
 

 

Jaarverslag 2013 SchuldHulpMaatje Zoetermeer 

Inleiding 

Het project SchuldHulpMaatje (SHM) is in november 2010 van start gegaan, een project 
waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen die met financiële 
problemen te kampen hebben. Inmiddels zijn er meer dan 1250 SchuldHulpMaatjes actief in 
meer dan 60 plaatsen. Zij zijn de steun en toeverlaat voor mensen die herkennen dat zij het 
geld niet meer de baas zijn en bieden morele steun aan mensen die in het traject van 
schuldsanering verkeren. Daarnaast is het mogelijk om hen daarna nog een periode te 
begeleiden (nazorg). Dit ter voorkoming van herhaling. 

In Zoetermeer, de 60e locatie, is op 18 november 2013 het project SHM van start gegaan met 
14 gecertificeerde maatjes. Daartoe is op 16 augustus 2013 de Stichting Budget Op Orde 
Maken Zoetermeer (B.O.O.M.Z.) opgericht die  handelt onder de naam: SchuldHulpMaatje 
Zoetermeer. Ingeschreven in de KvK Den Haag, d.d. 19 augustus 2013 onder nummer 
58571035. De stichting heeft een ANBI status. 

Doel/Missie 

De stichting heeft ten doel: Het (doen) voorkomen en oplossen van financiële 
schuldenproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie, alsmede alles 
wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Projectplan 

Het opgestelde projectplan 2013 tot en met 2015 heeft als doel om per jaar 15 nieuwe 
maatjes op te leiden. Ervaring moet leren hoeveel maatjes gemiddeld per jaar stoppen. 

Hoe de omvang van de maatjes zich verhoudt met het aantal hulpvragers zal moeten blijken. 

Lokale organisatie 

In Zoetermeer is SHM een project van de PKN, Pinkstergemeente de Morgenstond en het 
Diaconaal Overleg Zoetermeerse Kerken (DOZK). Het DOZK valt onder het Beraad van Kerken 
te Zoetermeer. In het Stichtingsbestuur hebben vertegenwoordigers van bovenvermelde 
organisaties zitting.  

De taakverdeling van de 7 bestuursleden is: voorzitter, secretaris, 2e secretaris, 
penningmeester, fondswerving, communicatie en coördinatie. 

Samenwerking 

SHM werkt zo veel als mogelijk samen met de Gemeente Zoetermeer en de 
ketenorganisaties in Zoetermeer, zoals Kwadraad, Limor, Stichting MIM, Stichting SOS en de 
Voedselbank. 



 

 

 

Coördinator en Maatjes 

Jan de Vries is vrijwillig coördinator en bestuurslid van SHM Zoetermeer. 
De coördinator is het aanspreekpunt en het gezicht van SHM Zoetermeer.  
Hij draagt zorg voor de intake gesprekken van hulpvragers en zoekt een geschikt maatje bij 
de hulpvrager. 
De coördinator onderhoudt het netwerken binnen Zoetermeer en de contacten met het 
Landelijk Service Punt. 
De coördinator draagt zorg voor de intake van nieuwe maatjes, toetst hen op de juiste 
houding en motivatie/betrokkenheid. De coördinator is coach en verzorgt mede de 
toerusting van de maatjes, belegt periodiek intervisiebijeenkomsten en houdt periodiek 
functioneringsgesprekken. 
 
Maatjes 
 
Op 31 december 2013 zijn er 14 maatjes beschikbaar, waarvan 5 actief met hulp en 
begeleiding, met een inzet van totaal 50 uren.  
De overige maatjes worden, na intake gesprekken, in januari 2014 ingezet. 
 
Hulpvragers 
 
De eerste aanmeldingen zijn binnen gekomen via de kerken, bedrijven contacten, Kwadraad 
en telefonisch verzoek. 
De vraagstelling is zeer divers, maar hebben gemeen dat men in problematische schulden 
verkeert. 
De omvang en hoeveelheid schulden heeft tot gevolg dat er aan wordt gewerkt, na stabiliteit 
en het overzicht van de schulden de hulpvrager te verwijzen naar de afdeling 
Schuldhulpverlening van de Gemeente Zoetermeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Financiën 
 
Voor de korte periode 2013 heeft SHM een financiële bijdrage ontvangen van de Gemeente 
Zoetermeer ter financiering van de opleiding maatjes.  
Verzoeken voor bijdrage van de landelijke fondsen zijn doorgeschoven naar 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 1 juli 2014 

Bank 15.453,50  Resultaat boekjaar 4.368,42    

Nog te ontvangen facturen 11.085,08  

Totaal 15.453,50  Totaal 15.453,50  

Inkomsten

Gemeente Zoetermeer 15.000,00  

Giften en collectes 935,00       

Ontvangen vergoeding catering etc. 595,50       

Totaal inkomsten 16.530,50  

Kosten

Vrijwilligersvergoeding coordinator 450,00       

Reiskosten en onkosten maatjes 149,90       

Training nieuwe maatjes 11.000,00  

Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes 390,65       

PR 166,89       

 

Overige kosten 4,64           

Totaal kosten 12.162,08  

Resultaat 4.368,42    

Balans 31 december 2013 (€ * 1)

Resultatenrekening 2013 (€ * 1)


