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1. Jaarverslag project SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2018 
 

1.1 Voorwoord 

Op 18 november 2013 is SHM Zoetermeer van start gegaan als stichting genaamd Budget Op 

Orde Maken Zoetermeer (B.O.O.M.Z.) als 60
e
 locatie. Op 7 november 2018 is het 1

e
 lustrum 

gevierd met een theatervoorstelling van de theatergroep Playback.  

Het is bekend dat veel mensen moeite hebben om van hun inkomsten rond te kunnen komen. 

Zodra er een achterstand ontstaat met het voldoen aan betalingsverplichtingen, nemen de 

problemen hand over hand toe. Een gegeven is dat 1 op de 5 gezinnen in Zoetermeer met rode 

cijfers werkt. Wanneer de schuldeisers na aanmaningen en incassobureaus de deurwaarder 

inzetten, worden de mensen zich bewust dat er iets moet gebeuren. Via diverse organisaties en 

de website van SHM melden de hulpvragers zich aan voor begeleiding.  

Het is bijzonder dat vele vrijwilligers spontaan zich aanmelden om de hulpvragers te 

begeleiden. De focus van de SchuldHulpMaatje aanpak ligt zo veel als mogelijk op 

voorkomen van herhaling. Samen met een aantal organisaties (Humanitas Thuis Administratie, 

Stichting MIM, Pallet Welzijn en Maatschappelijk werk Kwadraad) en de Gemeente 

Zoetermeer zijn diverse activiteiten opgestart om zoveel als mogelijk aandacht en inzet te 

besteden aan de vroeg-signalering. 

Door toename van het aantal aanmeldingen van hulpvragers en een duurzame aanpak is er een 

meerjarenplan 2017 – 2021 opgesteld om aan de nieuwe hogere vraag te voldoen en tevens 

zorg te dagen voor een duurzame financiële dekking. In 2018 is er geen aanleiding geweest het 

meerjarenplan aan te passen. 

We prijzen ons gelukkig dat door de inzet van de maatjes en de aanpak van de coördinatoren 

en het bestuur van stichting B.O.O.M.Z., het project SchuldHulpMaatje een solide basis is 

geworden in het begeleiden van hulpvragers met (problematische) schulden in Zoetermeer. 

 

1.2 Algemeen 

 

1.2.1 Statutaire naam, deelnemende partijen, vestigingsplaats en rechtsvorm 

Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer (B.O.O.M.Z.) is opgericht op 16 augustus 2013 

en handelt onder de naam SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ). De stichting is 

ingeschreven in de KvK Den Haag d.d. 19 augustus 2013 onder nummer 58571035.  

De Stichting heeft een ANBI status. 

Het project SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een samenwerkingsverband met van een aantal 

kerkgenootschappen. 

 

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. 

SchuldHulpMaatje wil haar doel bereiken door: 

a. Het vormgeven en bevorderen van de SchuldHulpMaatje aanpak in het algemeen. 

b. Het concretiseren en borgen van een SchuldHulpMaatje aanpak in de burgerlijke 

gemeente. 

c. Het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de effectiviteit van de 

schuldhulpverlening en armoedebeleid. 

d. Het bevorderen van de samenwerking tussen SchuldHulpMaatje en reguliere 

hulpverlening. Deze verhoogt de effectiviteit van de schuldhulpverlening. 
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e. Het aanreiken van elementen gericht op een duurzame kwaliteit SchuldHulpMaatje 

aanpak, met het oogmerk om minder aan symptoombestrijding te gaan doen bij 

schuldenproblematiek. 

f. Het vergroten van de vakkennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening. 

g. Al wat dienstbaar is aan het bereiken van haar doel. 

 

1.3 Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter:    Herman van Vuren 

Secretaris:    Ruud Jursche tot 15 november 2018 

     Aart Mul vanaf 15 november 2018 

Penningmeester:   Han Wijnberger 

Bestuurslid/fondsenwerving: Jack Knaap tot 15 november 2018 

Bestuurslid/coördinator:  Jan de Vries 

 

Het bestuur kwam in 2018 acht keer bijeen. 

Bestuur én coördinatoren zijn in 2018 drie keer bijeen geweest. 

 

1.4 Sponsors van SchuldHulpMaatje Zoetermeer in 2018 

SHM Zoetermeer wordt mede mogelijk gemaakt door: 

                                                         
Daarnaast wordt in een aantal kerken regelmatig voor SchuldHulpMaatje gecollecteerd. 

 

1.5 Organisatie – hoe pakken we het aan  

 

1.5.1 De vrijwilligers 

 

De maatjes en coördinatoren verzetten het werk waar het om draait. Na het aanmelden door een 

hulpvrager en/of verwijzer neemt een coördinator contact op met de hulpvrager voor een eerste 

intakegesprek. Twee coördinatoren zijn bij toerbeurt belast met de eerste intake. 

Als de hulpvrager akkoord gaat met de aanpak van de begeleiding, een overeenkomst 

ondertekent en gemotiveerd is, wordt een afspraak gemaakt met de hulpvrager door coördinator 

en een maatje. In het koppelgesprek wordt de begeleiding overgedragen aan het maatje, die 

vervolgens nadere afspraken maakt met de hulpvrager voor de begeleiding. 

 

Om de kennis en vaardigheden van de maatjes te onderhouden en uit te breiden worden 

intervisie en maatjes bijeenkomsten gehouden. Het doel is om actuele ontwikkelingen door te 

spreken, meestal met een inleiding door een externe deskundige. Daarnaast wordt ook aandacht 

besteed aan intervisie, het uitwisselen van de ervaringen en de aanpak van begeleiding. De 

coördinator maakt hiervoor een afspraak met zijn maatjes groep. 
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Het cursusboek, het werkboek en de beschikbare documenten op de landelijke website SHM, 

bieden ondersteuning aan de maatjes met de SchuldHulpMaatje aanpak. Periodiek worden 

modules beschikbaar gesteld voor speciale onderwerpen (e-learning). In 2018 is een aparte 

cursusdag georganiseerd met als thema SchuldHulpMaatje Jong, hieraan hebben 11 maatjes 

deelgenomen. 

 

Lokale aanpak van regelingen en voorzieningen zijn te vinden op de website 

www.zoetermeerwijzer.nl en worden regelmatig onder de aandacht gebracht van de maatjes.  

 

Kwaliteit staat centraal in de begeleiding van de hulpvragers. De maatjes die beginnen moeten 

na een pre-learning, een 3-daagse basiscursus volgen. Om maatje te kunnen zijn is een 

Verklaring Omtrent het Gedrag noodzakelijk. Jaarlijks moeten de maatjes zich hercertificeren. 

Hiertoe is door de landelijke organisatie een e-learning programma ontwikkeld. 

 

Bestuursleden en coördinatoren worden via regiobijeenkomsten en leidersdagen getraind en 

bijgepraat over de ontwikkelingen van het project en de opgedane ervaringen in den lande. 

 

1.5.2 Coördinatoren 

Door de toename van de hulpvragers en mede daardoor ook het aantal SchuldHulpMaatjes, is 

het aantal coördinatoren uitgebreid naar 9. Het aantal overleggen van coördinatoren in 2018 

was 26. Daarnaast is er per kwartaal afstemming met het hoofd van de afdeling 

Schuldhulpverlening van de Gemeente Zoetermeer. Tevens is er per kwartaal overleg met de 

coördinatoren van Humanitas Thuis Administratie aangaande de samenwerking op diverse 

terreinen.  

 

1.5.3 Samenwerking met Gemeente Zoetermeer en ketenorganisaties  

Het werk van SchuldHulpMaatje Zoetermeer wordt vormgegeven (en wordt mogelijk 

gemaakt) met de volgende organisaties en binnen de volgende samenwerkingsverbanden: 

 

a. Gemeente Zoetermeer.  
1. Er is periodiek afstemming met de afdeling Schuldhulpverlening over het verloop 

van de hulpvragers die zich via de gemeente bij SchuldHulpMaatje hebben 

aangemeld. Ook worden door de consulenten van de gemeente hulpvragers 

verwezen naar SHMZ voor begeleiding en/of completeren van de aanvraag 

schuldhulpverlening. 

2. De Gemeente Zoetermeer organiseert 2-wekelijks een workshop Administratie en 

Financiën. Bij toerbeurt begeleiden SchuldHulpMaatje en Humanitas TA de 

workshop. Door SHMZ-maatjes is begeleiding geweest bij 8 workshops in 2018. 

Tijdens de zomermaanden zijn de workshops niet doorgegaan. De inzet is, om 

afhankelijk van het aantal aanmeldingen, met 2 tot 3 maatjes/coördinatoren 

aanwezig te zijn. Naar aanleiding van een evaluatie is afgesproken dat de aanpak en 

begeleiding door blijven gaan en 2-wekelijks zullen worden gehouden. Het aantal 

bezoekers op deze workshops loopt terug. 

3. Bij diverse beleidsvoorbereidende onderwerpen is SHMZ ook benaderd om een 

bijdrage te leveren aan met name het aanleveren van praktijk cases die de 

onderwerpen betreffen. 

4. In het najaar 2014 is gestart met een overleg genaamd Samen Doen bestaand uit 

een aantal organisaties, die betrokken zijn bij schuldhulpverlening met als doel het 

organiseren van vroeg signalering. Het daaruit voortgekomen project, genaamd 
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Eerder Melden, Minder Achterstanden (EMMA), maakt afspraken met crediteuren 

om mensen met achterstanden (o.a. met 2 maanden huurachterstand) te melden, 

waarna een maatschappelijk werker contact opneemt met betrokkene. Indien 

hulp/begeleiding gewenst wordt, wordt het doorgegeven aan een van de 

organisaties die zoveel als mogelijk aansluit bij de aangetroffen problematiek. Eind 

2017 zijn in overleg met de gemeente afspraken gemaakt om het aantal crediteuren 

uit te breiden, met nog nader te bepalen crediteuren. De Gemeente heeft het project 

overgenomen en is er op 31 augustus 2018 een convenant getekend met 3 

woningcorporaties, 2 zorgverzekeraars, 1 energiebedrijf en de leverancier van 

water. In het aanleveren van maandelijkse bestanden van 2 maanden achterstallige 

betalingen wordt een selectie gemaakt als er sprake is van gelijktijdig 2 crediteuren. 

Via een selectie wordt er met betrokkenen een afspraak gemaakt voor mogelijke 

ondersteuning/begeleiding. 

5. SchuldHulpMaatje Zoetermeer vormt samen met diverse ketenorganisaties en de 

gemeente het Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ). In 2018 zijn 

5 vergaderingen georganiseerd. Tevens heeft SchuldHulpMaatje Zoetermeer zitting 

in de Stuurgroep Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (OAZ). Namens het 

BOAZ is op 28 november 2018 voor de tweede keer een studiemiddag Geld 

georganiseerd. Met een prominente spreker en een 9-tal workshops kunnen de 

deelnemers weer kennisnemen van de actualiteit in het domein armoede- en 

schuldenproblematiek. Met 160 aanmelding van 24 organisaties is het een groot 

succes geworden. Gezien de zeer positieve resultaten is er voor 2019 wederom een 

nieuwe studiemiddag gepland. 

6. In samenwerking met de Gemeente, Humanitas Thuis Administratie en 

SchuldHulpMaatje heeft Zoetermeer een Sociaal Leenfonds. De gemeenteraad 

heeft besloten dat er onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening verstrekt 

moet kunnen worden. De aanvragen worden voor advisering beoordeeld door 

Humanitas Thuis Administratie en SchuldHulpMaatje, de uitvoering is 

ondergebracht bij Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ). 

7. De ketenorganisaties hebben in samenwerking met de Gemeente voorwaarden 

opgesteld voor het verstrekken van supermarktpasjes. SchuldHulpMaatje is mede 

aangewezen om een voorraad pasjes in beheer te hebben welke direct kunnen 

worden verstrekt bij noodsituaties. Achteraf wordt verantwoording afgelegd. 

 

 

b. Ketenorganisaties 

a) Met de Voedselbank Zoetermeer (Haaglanden/Zoetermeer) zijn afspraken gemaakt 

over het beoordelen van aanmelding en voor zover mogelijk de controle van 

hulpvragers, die in aanmerking komen voor de Voedselbank. 

b) Bij Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) kunnen via een afgesproken 

procedure (onder begeleiding van hulporganisaties) verzoeken worden ingediend 

ter ondersteuning van hulpvragers. Toegekende bedragen worden als een gift 

verstrekt. 

c) Het Sociaal Leenfonds. Met een renteloze lening kunnen bepaalde schulden worden 

afgelost. In overleg wordt een terugbetaling afgesproken. De uitvoering wordt 

gedaan via SunZ, de boordeling wordt uitgevoerd door Humanitas TA en 

SchuldHulpMaatje. 

d) Diverse hulporganisaties (o.a. de Kledingbank, Voedselbank voor dieren) zijn in 

Zoetermeer actief voor hulpvragers die aan bepaalde voorwaarden voldoen en 
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meestal in het bezit moeten zijn van een door de gemeente Zoetermeer verstrekte 

ZoetermeerPas. Belangrijk is dat de maatjes weten welke organisaties er zijn om, in 

afstemming met de coördinator, betrokkenen door te verwijzen c.q. een aanvraag 

om hulp in te dienen. 

e) In afstemming met diverse organisaties is een Zorgpad Project Ondersteuning 

Kwetsbare Zwangeren tot stand gekomen. In het stroomschema van eventuele 

acties/afstemming heeft ook SchuldHulpMaatje Zoetermeer een plek voor 

aanmelding van hulp bij schulden. 

 

c. Kerken 

Gezien de opstart van het project SchuldHulpMaatje Zoetermeer door een aantal 

kerken is het van belang dat er goede contacten zijn met zoveel mogelijk 

kerkgenootschappen. Periodiek worden de ontwikkelingen teruggekoppeld aan het 

Beraad van Kerken Zoetermeer, zodat men een beeld heeft van hoe het project 

functioneert. Van de kerken wordt verwacht dat men alert is in het 

melden/doorverwijzen van hulpvragers en dat men aandacht heeft voor de werving van 

nieuwe maatjes, dit zoveel als mogelijk vanuit de kerken zelf. Voor de duurzaamheid 

van het project is ook een financiële bijdrage van belang. In een beperkt aantal kerken 

wordt voor Schuldhulpmaatje Zoetermeer gecollecteerd. 

 

2.  Nieuwe ontwikkelingen 

 

2.1  Hulp Vrager Systeem 

 

In april 2017 is besloten om de registratie van hulpvragers en de hulp volledig in 

het Landelijk Hulp Vrager Systeem (HVS) onder te brengen. Alle maatjes worden 

verzocht om de contacten, urenbesteding en rapportage in het systeem in te 

brengen. In de loop van het jaar zijn diverse problemen aan de orde geweest en zijn 

ter verbetering voorgelegd aan het Landelijk Bureau SchuldHulpMaatje. Een aantal 

wensen is nog niet uitgevoerd en zijn aandachtspunten voor het komende jaar. De 

kengetallen uit het HVS moeten op inhoud nog nader worden beoordeeld. Een en 

ander is afhankelijk van de eenduidigheid van registratie. Via de landelijke 

Gebruikersgroep wordt zo veel als mogelijk aan de orde gesteld en opgelost. Het 

HVS is in 2018 zodanig aangepast dat het aan de nieuwe AVG-vereisten voldoet. 
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 3.  Kengetallen 

 

3.1.1 Aantal in te zetten SchuldHulpMaatjes 

Op 1 januari 2018 hadden we de beschikking over 107 opgeleide maatjes. In 2018 zijn 

23 maatjes gestopt en in twee opleidingsgroepen zijn 18 nieuwe maatjes opgeleid. 

Door de stijging van het aantal maatjes en verdeling van taken is het aantal 

coördinatoren in 2018 uitgebreid naar negen. 

 

Het verloop van het aantal maatjes in de afgelopen jaren is als volgt: 

 

 
Het aantal maatjes dat stopt neemt conform verwachting toe. Het is niet ongebruikelijk 

dat maatjes na een aantal jaren actief te zijn geweest stoppen. Opleiden van nieuwe 

maatjes is belangrijk om het aantal op peil te houden.  

 

Het totaal aantal bestede uren begeleiding door maatjes: 

 

 
 

Door de coördinatoren zijn 2018 nog ruim 2.500 uur besteed aan algemene activiteiten 

en activiteiten in de diverse samenwerkingsverbanden. 

 

3.1.2 Aantal hulpvragers 

Het aantal aanmeldingen van hulpvragers is in 2018 gelijk aan 2017, zie onderstaande 

tabel. 

 

 
 

3.1.3 Aanmelding hulpvragers 

De aanmelding van de hulpvragers is als volgt over de maanden van het jaar verdeeld: 

 

 
 

 

Aantal maatjes 2018 2017 2016 2015 2014

Per 1 januari 107               89                 71                 31                 14                 

Niew opgeleid 18                 36                 31                 44                 18                 

Gestopt -23                -18                -13                -4                  -1                  

Per 31 december 102               107               89                 71                 31                 

2018 2017 2016 2015 2014

Aantal bestede uren 5.339           5.107           5.372           2.528           1.602           

 2018 2017 2016 2015 2014

Aantal nieuwe hulpvragers 186               186               160               117               68                 

Jaar jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec totaal

2018 11 14 14 14 13 26 13 25 13 18 16 9 186

2017 21 14 21 14 13 11 21 17 11 12 15 16 186

2016 15 15 18 3 20 13 6 12 21 9 19 9 160

2015 12 5 7 4 7 13 11 10 11 17 12 8 117

Aanmelding hulpvragers per maand
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In 2018 zijn de 186 aanmeldingen van hulpvragers ontvangen via de volgende kanalen:  

  
 

Van de 186 aanmeldingen in 2018 zijn er 181 in behandeling genomen.  

 

De verdeling per wijk/postcode wordt hieronder weergegeven: 

 

  
 

3.1.4 Verloop hulpvragers. 

Het verloop van het aantal hulpvragers in 2018 was als volgt: 

 

 
 

 

Aanmelding hulpvragers via 2018 2017

Landelijke website 109               124               

Project EMMA -                6                    

Kwadraad 18                 17                 

Limor 1                    4                    

Schuldhulpverlening Gemeente 45                 20                 

Ipse de Bruggen -                2                    

Fonteijnenburg 1                    2                    

Stichting MIM 2                    2                    

Overig 10                 9                    

Totaal 186               186               

Hiervan in behandeling genomen 181               157               

Wijk Aantal In % Aantal In %

Meerzicht 32 17,7% 33 21,0%

Oosterheem 26 14,4% 25 15,9%

Buytenwegh 25 13,8% 20 12,7%

Seghwaert 29 16,0% 16 10,2%

Centrum/Dorp 11 6,1% 15 9,6%

Palenstein 18 9,9% 14 8,9%

De Leyens 11 6,1% 11 7,0%

Rokkeveen 16 8,8% 8 5,1%

Driemanspolder 8 4,4% 6 3,8%

Noordhove 3 1,7% 6 3,8%

Overig 2 1,1% 3 1,9%

Totaal 181 100,0% 157 100,0%

2018 2017

Herkomst qua wijk van in behandeling genomen hulpvragers

Tijdsverloop 2018 2017

Per 1 januari 162               101               

Nieuw in het jaar 181               157               

Afgesloten in het jaar -171             -96                

Per 31 december 172               162               

Aantal hulpvragers in behandeling
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De doorlooptijd van de afgesloten dossiers in 2018 wordt hieronder weergegeven: 

 

  
   

Er zijn in het afgelopen jaar 171 dossiers afgesloten. Door een gewijzigde intakeprocedure 

hebben we bereikt dat hulpvragers sneller worden benaderd. Dit heeft ertoe geleid dat de 

instroom hoger is (minder uitval) dan het voorgaande jaar ondanks het redelijk gelijk 

blijven van het aantal aanmelders. 

 

Van de afgesloten dossiers is in 2018 ongeveer 40%  succesvol afgesloten. 

Dit wil zeggen dat de doelstelling in samenwerking met de hulpvrager is bereikt, ofwel dat 

de hulpvrager van mening is dat deze weer zelfstandig verder kan. 

Helaas worden er ook dossiers vroegtijdig afgesloten. Redenen hiervoor zijn onder meer 

dat de aanmelding niet tot daadwerkelijke hulpverlening heeft geleid, dat met de 

hulpvrager geen contact meer te krijgen was, dat de hulpvrager zich niet aan de afspraken 

houdt, dat de hulpvrager het uiteindelijk zelf wil oplossen of geen hulp meer wil.  

 

 
 
 

4. Locatie Bredewater 

Sinds december 2014 is in het bedrijvengebouw aan Bredewater 16 een kamer gehuurd ten 

behoeve van  bestuursvergaderingen, coördinatorenoverleg en diverse kleine overleggen. 

Door de schaalvergroting kunnen de cursussen en intervisie-bijeenkomsten in de eigen 

locatie worden gehouden. De locatie wordt ook beschikbaar gesteld voor vergaderingen 

met ketenorganisaties onder andere ten behoeve van het project EMMA. Regelmatig 

worden ook hulpvragers begeleid. Ter ondersteuning beschikken we over een 

kopieermachine met een grotere capaciteit om kopieën te maken van de aanvraag 

Schuldhulpverlening. 

De verwachting is dat in de nabije toekomst andere kantoorruimte gezocht zal moeten 

worden, aangezien het gebied rond het Bredewater herontwikkeld gaat worden. 
 

Aantal maanden Aantal In % Aantal In %

< 1 maand 19                 11,1% 21                 21,9%

1 - 3 maanden 40                 23,4% 10                 10,4%

4 - 6 maanden 35                 20,5% 21                 21,9%

7 - 12 maanden 34                 19,9% 19                 19,8%

13 - 24 maanden 28                 16,4% 17                 17,7%

> 24 maanden 15                 8,8% 8                    8,3%

Totaal 171               100,0% 96                 100,0%

2018 2017

Doorlooptijd afgesloten hulpvragers

Mate van succes Aantal In % Aantal In %

Succesvol afgesloten 69                 40,4% 44                 45,8%

Doorverwezen 8                    4,7% 2                    2,1%

Vroegtijdig afgesloten 94                 55,0% 50                 52,1%

Totaal 171               100,0% 96                 100,0%

Mate van succes afgesloten dossiers hulpvragers

2018 2017
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5. Financieel verslag 2018 

 

 

Balans per 31 december 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen 3.795              374                 

Liquide middelen 53.705           40.509           

Totaal activa 57.500           40.883           

Continuiteitsreserve 14.000           10.500           

Bestemmmingsreserves 22.736           14.819           

Bestemmmingsfondsen 366                 2.935              

Vooruitontvangen bedragen 5.000              5.000              

Overige schulden 15.398           7.629              

Totaal passiva 57.500           40.883           

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

Staat van baten en lasten 2018 2018 2017

€ € €

BATEN

Subsidies 56.813           56.813           56.813           

Andere organisaties zonder winststreven 5.000              5.000              1.538              

Giften en collectes 4.220              1.200              2.160              

Vergoeding project EMMA -                  -                  2.650              

Bijdragen bedrijfsmaatjes -                  -                  300                 

Huuropbrengsten -                  -                  890                 

Oveige baten 12                    -                  45                    

Totaal baten 66.044           63.013           64.396           

LASTEN

Vrijwilligersvergoedingen coordinatoren 9.130              8.300              8.279              

Reiskosten en onkosten maatjes 317                 350                 549                 

Reis- en onkosten bestuur en coordinatoren 1.060              1.200              1.948              

Contributie landelijke vereniging 3.100              3.100              3.100              

Training nieuwe maatjes 7.844              12.375           12.950           

Training bestaande maatjes 16.719           18.750           14.906           

Maatjesbijeenkomsten/cursusdagen 1.153              1.600              1.873              

Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes 744                 1.290              1.527              

Huurlasten 7.843              7.817              7.743              

Kantoorkosten 1.169              1.000              679                 

Kosten PR 343                 1.000              985                 

Accountantskosten 4.696              2.000              2.634              

Overige kosten 510                 230                 128                 

Totaal lasten 54.628           59.012           57.301           

Resultaat 11.417           4.001              7.095              

Resultaatbestemming

Continuiteitsreserve 3.500              3.500              3.500              

Bestemmingsreserve 7.917              501                 3.595              

Bestemmingsfonds maatjes -                  -                  -                  

Resultaat 11.417           4.001               7.095              
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
 
 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 “kleine organisaties-zonder-winststreven” 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  
 

Verbonden partijen 

De volgende entiteiten zijn aan te merken als verbonden partijen: 

Stichting SchuldHulpMaatje Nederland. 

 

 

Grondslagen van waardering 
 

Algemene grondslagen van waardering 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

 

Materiële vaste activa 

Aanschaffingen van € 1.500,- en meer worden geactiveerd. 

 

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen 

tegen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen bestemmingsreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.  

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden voor het doel waarvoor deze ter beschikking 

zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties voor specifieke projecten. 

 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 
 

Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en 

andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

 

Baten 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

 

Lasten 

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en rentelasten. 
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Toelichting op de balans 31 december 2018 

 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve wordt gevormd om bij beëindiging van de activiteiten op enig moment in 

de toekomst voldoende middelen beschikbaar te hebben om nog lopende hulpvragen op een goede 

manier te kunnen afronden en doorlopende lasten te kunnen voldoen. 

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve wordt gevormd om in de toekomst bij een mogelijk tijdelijk tekort aan 

subsidies en giften de activiteiten toch op het gewenste niveau te kunnen voortzetten. 

 

Bestemmingsfonds maatjes 

Het bestemmingsfonds maatjes is gevormd uit aan de Stichting toegekende geldelijke prijzen die 

niet bedoeld zijn om ten gunste van de reguliere exploitatie te worden aangewend. Het is de 

bedoeling om uit deze middelen speciale acties voor de maatjes te bekostigen. In november 2018 

is een speciale viering gehouden voor de maatjes ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van de 

stichting. 

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

De stichting heeft een huurcontract voor een kantoorruimte aan het Bredewater 16 in Zoetermeer. 

Dit contract is maandelijks opzegbaar. De huurprijs voor het volgende jaar bedraagt € 7.938,60. 

 

 

Toelichting op verschillen begroting en realisatie 

 

Baten 

De baten zijn iets hoger uitgekomen omdat er een eenmalige grote gift is ontvangen. 

 

Lasten 

De kosten voor de training van nieuwe maatjes zijn lager uitgekomen omdat er 15 maatjes minder 

zijn opgeleid dan begroot. 

 

De kosten voor de training van bestaande maatjes zijn lager uitgekomen omdat vanwege het 

geringere aantal nieuw opgeleide maatjes ook het aantal maatjes dat gemiddeld beschikbaar was  

lager is uitgekomen dan verwacht. 

 

De kosten voor de accountant zijn hoger uitgekomen dan begroot, omdat de kosten voor de 

jaarrekening 2017 ook te laag waren begroot, met name omdat ook BTW in rekening wordt 

gebracht, die niet terug vorderbaar is. 

 

Het batige saldo in 2018 moet ook in het licht gezien worden van een verwacht tekort in 2019, 

omdat in dat jaar juist meer nieuwe maatjes zullen worden opgeleid om het relatief lage aantal van 

2018 te compenseren. Inmiddels is in februari 2019 al een eerste groep nieuwe maatjes opgeleid. 
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6. Begroting 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGROTING

Staat van baten en lasten 2019

€

BATEN

Subsidies 56.813            

Andere organisaties zonder winststreven 5.000              

Giften en collectes 1.200              

Oveige baten -                   

Totaal baten 63.013            

LASTEN

Vrijwilligersvergoedingen coordinatoren 12.700            

Reiskosten en onkosten maatjes 350                  

Reis- en onkosten bestuur en coordinatoren 1.250              

Contributie landelijke vereniging 3.100              

Training nieuwe maatjes 15.875            

Training bestaande maatjes 18.750            

Maatjesbijeenkomsten/cursusdagen 1.900              

Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes -                   

Huurlasten 7.939              

Kantoorkosten 800                  

Kosten PR 500                  

Accountantskosten 3.630              

Overige kosten 1.330              

Totaal lasten 68.124            

Resultaat -5.111             
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7. Contact  

 

a) Bestuur gegevens: Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer (B.O.O.M.Z.) en 

handelend onder de naam: SchuldHulpMaatje Zoetermeer 

Bestuurs- en postadres: 

p/a secretariaat: Buizerdveld 85, 2727 BB Zoetermeer. M: 06-28842669 

Kantoor, (op afspraak): Bredewater 16, kamer 3.25. 2715 CA Zoetermeer.  

Bankrelatie: NL66 INGB 0006 1848 31 

 

b) Coördinatoren: 

Jan de Vries, M: 06-39405015, E: jdevries@shmzoetermeer.nl  

Kees van Leeuwen, M: 06-55553609, E: kvanleeuwen@shmzoetermeer.nl   

Henry Zwartjes, M: 06-10340749, E: henryzwartjes@shmzoetermeer.nl  

Klaas van Doeland, M: 06-22511186, E: kvandoeland@shmzoetermeer.nl 

Arthur Schipper, M: 06-23404596, E: aschipper@shmzoetermeer.nl  

Odette Panneman – Bulthuis, M: 06-14638710, E: wopanneman@ziggo.nl (gestopt 

begin 2019) 

Ineke Spaans, M: 06-14612171, E: ispaans@shmzoetermeer.nl  (gestart begin 

2019) 

Simon van der Doorn, M: 06-51940650, E: svddoorn@shmzoetermeer.nl    

Cor Kaldeway, M: 06-51420010, E: corkaldeway@shmzoetermeer.nl   

Niek Parlevliet, M: 06-51437009, E: niekparlevliet@shmzoetermeer.nl     

 

c) Websites: 

www.shmzoetermeer.nl  

www.schuldhulpmaatje.nl (voor maatjes en algemene informatie) 

www.uitdeschulden.nu (voor hulpvragers) 

www.eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen) 

www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen) 

www.geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen) 
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SchuldHulpMaatje Locatie Zoetermeer 
 

Is lokaal mede mogelijk gemaakt door: 

 

      
 
 
 

 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een werknaam van: 
Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer 
Secr. Buizerdveld 85 
Tel: 06-28842669 
KvK: 5871035 
info@shmzoetermeer.nl / www.shmzoetermeer.nl  
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