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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van stichting Schuldhulp Huizen. In 2013 is een start gemaakt met
schuldhulpverlening in Huizen en een platform opgericht bestaande uit Huize Tolvrij, en
de diaconieën van de Protestantse Gemeente Huizen en Hervormd Huizen.
In 2019 is Huize Tolvrij teruggetreden en zijn Protestantse Gemeente Huizen en Hervormd Huizen
samen verdergegaan.
Op 10 september 2019 is Stichting Schuldhulp Huizen opgericht met als doel het voorkomen en
oplossen van financiële schuldenproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse
motivatie. Stichting
Schuldhulp
Huizen
is
aangesloten
bij
de
landelijke
vereniging SchuldHulpMaatje. 18 juni 2020 heeft de stichting een samenwerkingsovereenkomst met
de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje getekend
De stichting Schuldhulp Huizen stelt zich ten doel de hulpvrager te helpen zelfstandig te zijn en weer
in staat te stellen de financiën zelf te leren beheren. Zij richt zich vooral op hulpvragers die nog
oplosbare schulden hebben en die met advies van en begeleiding door een maatje er in slagen deze
schulden af te lossen. Is vrijwillige afwikkeling van de schulden niet mogelijk dan worden de
hulpvragers doorverwezen naar de burgerlijke gemeente die op dit gebied een wettelijke taak heeft.
1.1 Doelstelling:
⮚ De stichting heeft als doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van
particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie.
⮚ De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes in die Pro Deo werken op vrijwillige basis en die
voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken
onkostenvergoedingen.
⮚ De SchuldHulpMaatjes worden allen door de stichting geselecteerd en allemaal, conform
landelijke uitgangspunten, (her) gecertificeerd en geregistreerd.
⮚ De stichting beoogt het algemeen nut.
⮚ De stichting heeft geen winstoogmerk.
⮚ De stichting heeft een ANBI status
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2. Verslag van het bestuur
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van stichting Schuldhulp Huizen. De beperkingen door corona, maakten
dat de meeste vergaderingen digitaal plaatsvonden. De werkzaamheden van de stichting zijn hierdoor
niet belemmerd. In 2021 is aan de onderstaande doelen uitvoering gegeven:
●
●
●
●
●

Public Relations (werven van Maatjes; bekendheid om hulpvragers te bereiken via media)
Contacten met de burgerlijke gemeente Huizen (beleidsmedewerker, schuldhulp loket),
Aantrekken 2e coördinator
Training en certificering van de Maatjes
Samenwerking met andere kerken/parochies.

Eind 2021 is om de doelstelling van de stichting onder de aandacht te brengen een
publiciteitscampagne gehouden in de kerkbladen van de Protestanten gemeente en Hervormde
gemeente Huizen, lokale media, via bilboards op wegen in Huizen, flyeren in publieke ruimtes en
contacten met buurtcentra.
Met de gemeente Huizen wordt nauw samengewerkt, er zijn contacten met beleidsmedewerker en
het schuldhulploket. De stichting is gebaat bij een goede samenwerking en wil, door regelmatig contact
te houden, investeren om deze te optimaliseren.
Het afgelopen jaar is een tweede coördinator aangetrokken, speciaal voor de intake van nieuwe
hulpvragers. Deze coördinator zoekt een match met een geschikt maatje. Op deze wijze wordt de
begeleiding van de maatjes geïntensiveerd. Het komend jaar hopen we nog enkele maatjes te werven.
2.1 Samenstelling bestuur
Gerard Barmentlo, voorzitter
Gert Jaap Lustig, penningmeester
Jan Otter, secretaris
Ab Visscher, lid
Klaas Benschop, lid
Coördinator
Jan Klaassen
Gerja Bikker
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3. Beschrijving en verslag van de werkzaamheden in 2021
SchuldHulpMaatjes staan hulpvragers bij die schulden hebben en niet in staat zijn hun financiën
zelfstandig te beheren. De hulpvragers melden zichzelf aan of worden naar ons verwezen door de
burgerlijke gemeente, diaconieën van kerken, instellingen voor maatschappelijke zorg en dergelijke.
De maatjes zijn pas zelfstandig inzetbaar na het volgen van een driedaagse basiscursus, verzorgd door
de landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje. Deze verzorgt ook actualisering van kennis afgelopen
jaar voornamelijk via Webinars en met het beschikbaar stellen van documentatie. De vrijwilligers die
de basiscursus hebben gevolgd en ook de actuele ontwikkelingen, worden jaarlijks gecertificeerd.
De hulp van vrijwilligers houdt ook in te beoordelen of de financiële positie van de hulpvrager zodanig
is, of deze in staat is de achterstanden en schulden binnen een redelijke periode weg te werken. De
hulpvrager wordt door het maatje gestimuleerd zelf initiatief te nemen voor overleg tussen hulpvrager
en schuldeisers. Soms is sprake van een crisissituatie, zoals dreigende huisuitzetting of faillissement.
De coördinatoren beoordelen de hulpvragen en koppelen de hulpvrager aan een vrijwilliger. De
vrijwilliger begeleidt de hulpvrager bij het ordenen van de informatie, aanvragen van uitkeringen en
het budgetteren van uitgaven. In gevallen waarin de gemeente Huizen de hulpvragers heeft
doorverwezen, vindt vaak tussentijds overleg met de gemeente Huizen plaats.
Formele trajecten van schuldhulpverlening (situaties waarin vrijwillige afwikkeling van de schulden niet
mogelijk is) behoren tot de competentie van de burgerlijke gemeente, daarin speelt SchuldHulpMaatje
geen rol.
2021 was het tweede jaar van de werkzaamheden van de Stichting. Dit jaar werd getekend door de
coronacrisis. Corona heeft het uitvoerende werk bemoeilijkt, omdat fysieke contacten tussen de
hulpvragers en de maatjes maar in een deel van het jaar mogelijk waren. Anders dan verwacht, was
mede deze door de coronacrisis het aantal aanmeldingen voor hulp lager dan in 2020. Ook de
opleidingstrajecten voor SchuldHulpMaatjes hebben door corona een deel van het jaar stilgelegen.
Van de in 2020 aangemelde hulpvragen zijn er in 2021 nog 11 trajecten voortgezet. Op twee
trajecten na zijn deze in 2021 afgerond. In 2021 zijn 10 nieuwe hulpvragers aangemeld, waarvan 5
naar ons zijn verwezen door de gemeente.
Van deze 10 trajecten is er één traject in 2021 afgerond. Verder hebben enkele aanmeldingen geleid
tot zeer kortstondige hulp, zoals bijvoorbeeld hulp bij het treffen van betalingsregeling bij
verkeersboetes of het signaleren van problematiek waarvoor SchuldHulpMaatjes geen
deskundigheid hebben. Enkele aanmeldingen van hulpvragers die zichzelf aanmeldden, zijn
rechtstreeks doorverwezen naar de gemeente omdat duidelijk was dat daarvoor onmiddellijk de
formele schuldhulp nodig was.
In 2021 zijn in totaal 7 vrijwilligers opgeleid door middel van de driedaagse basiscursus die door de
landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje wordt gegeven. Twee maatjes met langdurige ervaring
hebben hun vrijwilligerswerk aan het einde van dit jaar beëindigd. Wij zijn hen veel dank
verschuldigd.
Eind 2021 zijn 10 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes actief. Zij hebben allemaal de opleiding voltooid
en zijn gecertificeerd. Verder is nog 1 vrijwilliger begin 2022 gecertificeerd.
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De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje stelt binnenkort de mogelijkheid open om een
specialistische opleiding te volgen gericht op het begeleiden van ZZP-ers. Enkele maatjes zijn voor
deze opleiding aangemeld.
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4. Financieel Jaarverslag Stichting Schuldhulp Huizen
Staat van baten en lasten
In Euro’s

Baten
Subsidie Gemeente Huizen 2021

Totaal baten

2021

2020

8.450
----------

12.353
----------

8.450
======

12.353
======

1.791
1.207
3.045
0

1.125
938
3.000
200

--------6.043

-------5.263

935
129
971
205
--------2.240

0
475
1.099
142
--------1.716

Lasten
Vrijwilligerskosten:
Opleiding en training nieuwe vrijwilligers
Bijscholing vrijwilligers
Contributie SHM Nederland
Bijdrage Solidariteitsfonds
Subtotaal
Overige kosten:
PR en publiciteit
Kantoorkosten/telefonie
Overige organisatiekosten
Overige algemene kosten
Subtotaal

Totaal Lasten

EUR

8.283
======

6.979
======

Saldo baten minus laten

EUR

167
======

5.374
======
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Balans per 31-12

2021

2020

Activa:
Te vorderen subsidie
Liquide middelen
Totaal Activa

3.251
5.541
-------5.541

2.122
-------5.373

=====

=====

5.374
167

5.373

---------

---------

5.541
=====

5.373
=====

Passiva:
Bestemmingsreserve
Batig Saldo

Toelichting Bestemmingsreserve:
We willen als Stichting een buffer hebben t.b.v. continuïteit. We zetten in op groei en willen op het
moment van groeimiddelen hebben voor training etc. We zetten hoog in op communicatie naar
hulpvragers.
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