds 

en de Maripaan Foundation. Stichting “Samen lukt het in 050” staat 

geregistreerd als ANBI. Giften zijn dan ook voor particulieren aftrekbaar bij 

de Belastingaangifte. 

 

 

Versterken lokale netwerk  

 

Schuldhulpmaatjes  

Voor 2022 staan een aantal maatjesavonden gepland. Een aantal van deze 

vergaderingen wordt gebruikt voor intervisie en bijscholing maar er worden 

ook sprekers uitgenodigd. Deze vergaderingen worden bijgewoond door één 

of meer bestuursleden. Vanuit SchuldHulpMaatje-NL is in het kader van de 

jaarlijkse her-certificering een Permanent Educatie Programma opgezet. De 

SchuldHulpMaatjes krijgen via internet informatie over actuele onderwerpen 

binnen de schuldhulpverlening. Daarna vindt er een toetsing plaats. De 

resultaten worden in het certificeringssysteem opgenomen. 

 

In 2022, het eerste volledige jaar van SchuldHulpMaatje Groningen, willen wij 

de banden met onze partners binnen het sociale domein verstevigen c.q. 

uitbreiden. De focus zal komen te liggen bij:   

• Gemeente Groningen; 

• Wij Groningen (Sociale Wijkteams); 

• Lokale kerken en diaconieën; 

• Leger des Heils; 

• Humanitas; 

• Overige maatschappelijke organisaties in de Gemeente Groningen. 
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Allereerst richten wij ons op de al betrokken kerken/diaconieën die aan de 

wieg hebben gestaan bij de start van SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen. 

Wij zullen hun informeren over de ontwikkelingen bij SchuldHulpMaatje, over 

trends zoals we die zien binnen het Sociaal Domein en op welke wijze wij 

elkaar kunnen ondersteunen bij onze hulp aan de hulpvragers.   

 

Daarnaast initiëren wij nieuwe contacten om de werkzaamheden van 

SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen onder de aandacht te brengen. In 

oktober 2022 staat er een workshop gepland voor een breed diaconaal 

overleg van alle Groningse kerken over “schulden” en de mogelijkheden die 

SchuldHulpMaatje daarin heeft om te helpen en begeleiden. 

 

Publiciteit 

De publiciteit kent minstens twee speerpunten.  

Enerzijds is het belangrijk dat we werken aan onze lokale bekendheid in kerk 

en samenleving, zodat hulpvragers en potentiële maatjes ons weten te 

vinden. Anderzijds is het wenselijk om het gesprek rondom 

schuldproblematiek te stimuleren zodat de drempel lager wordt om bij 

schulden in een vroegtijdig stadium hulp te zoeken. Ook willen we de 

contacten met maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen 

intensiveren.  

 

 

Verbreden van de aanpak 

  
Vanuit de preventie-gedachte gaan we ook investeren in een verbreding van 

onze aanpak. Dit gaan we doen door contacten te intensiveren en/of  

ontwikkelen met een aantal organisaties.   

 

Gemeente Groningen 

Gemeente Groningen is bezig om een Plan Schuldhulpverlening op te stellen. 

Onderdeel van dit plan is een voorstel voor mogelijke criteria op basis 

waarvan de gemeente een vervolg wil geven aan het Lokaal Platform Integrale 

Schuldhulpverlening Groningen. Dat resulteert ook in een convenant met de 

betrokken partijen. SchuldHulpMaatje Groningen is daar als nieuwe 

vrijwilligersorganisatie in gesprek over. Naar verwachting zal daar eind 2022 

duidelijkheid over zijn. Dan is een gesprek over de financiële ondersteuning 

van het werk van onze vrijwilligersorganisatie op zijn plaats.  

 

Er staan presentaties gepland voor de afdelingen intake en budgetbeheer van 

de Groningse Kredietbank.  

 

In het kader van de per 1 januari 2021gewijzigde Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening is een intensiever contact met inwoners met dreigende 

schulden van belang. Een persoonlijk contact lijkt hierbij van belang. Daar 

kan SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen ook een rol van betekenis 

spelen.   
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Daarnaast wordt gewerkt aan het intensiveren van de contacten met de 

woningbouwverenigingen (afdeling huurachterstand) om vroegtijdig de 

signalen te ontvangen.  

 

 

Regelmatig ontvangen wij hulpvragen van jongvolwassenen. Met 50.000 

studenten is deze leeftijdsgroep sterk vertegenwoordigd in Groningen. Wij 

zijn voornemens om specifiek aandacht te gaan geven aan de doelgroep 

jongeren. Dat vergt nog wel wat meer onderzoek waar behoefte aan is en een 

voorbereiding op de uitvoering.  

 

Vernieuwen van duurzame veranderingen  

 

Versterking bestuur  

Voor 2022 staat de integratie van de werkgroep in het bestuur gepland. 

Daardoor ontstaat een heldere structuur en een duidelijker overzicht van 

taken en verantwoordelijkheden. Ook denken wij aan een versterking van het 

bestuur. Daarbij zal vooral gelet worden op de inbreng van specifieke kennis 

en ervaring, zoals  

• Contacten binnen het sociaal domein/in de wijken/jongeren; 

• Financiën; 

• Communicatie. 

 

Wij willen naast het bestuur ook de positie van de coördinator versterken.  

In 2021 zijn wij gestart met één coördinator. We willen ernaar streven dat er 

in 2022 een tweede coördinator gevonden wordt zodat het coördinerende 

werk van de Maatjes op meerdere schouders gaat rusten.  

  

In 2022 start vanuit SchuldHulpMaatje Nederland het project 

“bestuursversterking” Doel van dit project is lokale besturen te versterken 

m.b.t. het actief besturen van de organisatie. Waar mogelijk zullen wij 

hieraan deelnemen.   

 

 

Borging kennis fondswerving  

De kennis die in het afgelopen jaar is opgedaan op het gebied van 

fondsenwerving zal binnen het bestuur worden gedeeld. Wij zullen een 

onderzoek starten naar de mogelijkheden die externe fondswervingsbureaus 

hebben om de fondswerving van onze stichting te versterken.    

 

 

Externe communicatie  

Als de training van nieuwe maatjes in mei/juni van 2022 is afgerond is er 

voldoende basis om de externe communicatie te vergroten.  

Onze PR-activiteiten zullen zich in 2022 onder meer gaan richten op: 

1. potentiële hulpvragers; 

2. potentiële nieuwe partners in het netwerk.  
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Hiervoor gaan we ook contacten leggen met SchuldHulpMaatje-organisaties 

in de regio om kennis, kunde en materialen zoveel als mogelijk te kunnen 

delen.  

 
 
Doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen 

 

Nieuwe HVS  

Gedurende 2022 zal een nieuw, verbeterd geautomatiseerd 

HulpVragerSysteem (HVS) in gebruik genomen worden. Groot voordeel is dat 

het gebruikersgemak zal toenemen en dat er verschillende beheertools voor 

het bestuur ter beschikking komen. Hierdoor zijn we beter in staat om te 

sturen op aantallen en complexiteit van de hulpaanvragen. Bovendien 

ontstaat er een goede rapportage mogelijkheid richting onze stakeholders.  

 

Verbeteren contact met belanghebbenden   

Doordat we de beschikbare tools gaan gebruiken, die binnen het HVS-

systeem ter beschikking komen, zijn we in staat om op een regelmatige basis 

rapportages te genereren richting onze belanghebbenden, zonder dat dit 

extra veel inspanning vraagt van coördinatoren en bestuur.  

 

Promotie OLO (online leeromgeving)  

In 2022 zal speciale aandacht gevraagd worden voor de Online 

Leeromgeving. Hierin worden een goot aantal e-learning modules 

opgenomen met onderwerpen op verschillende gebieden. Deze zijn vrij 

toegankelijk voor gecertificeerde SchuldHulpMaatjes. Het bestuur zal samen 

met de coördinatoren bezien hoe we deze leermodules beter onder de 

aandacht van de SchuldHulpMaatjes kunnen brengen. 
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Organisatie 

 

Algemeen 

Stichting “Samen lukt het in 050”, opgericht 3 maart 2021   

Naar buiten tredend onder de naam: SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen 

Post/bezoekadres : Atoomweg 10, 9743 AK Groningen    

 

• Kvk nummer   : 82069387 

• RSIN nummer  : 862324725  

• ANBI    : Ja  

Lid van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

 

Samenstelling bestuur/werkgroep   

De werkgroep bestond uit de volgende personen: 

Frank Banninga, secretaris  

Rolf Hoving, penningmeester    

Evert Meijering, coördinator  

Laura Mollema, communicatie    

Dinette Tams, algemeen  

Isaac Wolters, algemeen  

Otto Zuidema, voorzitter 

  

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het bestuur van de 

stichting.  Vanaf de oprichting heeft de werkgroep in 2021 maandelijks 

vergaderd met uitzondering van de maanden juli en augustus. Waar nodig 

vergaderden de bestuursleden om de besluiten te nemen die statutair nodig 

waren.  

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. 

Aan de bestuursleden wordt geen vacatie- of presentiegeld toegekend. De 

door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. De stichting zet 

voor het voorkomen en helpen oplossen van financiële schuldproblematiek 

SchuldHulpMaatjes in die pro deo werken op vrijwillige basis en die voor dit 

maatjeswerk aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting 

afgesproken onkostenvergoedingen. 
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Financieel verslag 

 
Jaarrekening 2021 

 
  Werkelijk 2021  

 

Baten    

Baten van kerken   €           256,75 

Baten van Particulieren    €        1.000,00 

Nog te ontvangen Kansfonds  €        5.000,00 

Nog te ontvangen Oranjefonds  €        7.200,00 

Som van de baten  €      13.456,75  

  ------------- 

Lasten    

Notaris oprichting stichting   €           372,95 

Trainingskosten nieuwe maatjes  €        2.842,00 

Catering training €           215,38 

Kantoorkosten  € 250,00 

Contributie Ver. Schuldhulpmaatje 2021   €           507,50 

Aansluitkosten Ver. Schuldhulpmaatje  €        1.015,00 

Representatiekosten €             28,13  

Reservering  €        8.225,79 

Som van de lasten €      13.456,75 

       --------------- 

Saldo van de financiële baten en lasten                    0           

 

 

 
Balans 31 december 2021 

 

Banksaldo  € 622,14 
  

Overige reserves  € 0 

Te ontvangen 
Oranjefonds  

€ 7.200,00 Bestemmingsreserve    € 8.225,79  

Te ontvangen 
Kansfonds  
 

€ 5.000,00 Crediteuren   € 4.596,35 

Totaal activa  € 12.822,14  Totaal passiva  € 12.822,14 
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Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 

verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.  

 

Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen 

het doel waarvoor ze zijn verstrekt.  

 

De bestemmingsreserve bestaat uit geoormerkte baten die nog niet volledig 

aan de geoormerkte doelstellingen zijn besteed (waaronder afspraken met 

fondsen op naam). 

 

De toezegging van het Oranjefonds voor eerste jaar bedraagt € 9.000—, er is 

een voorschot van € 7.200 in 2022 ontvangen. 

 

De toezegging van het Kansfonds voor eerste jaar bedraagt € 5.000,-- welk 

bedrag in 2022 is ontvangen.   

 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de Stichting “Samen lukt het in 

050” vastgesteld en goedgekeurd.  
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