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1. Bestuursverslag 2018 

1.1. Algemeen 

Kernactiviteiten   

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toene-

mende schuldenproblematiek in Nederland.  Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2012 van-

uit de PKN-diaconieën van Driebergen en Doorn een start gemaakt met het uitrollen van SchuldHulp-

Maatje in de gemeente. Sinds 2013 helpen wij mensen op hun verzoek met het op orde krijgen van 

hun financiën. Per juli 2016 is de Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug opgericht. De vorming van 

een stichting maakt het gemakkelijker om fondsen om financiële steun te vragen en geeft meer struc-

tuur aan de organisatie van de activiteiten. 

Onze doelstelling en missie is: “De stichting heeft ten 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 aan-

spraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De schuldhulp-

maatjes worden allen door de stichting geselecteerd en allemaal, conform landelijke uitgangspunten, 

opgeleid en landelijk (her) gecertificeerd en geregistreerd. De stichting zet dus louter vrijwillige- en 

(her)gecertificeerde schuldhulpmaatjes in. Ten behoeve hiervan is de stichting lid geworden van de 

landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De stichting dient een algemeen belang en beoogt 

niet het maken van winst." 

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug helpt hulpvragers die, begeleid door maatjes, werken aan 

de financiële ordening, budgettering, de omgang met de schuldsanering en het voorkomen van nieuwe 

schulden. Het onderzoeken van inkomensverbetering is eveneens een aandachtspunt voor de maatjes. 

De geboden ondersteuning, ook van emotionele en sociale aard, moet leiden tot grotere zelfredzaam-

heid van de hulpvrager. 

Juridische structuur 

Sinds 5 juli 2016 is de Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug officieel ingeschreven in het register 

van de Kamer van Koophandel, KvK nummer 66435730. De stichting heeft de ANBI status bij de Belas-

tingdienst onder fiscaal nummer 856552252. 

Organisatorische structuur 

Het bestuur heeft in 2018 geen veranderingen ondergaan. Het bestaat uit zes leden van diverse kerk-

genootschappen op de Utrechtse Heuvelrug, met vertegenwoordiging in het Diaconaal Platform 

Utrechtse Heuvelrug, een overlegorgaan van alle diaconieën in onze burgerlijke gemeente. 

• Mw. M.N.W. Brummel-Barreveld, secretaris 

• Mw. H.W. Gietema-Haasdijk, lid 

• Dhr. J.G. Geurkink, lid 

• Mw. A.C Hogendoorn-Lokhorst, lid 

• Dhr. Drs. M. Kingma, penningmeester 

• Dhr. R.H.W.J. Limpens, voorzitter 

Bij de bestuursvergaderingen is altijd een coördinator aanwezig om de link tussen de maatjes en het 

bestuur te vertegenwoordigen en de laatste stand van zaken toe te lichten.  
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1.2. Coördinatoren en maatjes 

Coördinatorschap 

De coördinator ontvangt de hulpvraag, neemt een intake af en leidt, wanneer de hulpvraag geschikt is 

voor begeleiding, door naar een van onze schuldhulpmaatjes. De vragen om hulp komen bij ons binnen 

via de landelijke site van SchuldHulpMaatje, de website van de stichting, de Dorpsteams en in direct 

contact met de coördinator. 

Het coördinatorteam bestaat sinds 2017 uit drie personen. De coördinatoren zijn bij toerbeurt aan-

spreekpunt en ieder heeft op basis van geografische gronden een aandachtgebied met betrekking tot 

hulpvragers en maatjesbegeleiding. 

• Bernard Baakman, Doorn/Maarn/Maarsbergen 

• Bert de Goede, Driebergen 

• Sonja Rinsma, Amerongen/Leersum/Overberg 

Maatjes 

Onze maatjes zijn uiteraard het meest belangrijk. Door hun aantal en kennis op peil te houden kunnen 

we de hulpvragers de begeleiding geven waar ze behoefte aan hebben.  

Maandelijks treffen zij elkaar in de maatjesvergadering waar er ruimte is om ervaringen uit te wisselen, 

veranderingen vanuit schuldhulpverlening en nieuwe informatie te krijgen. Tevens worden casussen 

besproken. In de maandagochtendvergadering is er tevens ruimte om meer informatie te krijgen van 

bv. externen. In 2018 is gestart met het houden van een extra avondvergadering op de woensdag, 

omdat niet alle maatjes overdag aan kunnen sluiten. 

Sommige maatjes zijn al betrokken vanaf de start in 2012, toen gestart werd met 8 maatjes. Eind 2017 

stond de teller op 19 maatjes. Begin 2018 is een nieuwe groep maatjes geschoold.  Helaas hebben we 

ook van enkele maatjes afscheid moeten nemen gedurende 2018. In december 2018 stond de teller 

op 21 maatjes. 

 

Jaarlijks treffen bestuur, coördinatoren en maatjes elkaar bij een bijeenkomst om waardering voor het 

werk van de maatjes uit te drukken, begin 2018 in de vorm van een stamppottenbuffet. In 2019 hebben 

een afvaardiging van maatjes en bestuur voor de groep gekookt.  
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Hulpvragers en verloop van de trajecten 

Wekelijks komt gemiddeld 1 nieuwe hulpvraag binnen.  

Aan het eind van 2016 is het maatjesportaal in gebruik genomen van SchuldHulpMaatje Nederland. In 

het portaal worden alle kengetallen van de trajecten genoteerd, waardoor er kengetallen beschikbaar 

komen. Sinds 2017 wordt dit structureel door de maatjes gebruikt, waardoor de data een stuk com-

pleter zijn. 

In 2018 meldden zich 45 nieuwe hulpvragers, afkomstig uit alle dorpen van de Utrechtse Heuvelrug, 

waarvan nog 2/3 actief begeleid wordt. Bij 135 cliënten werden in totaal 1755 uren aan begeleiding 

geregistreerd. 79 Hulpvragen werden afgerond. In bijlage 1 zijn enkele statistieken over 2018 opge-

nomen, waaronder het aantal uitzettingen die voorkomen zijn. 

Opleiding 

Naast de opleiding van de nieuwe maatjes, worden de overige maatjes gestimuleerd om deel te nemen 

aan het nascholingsprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland. Tijdens de bijeenkomsten van de 

maatjes worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd om bv. nieuw beleid op het gebied van 

schuldhulp toe te lichten. 

1.3. Relaties en financiën 

Gemeente/ Dorpsteams 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft reeds in 2012 een steunbetuiging afgegeven aan SchuldHulp-

Maatje. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft steun toegezegd voor de komende jaren. Naast een 

financiële bijdrage aan de stichting werkt de gemeente veel samen met SchuldHulpMaatje onder an-

dere in de vorm van dorpsteams. In de sociale dorpsteams werken Formulierenbrigade, Humanitas en 

SchuldHulpMaatje samen met de gemeente in de vorm van inloopspreekuren, zoals “Grip op Geld“ en 

“In the Cloud”. 

De inloopspreekuren van de Dorpsteams in Maarn, Amerongen en Doorn zijn in 2017 gestart. In Drie-

bergen en Leersum bestonden de inloopspreekuren al langer. In Doorn is dit redelijk van de grond 

gekomen. In Maarn helaas niet, hier kwamen te weinig mensen naar het spreekuur om dit in stand te 

houden.  

Diaconieën 

Daarnaast zijn vanaf het begin diaconieën vanuit de regio betrokken, die deel uitmaken van het Diaco-

naal Platform Utrechtse Heuvelrug. Door bijvoorbeeld collecteopbrengsten dragen zij financieel bij aan 

de werkzaamheden van de stichting. Het diaconaal platform vaardigt ook bestuursleden af. De vol-

gende diaconieën hebben een intentieverklaring ondertekend met SchuldHulpMaatje: 

• Johanneskerk Leersum 

• Michaelkerk Leersum 

• Protestantse Gemeente Doorn 

• Protestantse Gemeente Driebergen 

• Protestantse Gemeente Maarn Maarsbergen 

• R.K. Geloofsgemeenschap Sint-Andries Leersum/Amerongen 

 



Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug 

 6 

Fondsen 

In 2018 heeft de stichting vanuit de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, het Oranjefonds en de Stichting 

Interkerkelijke Oriëntatie Centrum (SIOC) subsidie ontvangen.  

Dit alles maakt het mogelijk dat onze schuldhulpmaatjes een grondige opleiding krijgen, dat wij bege-

leiding vanuit de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje krijgen en dat de hulpvragers geen bijdrage 

hoeven te betalen voor onze ondersteuning. 

Woningcorporatie 

Met woningcorporatie Heuvelrug Wonen (grootste in gemeente Utrechtse Heuvelrug) wordt al een 

geruime tijd samengewerkt. Onder de hulpvragers bevinden zich veel huurders van Heuvelrug Wonen. 

De goede samenwerking, o.a. door de snelle verwijzing naar SHM, voorkomt regelmatig escalatie van 

de schuldenproblematiek. Ook het nieuw ingestelde inloopspreekuur werpt door de aanwezigheid van 

verschillende partijen, waaronder SHM, goede vruchten af. Door de korte lijnen wordt een huurder 

met schulden langer de tijd gegeven om weer grip op zijn financiële situatie te krijgen, voordat de 

woningcorporatie overgaat tot bijvoorbeeld uitzetting. Tevens ondersteunt Heuvelrug Wonen Schuld-

HulpMaatje onder andere door het beschikbaar stellen van vergaderruimte tijdens trainingen en twee-

jaarlijks de maatjesvergadering. Het is een mooie blijk van waardering voor het werk dat de schuld-

hulpmaatjes verzetten. 

Regionale sociale dienst 

SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug werkt ook al jaren goed samen met de Regionale Sociale Dienst 

Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). Wanneer hulpvragers te grote schulden hebben worden zij begeleid 

naar de regionale sociale dienst. Regelmatig geven medewerkers van de RDWI in de maatjesvergade-

ringen uitleg over nieuwe regelgeving. 

Delen van kennis 

In 2017 zijn wij aangesloten bij het overleg met regionale locaties van SchuldHulpMaatje om ervarin-

gen uit te wisselen. Halfjaarlijks wordt aan de hand van een thema’s door coördinatoren en een be-

stuur afvaardiging ervaringen uitgewisseld. 

Wijk bij Duurstede is begonnen met het opzetten van een eigen SchuldHulpMaatje locatie. Wij hebben 

hen ondersteund met onze kennis bij het oprichten van de stichting. Coördinator Bernard Baakman is 

nauw betrokken geweest bij de oprichting van de stichting. 

1.4. Toekomstige ontwikkelingen 

• In 2019 worden nieuwe maatjes geworven en opgeleid. 

• Nieuwe financiële partners zullen gevonden moeten worden om op de lange termijn voldoende 

middelen te werven om de maatjes te (her)scholen. In 2019 zullen daarvoor bedrijven bezocht 

gaan worden en bekeken worden of de samenwerking met woningcorporaties ook een financiële 

poot kan krijgen. 

Overige plannen staan beschreven in het beleidsplan 2019-2022 van de stichting. 
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2. Jaarrekening 2018 
De begroting voor 2019 t/m 2021 is opgenomen in bijlage 2. De exploitatie is hieronder te zien. 

2.1.  Exploitatie 2018 

  begroting  realisatie  realisatie 

Uitgaven   2018   2018  2017 

Kosten coördinatoren          

Vergoeding     €               -    €                -      €               -     

Overige kosten    €       300,00    €         36,80   €     184,57  

     €       300,00    €         36,80   €     184,57  

           

Vereniging SchuldHulpMaatje          

Lidmaatschap    €     3.000,00    €    3.000,00    €   3.000,00  

Solidariteitskas    €        100,00    €       100,00    €      100,00  

     €     3.100,00    €    3.100,00    €   3.100,00  

           

Vrijwilligerskosten          

Basisopleiding vrijwilligers á € 350 14  €   3.500,00  11  €    3.850,00  10  €   3.500,00  

Bijscholing vrijwilligers a  € 250   €   5.000,00    €     4187,50    €   3.562,50  

ondersteuning en intervisie    €   2.500,00    €                 -      €                -     

Overige vrijwilligerskosten    €   1.000,00    €       226,40    €       297,80  

     € 12.000,00    €    8.263,90    €    7.360,30  

           

Organisatiekosten          

Vergaderingen    €         500,00    €        921,75    €    1.358,44  

PR en publiciteit    €         750,00    €        260,05    €       198,39  

Website    €         200,00    €        200,74    

Administratiekosten + telefonie    €         200,00    €              -    €       289,94  

Bankkosten    €         150,00    €        130,30    €       119,90  

Overige organisatiekosten    €         200,00    €              -    €       241,81  

     €      2.000,00    €    1.512,84    €    2.208,48  

           

Algemene kosten          

Voorziening opleidingen    €     2.600,00    €    2.600,00    €    5.100,00  

Overige algemene kosten    €        250,00    €        850,00      €                 -     

     €     2.850,00    €    3.450,00    €    5.100,00  

Totaal generaal    €  20.250,00    €  16.363,54   €  17.953,35 

           

Inkomsten           

Subsidie          

Landelijke fondsen 37,04%  €      7.500,00  21,40%  €    3.375,00  38,98%  €    7.600,00  

Lokale overheid 37,04%  €      7.500,00  47,55%  €    7.500,00  38,47%  €    7.500,00  

kerkelijke organisaties 19,75%  €      4.000,00  28,83%  €    4.546,97  21,66%  €    4.222,17  

Bedrijven 4,94%  €      1.000,00  0,00%  €                 -    0,00%  €                -     

particuliere giften 1,23%  €         250,00  0,32%  €          50,00  0,26%  €         50,00  

declaraties derden    €               -  1,90%  €        300,00  0,64%  €       124,50  

  100,00%   100,00%   100,00%  

Totaal inkomsten    €   20.250,00     €  15.771,97   €   19.496,67 

Resultaat 2018     €       -591,57   €      1543,32 
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Ontwikkeling hulpmaatjes 2018 

aanvang jaar 19 

nieuw in opleiding 11 

gestopt 9 

einde jaar 21 

2.2. Balans per jaar ultimo 

Balans  31-12-2017 31-12-2018 

Activa     

Bankrekening  €      9.229,62   €  12.140,45  

Debiteuren  €                  -     €              -  

  €      9.229,62   €  12.140,45  

Passiva     

Algemene Reserve  €      4.129,62   €    3.538,05  

Voorziening opleidingen  €      5.100,00   €    7.700,00  

Crediteuren  €                  -     €        902,40  

  €      9.229,62   €  12.140,45  

Toelichting: 

• Declaraties derden ad € 300,- betreft vergoeding voor presentatie door een coördinator tijdens 

een bijeenkomst van Schuldhulp Nederland. 

• Vergaderkosten ad € 921,75 betreft hoofdzakelijk maandelijks overleg van de maatjes. 

• Overige vrijwilligerskosten ad € 226,40 betreft hoofdzakelijk VOG-verklaringen voor nieuwe 

maatjes. Naar verwachting zullen deze voortaan door de gemeente gratis worden verstrekt. 

• Overige algemene kosten ad € 850,-, betreft een terugbetaling aan Kansfonds. 

• Het banksaldo ad € 12.140,45 is een redelijke liquiditeitsbuffer. 

In het 1e kwartaal 2019 zal dit aanmerkelijk lager worden: 

• Jaarlijkse contributie aan SHM-Nederland: € 3.100 

• Permanente opleiding schuldhulpmaatjes: circa € 1.500 

 

2.3. Kascontrole 2018 

De kascontrole voor het jaar 2018 is op 29 april 2019 uitgevoerd door twee vertegenwoordigers uit 

het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug; dhr. Jaap van Drie en dhr. Arie Oudshoorn. Zij hebben 

hierbij geen ongeregeldheden geconstateerd en de mondelinge informatie werd zeer op prijs gesteld. 
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Bijlage 1: Statistieken hulpvragen 2018 
 

 2018 2017 

Lopend dit jaar 90 109 

Gestart in dit jaar 45 72 

Afgerond in dit jaar 64 14 

Gestart dit jaar en reeds afgerond 15 52 

Nog lopend van dit jaar 30 20 
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Bijlage 2: Begroting 2019-2021 
 

Uitgaven   2019   2020   2021 

Kosten coördinatoren           

Vergoeding     €                 -      €                     -      €                      -    

Overige kosten    €        300,00    €            300,00    €              300,00  

     €        300,00     €            300,00     €              300,00  

Vereniging SchuldHulpMaatje           

Lidmaatschap    €     3.000,00    €         3.000,00    €           3.000,00  

Solidariteitskas    €        100,00    €            100,00    €              100,00  

     €     3.100,00     €         3.100,00     €          3.100,00  

Vrijwilligerskosten           

Basisopleiding vrijwilligers á € 350 10  €     3.500,00  10  €          3.500,00  10  €           3.500,00  

Bijscholing vrijwilligers a  € 250 20  €     5.000,00  20  €          5.000,00  20  €           5.000,00  

Ondersteuning en intervisie    €     2.500,00    €          2.500,00    €           2.500,00  

Overige vrijwilligerskosten    €        500,00    €             500,00    €              500,00  

     €   11.500,00     €       11.500,00     €         11.500,00  

Organisatiekosten           

Vergaderingen    €        500,00    €            500,00    €              500,00  

PR en publiciteit    €        500,00    €            500,00    €              500,00  

Website    €        200,00    €            200,00    €              200,00  

Administratiekosten + telefonie    €        100,00    €            100,00    €              100,00  

Bankkosten    €        150,00    €            150,00    €              150,00  

Overige organisatiekosten    €        200,00    €            200,00    €              200,00  

     €     1.650,00     €         1.650,00     €          1.650,00  

Algemene kosten           

Reservevorming    €                  -    €                      -    €                        -  

Overige algemene kosten    €        250,00    €            250,00    €              250,00  

     €    -2.850,00     €         -2.850,00    €         -2.850,00 
            

Totaal generaal    €  16.800,00     €      16.800,00     €        16.800,00  

Inkomsten             

Ontrekking voorziening / reserve 18,45%  €     3.100,00   €          3.100,00   €           3.100,00 

Landelijke fondsen 0%  €                   -   €                      -    €                      -    

Lokale overheid 44,64%  €     7.500,00    €         7.500,00    €          7.500,00  

kerkelijke organisaties 29,76%  €     5.000,00    €         5.000,00    €          5.000,00  

Bedrijven  5,95%  €     1.000,00    €         1.000,00    €          1.000,00  

particuliere giften 1,19%  €        200,00    €            200,00    €              200,00  

Totaal inkomsten     100%  €  16.800,00    €      16.800,00    €        16.800,00  

 

 1-1-2019 31-12-2019   31-12-2020  31-12-2021 

alg.reserve  €  3.538,05   €      3.538,05     €            3.538,05    €            2.038,05  

voorz.opleidingen  €  7.700,00   €      4.600,00     €            1.500,00    €                         -    
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Ontwikkeling hulpmaatjes 2019 2020 2021 

aanvang jaar 21 21 21 

nieuw in opleiding 10 10 10 

gestopt -10 -10 -10 

einde jaar 21 21 21 

 


