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Inleiding 
 
Dit jaarverslag is kort vergeleken met dat van voorgaande jaren. Materieel gezien is 2020 een jaar ge-
weest waarop we met bescheiden tevredenheid terugkijken: er zijn duidelijk stappen gezet op het ter-
rein van de nieuwe huisvesting aan de Van der Hoopstraat te Beverwijk, uitbreiding bestuur, invulling 
coördinaat en opleiding nieuwe maatjes. Daar staat tegenover dat de te verwachten groei van het 
aantal hulpvragers uit is gebleven; opmerkelijk.  
Het behoeft geen betoog dat door de inval van het corona-virus in februari 2020  de stichting SHMIJ in 
het verslagjaar intern op een heel afwijkende wijze heeft gefunctioneerd vergeleken met voorafgaande 
jaren. Door de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het besmettingsgevaar 
zijn talloze interne en externe contacten niet doorgegaan. Toch is het bestuur in 2020 zesmaal fysiek 
bijeen geweest ter behartiging van de lopende zaken. Er is op bescheiden schaal gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om zogenoemd ‘te vergaderen op afstand’ via ZOOM. Datzelfde geldt voor de  
vergaderingen van de maatjes met coördinator Barbara Wiering. De stichting had afspraken met een 
nieuwe coördinator. Helaas konden die niet worden nagekomen.  
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De stichting op nationaal niveau 
 
Eén op de vijf huishoudens in ons land kent problematische schulden: een zeer hardnekkig fenomeen 
dat uiterst moeizaam kan worden bestreden blijkt het afgelopen decennium. Onze maatschappij staat 
duidelijk op een keerpunt voor wat betreft het aangaan van en de bestrijding van schulden. De natio-
nale overheid maakt in het kader van de corona-problematiek enorme schulden om het bedrijfsleven 
aan de praat te houden en om de werkgelegenheid enigszins te beschermen. Het lijkt wel alsof het 
aangaan van schulden de gewoonste zaak van de wereld is geworden.  
Onderstaande cijfers geven enig inzicht in de stand van zaken op het terrein van dit taaie probleem: 
 
l  SchuldHulpMaatje kent in ons land bijna 100 vestigingen 
l  SchuldHulpMaatje (SHM) is actief in 135 gemeenten   
l  Er zijn bijna 3000 vrijwilligers betrokken bij SHM 
l  3,1 miljoen landgenoten heeft moeite met de financiële administratie 
l  1,4 miljoen Nederlanders worden dagelijks geconfronteerd met de eigen risicovolle of de eigen 
      problematische schulden 
l  In het afgelopen jaar werden bijna 80.000 mensen geholpen via een van de websites van 
      SchuldHulpMaatje.  
  
Het verenigingsbestuur heeft ons viermaal bezocht in de persoon van mevrouw Trudy Doornhof- 
Molenaar, regiocoördinator.  
Eind van het kalenderjaar is de nationale Vereniging SHM begonnen met z.g. regionale netwerk- 
bijeenkomsten. Wij maken deel uit van het netwerk Noord-Holland. Dat totale netwerk bestaat uit de 
gemeenten: Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, IJmond, Purmerend, Westfriesland, Zaanstad. 
De opzet is om minstens tweemaal per jaar ervaringen in de eigen regio uit te wisselen.  
 
De schuldhulpmaatjes 
 
Met het oog op de verwachte groei van het aantal hulpvragers heeft de stichting gemeend er goed aan 
te doen tijdig te investeren in de opleiding van nieuwe maatjes. Trots kunnen we nu hier melden dat 
er op 25 augustus 2020 negen nieuwe maatjes het certificaat hebben ontvangen uit handen van de 
voorzitter (foto). Bij hun introductie gaven zij alle negen aan reeds gestart te zijn met een begeleidings-
traject van een hulpvrager. Eind van het jaar zijn er 14 hulpmaatjes actief voor de stichting. Bijzonder 
blij was het bestuur aan het eind van het kalenderjaar met de mededeling van bestuurslid Adrie van 
der Gracht dat hij graag de functie van coördinator op zich zou willen nemen. Na de opleiding startte 
hij op 1 januari 2021 in zijn nieuwe rol. Intussen had zich ook een nieuwe kandidaat-penningmeester 
aangemeld: Reinier de Lang.  
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De hulpvragers 
 
Het jaar 2020 kent een bescheiden groei van het aantal hulpvragers: 30 
Aantal per gemeente 
Velsen 9 
Beverwijk 5 
Heemskerk 13  
Uitgeest 3 
 
Eind 2020 was de stand van zaken: 
l  Succesvol afgerond 7 
l  Vroegtijdig afgerond 10 
l  Nog in behandeling 8 
l  Doorverwezen 3 
l  Traject niet gestart 2 
 
 
Bestuur en continuïteit 
 
Er hebben zich het afgelopen jaar verscheidene veranderingen in het bestuur voorgedaan. Op advies 
van het hoofdbestuur is een Rooster van Afreden opgesteld. In de praktijk is het tamelijk lastig gebleken 
om te voldoen aan de afspraken in dat rooster. 
Zo deelde penningmeester Nico Otte ons mee dat hij begin 2021 verhuist naar Zeeland.  Begin 2021 
konden we in de opvolging voorzien door de benoeming van Reinier de Lang. Bestuurslid Adrie van 
der Gracht opteerde eind 2020 voor de rol van coördinator. Na de training en een redelijke inwerk- 
periode trad hij in januari 2021 toe tot het coördinaat.  
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Kerkenavond 2020 
 
Evenals in 2019 heeft de stichting in het verslagjaar een z.g. Kerkenavond georganiseerd in de IJmond. 
Deze avond is bedoeld om de band met de kerken (8) te verstevigen en uitleg te geven van de actuele 
werkzaamheden. Donderdag 22 september 2020 woonde de relatiebeheerder vanuit de koepel, 
mevrouw Trudy Doornhof-Molenaar, deze avond bij.   
Allereerst liet zij zien hoe de financiële problematiek in Heemskerk eruitziet. 
l  16.910 huishoudens 
l  4.600 huishoudens hebben meerdere langdurige betalingsachterstanden (27%) 
l  4.630 huishoudens (27%) lopen financieel op het randje. 
Voor Beverwijk gelden de volgende cijfers: 
l  18.500 huishoudens 
l  8.285 huishoudens (45%) kennen meerdere langlopende  
betalingsachterstanden en 28% zit aan de rand.  
 
De gemeente Velsen neemt een tussenpositie in. 
Ter illustratie van de omvang van de armoede in deze steden en de invloed die corona daarop zal 
hebben, introduceert mevr. Doornhof het Taboedoorbrekers spel.  
Twee voorbeelden van taboes: 
l  “mensen met schulden nemen vaak domme beslissingen” 
l  “let jij in de supermarkt op prijzen?” 
De discussies naar aanleiding van deze taboes verduidelijkten veel. De nationale relatiebeheerder 
raadde aan dit spel in kleine kring (diaconie of charitasgroep) te spelen. Zij herinnert de deelnemers 
(22) aan de Dag van de Armoede op 17 oktober.  
De avond is afgesloten met een overzicht van de samenwerking van de SHM Nederland met Humanitas, 
Leger des Heils en Marokkaanse en Turkse organisaties.  
 
 
 
 
 
 



Een voorbeeld uit de praktijk, 
een casus 
 
Luisteren helpt 
Uit onderstaande case blijkt dat een luisterend oor samen met 
enkele aanwijzingen vaak al een positieve richting geeft aan het 
handelen van een hulpvrager. 
„Marjan, 27 jaar, had een baan als manager met een goed salaris 
bij een bedrijf dat zich bezig hield met toeristische accommodaties. 
Voor haar werk reisde ze veel in Nederland en België, soms naar 

Duitsland of Frankrijk. Ze was getrouwd, en had samen met haar partner 2 kinderen. Kortom ze was 
gelukkig, had een druk leven, maar stond ‘haar mannetje’. 
Tot op een dag zij slachtoffer werd van een bedrijfsongeval. Echter, dit werd door haar werkgever niet 
gezien als een bedrijfsongeval. Zij belandde in het ziekenhuis en werd daar geholpen aan haar been 
en gescheurde spieren. Als gevolg van de operaties ontstond dystrofie, waardoor ze veel pijn had. 
Haar contract werd beëindigd, waardoor ze opeens moest leven van een uitkering. Doordat het 
bedrijfsongeval door haar werkgever niet werd erkend, kwam ze in de ziektewet terecht zonder ook 
maar enige schadeloosstelling. Vanwege haar ziekte werd procederen lastig, temeer de bewijslast 
moeilijk lag. Verder raakte ze veel emolumenten kwijt waarop ze voorheen recht had. 
Enkele jaren later nog steeds veel perioden met pijn, kwam ze in de WIA, waardoor haar inkomsten 
verminderden. Door haar ziektebeeld verslechterde haar relatie en na enkele jaren besloten zij en 
haar partner te scheiden, waardoor ze in haar eentje het huishouden met 2 jonge kinderen moest 
beredderen. Dan komt op een keer het punt dat je het uitzicht kwijt raakt en dat de eerste schulden 
zich voordoen. In dat stadium werd zij gewezen op de Schuldhulpmaatje. 
Bij het intake gesprek bleek dat de schulden nog niet al te groot waren. Marjan gaf aan dat ze ‘een 
schop onder haar kont nodig had’ om haar leven weer op de rit te krijgen. Een maatje werd aan haar 
gekoppeld. 
 
Tijdens het eerste gesprek met het 
maatje bleek dat alleen betalingen 
aan de Gemeente en Waterschappen 
voor een aantal jaren niet waren 
voldaan. 
Verder had ze haar papieren niet op 
orde. Wel had ze mogelijkheden tot 
kwijtschelding al onderzocht, maar 
het daarbij gelaten.  
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Samen met haar maatje de mogelijkheden bekeken. Marjan kreeg huiswerk. Ze moest een aantal 
ordners kopen om haar administratie goed op te kunnen bergen. Verder moest ze in concept de 
formulieren voor kwijtschelding invullen. Tot slot moest ze een lijst opstellen van haar schulden. 
Het goed luisteren naar haar leverde resultaat op. Vanwege corona is er geen 2e bezoek geweest. 
Wel verschillende keren mail- en telefooncontact. Ze had haar huiswerk gemaakt. De formulieren voor 
kwijtschelding ingevuld en ingediend. Bij de Waterschappen om een betalingsregeling verzocht, welk 
verzoek werd gehonoreerd.  
 

Haar administratie was weer op orde. 
Haar gezondheid was nog niet optimaal, 
maar ze zag de toekomst weer zitten.  

 
Conclusie: Slechts een beperkt aantal schulden 
kan emotioneel al een dermate grote last 
worden dat de toekomst even uitzichtloos lijkt. 
Een luisterend oor, meelevendheid en enkele 
eenvoudige tips zijn dan al voldoende om de 
balans weer in evenwicht te brengen.” 
 

H



Financieel overzicht 2020 SHM IJmond 
 
Staat van baten en lasten 
 
 

Omschrijving Begroot Resultaat Toelichting

Baten

Bijdragen 3 gemeenten € 9.500 € 9.390 Extra aanvraag gemeen-
ten niet gehonoreerd. 
Kerkendag heeft extra 
opgeleverd. 
Er zijn nu 9 vrienden van 
SHMIJ fondsen niet aan-
geschreven

Bijdragen 5 kerken € 500 € 5.049

Brijdragen particulieren € 500 € 725

Overigen (fondsen) € 3.500 € 1.000

Bijdrage opleidingen - € 388

€ 14.000 € 16.551

Lasten

Verenigingsbijdrage € 7.500 € 8.250 Extra maatjes opgeleid

Kosten coördinatie € 3.000 € 2.565

Huisvestingskosten € 2.000 € 2.848 Twee maanden huur 
Woonopmaat o.a. 
Vrijburcht & VOGOverige kosten € 1.500 € 3.081

€ 14.000 € 16.745

Resultaat € 0 - € 194 ten laste van de reservesers

Banksaldo 01.01.2020 € 428 Reserve per 31.12.2019

   Banksaldo 31.12.2020                      € 234             Reserve per 31.12.2020     
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De Stichting 
 
De stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond is gevestigd op het adres 
Van der Hoopstraat 76, 1945 TT Beverwijk 
 
E-mail: coordinator@maatjesvoorschuldhulpijmond.nl 
Website: www.maatjesvoorschuldhulpijmond.nl 
 
Op 31 december 2020 bestaat het bestuur uit de volgende vijf personen: 
Voorzitter Adrie Winkelaar 
Secretaris Ton van Weel 
Penningmeester Nico Otte 
Lid Adrie van der Gracht 
Lid Ruud van der Jagt 
 
 
Colofon 
 
Tekst en samenstelling: Ton van Weel 
Cases: Adrie van der Gracht 
Layout en drukwerk:  Heleen Vink

Het bestuur van Stichting Maatje voor Schuldhulp IJmond 
vlnr: Nico Otte, Adrie van der Gracht, Ruud van der Jagt, Ton van Weel en Adrie Winkelaar.
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