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Verslag van het bestuur1.

Dat ons land kampt met een groeiend aantal 

personen en huishoudens met schulden is de 

laatste jaren in brede kring bekend geraakt. 

Schulden zijn helaas een integraal onderdeel 

geworden van onze maatschappij. Het lijkt wel 

alsof iedereen voor langere of kortere periode te 

maken heeft met financiële problemen. Niemand 

praat echt graag over schulden en zeker niet 

de mensen die feitelijk gebukt gaan onder een 

schuldenlast.  

 

De ontwikkeling tijdens het afgelopen coronajaar 

2021 gaat zelfs zover dat we kunnen vaststellen 

dat schulden behandeld worden als een product, 

nota bene genoteerd op de beurs. Er ontstaan 

bedrijven die schulden opkopen en in contact 

treden met de schuldeisers. Er wordt gehandeld 

in de geldzorgen van Nederlanders. Ieder 

nieuw kabinet neemt zich steeds weer  voor 

iets te doen aan de schuldenproblematiek. 

De kerkgenootschappen zijn daarbij vaak het 

voorbeeld. Zij lanceren regelmatig nieuwe 

bestrijdings-initiatieven.  

 

Worden de schulden daarmee kleiner ? De 

sterke indruk bestaat van niet ondanks de 

introductie van de Nationale SchuldHulpRoute 

met het redelijk succesvolle kanaal GeldFit. 

Ook groeit  het aantal hulpverleningsinstanties 

op elk niveau, van nationaal tot lokaal, van het 

Jongeren Perspectief Fonds tot www.moneyfit.

nl. Soms loopt zo’n instantie uit de pas en krijgt 

schuldhulp onbedoeld een negatieve connotatie.  

Sinds 2014 is in de IJmond met wisselend succes 

de vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje 

IJmond  actief. Serieuze goed opgeleide mannen 

en vrouwen zetten zich, vaak na de beëindiging 

van hun professionele loopbaan, in voor de 

leniging van dit maatschappelijke probleem. Op 

zich is het wonderlijk dat zij zich continue blijven 

inspannen voor de goede zaak en niet moedeloos 

worden. Daaruit spreekt een volhardende 

betrokkenheid op andere mensen. Hulpvragers in 

de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 

kunnen terecht op www.shmijmond.nl.
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Colofon2.

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2021  

van Stichting SchuldhulpMaatje IJmond(afgekort SHMIJ)

Stichting SchuldhulpMaatje IJmond is statutair gevestigd  

in de gemeente Heemskerk. 

Kantooradres:

Van der Hoopstraat 76

1945 TT Beverwijk 

 

Email: info@shmijmond.nl

Internet: www.shmijmond.nl 

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel  

onder nummer 62210629

Sinds 1 januari 2016 zijn  

we erkend als ANBI onder  

(RSIN)fiscaal nummer:  

8547.08.613

Het jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening 2021  

is goedgekeurd in bestuurlijk overleg van 7 juni 2022.

Vormgeving:  MrsPeacock Graphic Design

Samenstelling: Reinier de Lang

Coverbeeld:  Shutterstock

Illustraties:  Beeldbank Landelijke vereniging  

 Schuldhulpmaatjes
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Missie, visie en strategie

Visie

Met de SchuldHulpMaatje-aanpak wil SHM IJmond 

een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van 

de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, 

die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, 

is gebaseerd op samenwerking met overheden en 

maatschappelijke organisaties.

Missie

• Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen

• Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek

• Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen

• Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende  

financiële nood

• Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend  

is op die van professionals

Strategie 

Mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken,  

hen hulp bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, 

die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen  

naar een schuldenvrij leven.

Begeleiding in gedragsverandering en financiële 

zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

3.
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Organisatie - Algemeen

Doelstelling van de Stichting

De Stichting SchuldhulpMaatje IJmond(SHMIJ) 

heeft de volgende statutaire doelstelling:

 

Door bieden van begeleiding de financiële 

schuldenproblematiek van particuliere 

hulpvragers in de gemeenten Beverwijk, 

Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen  

te voorkomen en op te lossen.

Geconcretiseerd betekent het dat we onze 

activiteiten vooral richten op preventie en nazorg: 

 

Preventie: doorverwijzen, administratie en 

mentale steun

Nazorg: coaching, verandering in denken en 

handelen en voorkomen van herhaling 

Wij realiseren de doelstelling onder meer door:

1. Bekendheid te geven aan het werk van onze 

schuldhulpmaatjes

2. Samenwerking met de professionele 

(gemeentelijke) organisaties, die hulpvragers 

begeleiden in de schuldhulpfase 

Het vermogen wordt gevormd door:

1. Bijdragen van gemeenten: Beverwijk, 

Heemskerk en Velsen

2. Bijdragen van kerken in het werkgebied

3. Donaties en giften van particulieren(Vrienden 

van SHMIJ)

4. Donaties en giften van instellingen en 

bedrijven 

Besteding van gelden:

Schuldhulpmaatje IJmond heeft geen 

winstoogmerk. Gelden zullen te allen tijde worden 

besteed aan activiteiten op het gebied van 

schuldhulpverlening(preventie en nazorg) binnen 

het werkgebied. Een onderdeel hierin betreft 

de training van (nieuwe) schuldhulpmaatjes.  

Daarnaast worden middelen aangewend voor 

externe communicatie (het informeren van 

donateurs, het aanschrijven van specifieke 

doelgroepen, media, website) en het ontwikkelen 

van publieksactiviteiten. Hier zullen ook 

inkomsten uit voortkomen. De uitgaven voor 

communicatie en fondsenwerving zullen per jaar 

nooit meer dan 20% van de inkomsten in dat jaar 

uitmaken.

Bestuur per 31 december 2021

Naam Functie Sinds

Adrie Winkelaar Voorzitter 2014

Ton van Weel Secretaris 2014

Reinier de Lang Penningmeester 2021

Ruud van der Jagt Bestuurslid 2019

Hennie van den Berg Bestuurslid/notulist 2021

Op 1 maart 2021 en op 31 december 2021 heeft 

er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Nico 

Otte, betrokken bij de oprichting en penningmees-

ter vanaf het begin, is op 1 maart 2021 opgevolgd 

door Reinier de Lang.

De heren Adrie Winkelaar en Ton van Weel zijn op 

31 december 2021 opgevolgd in hun functie als 

voorzitter en secretaris door Ruud van der Jagt als 

voorzitter en Hennie van den Berg als secretaris. 

Wij prijzen ons gelukkig dat zowel Adrie Winkelaar 

en Ton van Weel met al hun kennis, ervaring en 

netwerk voor ons bestuur behouden blijven.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis, zij kiest 

ervoor om zich niet te laten bezoldigen. 

Zo geven de bestuursleden uitdrukking aan hun 

betrokkenheid met het werk van de stichting.

4.

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde 
vrijwilliger die helpt om alle inkomsten, 

uitgaven en onbetaalde rekeningen op een 

rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een 

plan om de schulden af te betalen, heeft veel 

minder stress. Dan komt er ruimte om te leren 

overzicht te houden en om na te denken over 

eigen financiële keuzes. Een Maatje biedt 
bovendien een luisterend oor en helpt vol te 

houden.
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Coördinatoren, Maatjes en overige vrijwilligers

Coördinatoren

Per 31 december zijn er twee coördinatoren 

bij de stichting werkzaam: Mevrouw Barbara 

Wiering en de heer Adrie van der Gracht.

De uitbreiding met een tweede coördinator 

bleek een juiste inschatting van de benodigde 

hulp. Voor de goede orde: coördinatoren hebben 

een gedegen landelijke opleiding gevolgd om 

alle facetten van de schuldenproblematiek te 

doorgronden, ook de daarmee samenhangende 

sociale en psychische. Schulden vormen immers 

vaak slechts een deel van de problemen.    

Schuldhulpmaatjes

De schuldhulpmaatjes staan in principe 24 

uur per dag en 7 dagen in de week klaar om 

ondersteuning te bieden. Verheugend was het 

aantal aanmeldingen om vrijwillig de opleiding 

tot maatje te volgen. De toestroom was vorige 

corona-jaar weliswaar groter maar wij zijn blij 

met het uiteindelijke resultaat: alle hulpvragers 

kregen in 2021 na een oriënterend gesprek 
met de coördinator een gecertificeerd maatje 
aan de zijde. In totaal hebben er iets meer 
dan 50 begeleidingstrajecten plaatsgevonden. 

Aan het einde van het kalenderjaar waren 

er 13 maatjes ingeschakeld in de IJmondiale 
schuldenproblematiek.

5.

Aantal uren besteed door coördinatoren en maatjes.
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Onze coördinatoren zijn de schakel tussen 

maatjes en client, tussen bestuur en maatjes 

Wat ze zoal doen:

1.  neemt intakegespreken af bij nieuwe 

aanmeldingen van cliënten.

2.  koppelt de C. de client aan een vrijwilliger/

Maatje

3.  begeleidt de aanmelding van nieuwe 

Maatjes:

4.  Volgt het traject van het Maatje met een 

client en begeleidt het Maatje daarbij

5.  verzorgt de Maatjesavond en zorgt dat de 

Maatjes blijven bijleren.

6.  onderhoudt contact met de afdeling 

schuldhulpverlening van gemeentes, 

sociale teams en andere externen voor 

naamsbekendheid en om nieuwe cliënten aan 

te trekken.

7.  heeft contact met het bestuur en doet 

verslaggeving, hetzij tijdens werkoverleg, 

hetzij aanlevering materiaal voor het 

jaarverslag.

8.  verzorgt het inloopspreekuur op kantoor.

9.  onderhoudt contact met het Landelijk 

Service Punt en bezoekt de georganiseerde 

activiteiten door LSP.

10.  bezoekt en organiseert de regiobijeenkomst 

van/met andere SHM organisaties in Noord-

Holland.

11.  zorgt dat hij/zij op de hoogte blijft van 

actuele ontwikkelingen en volgt daarvoor ook 

bijscholing/cursussen.Maatjestraining oktober 2021
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Een voorbeeld uit de praktijk

De vrijwilliger

Mijn naam is Dave (29 jaar) en ik ben inmid- 

dels 1,5 jaar vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje 

regio IJmond. In het dagelijks leven ben ik 

gedragscoach met een persoonlijke interesse 

voor financiën. Bij aanvang van mijn vrijwilligers-

werk had ik nog geen ervaring met of kennis over 

schuldhulpverlening. De 3-daagse bijscholing van 

SHM gaf mij een mooie basis om met het eerste 

traject te starten. 

De kennismaking

Vol goede moed en geen idee wat ik kon 

verwachten drukte ik op de bel en kwam ik in 

aanraking met mijn eerste traject. Het gezin 

bestond uit 3 personen, pa, moe en een zoon. 

De eerste avond werd mij een stoel gewezen 

en voordat ik het wist, kreeg ik het hele 

voortraject te horen. Het gezin zat duidelijk in de 

problemen en ondanks meerdere pogingen van 

diverse instanties was er nog geen uitzicht op 

verbetering. Toen ik hoorde dat deze problemen 

al meer dan 15 jaar bestonden was dat best 

even slikken. Het gezin was er echter opvallend 

rustig onder, die waren duidelijk al gewend aan 

de situatie. Aan het eind van de avond hadden 

we allemaal voldoende motivatie om de eerste 

stappen te zetten. Er werden goede afspraken 

gemaakt en een vervolgdatum geprikt. 

Wie? Wat? Hoeveel? 

De eerste paar maanden stond volledig in het 

teken van onduidelijkheid wegnemen. Als je 

namelijk weet waar je staat, kun je er actie op 

ondernemen. Maar ja, om dat voor elkaar te 

krijgen was er flink wat uitzoekwerk. Zo lag alle 

post ongeopend in een hoek en wist niemand 

hoeveel er precies werd verdiend of uitgegeven. 

Toen dit eenmaal boven water was, was dit 

enerzijds een opluchting, maar anderzijds wisten 

we dat we nog een lange weg te gaan hadden. 

Dit was voor het gezin duidelijk een flinke klap. 

Een stok achter de deur

In de loop van het traject werd het 

bezoekinterval steeds iets ruimer. Er moest 

weldegelijk nog actie worden ondernomen, maar 

de druk was van de ketel. Het gezin vond het dan 

ook erg fijn dat ik als vrijwilliger de stok achter 

de deur was. Want ja bij ieder bezoek moest er 

weer wat van de actielijst zijn afgestreept. Dat 

hadden we van te voren afgesproken. Ondanks 

dat het gezin moe werd van al dat geregel, zag je 

dat er langzaam maar zeker wat mentale energie 

vrij kwam. Het einde komt langzaam in zicht en 

er kon zelf worden gedacht over de toekomst. 

Dit was dan ook één van de leukste dingen om 

samen te doen. Lekker fantaseren over… wat als…

De laatste loodjes zijn het zwaarst?

Er zijn momenteel nog een paar aflossings-

momenten te gaan en daarmee is het einde dan 

ook echt in zicht. Of beter gezegd, een nieuw 

begin! Omdat het schuldentraject emotioneel 

echt heel wat van de mens vergt, is het naar mijn 

idee goed om af en toe een grapje te maken. Het 

leven is immers al serieus genoeg, toch?  

 

Als dit traject straks is afgesloten zal één 

moment mij echt bij blijven. Ik citeer één van 

de gezinsleden: “Ik heb nu al het gevoel dat ik 

in een hele andere wereld leef. Een wereld waar 

ik eindelijk rustig kan slapen en als ik wakker 

ben niet met een flinke druk op mijn schouders 

hoef rond te lopen”. Na dit soort uitspraken 

voel je gewoon de gigantische impact die je als 

vrijwilliger op het leven van iemand anders hebt 

kunnen maken. Echt geweldig!

6.



9

Hulpvragers

Citaat:  

“De vingers van de vrouw voor mij bij de kassa trillen als ze haar pincode intikt. De kleine meid aan 
haar broekspijpen heeft een pakje rijstwafels al open gegrist en schrikt er vrolijk op los. Er zitten 
twee appels, een pak macaroni en een stuk kaas in hun boodschappenmandje. De moeder schudt 
haar hoofd en prevelt excuses. Ik pin de boodschappen voor haar. Ik heb zelfs ook weleens radeloos 

voor de kassa gestaan.”

7.

Aantal hulpvragen per gemeente
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Resultaten in een notendop

In totaal hebben

53
hulpvragers een beroep gedaan 

op Schuldhulp maatjes IJmond 
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Soort hulpvraag 2021

Achterstand betalingen

Belgeleiding administratie

Begeleiding belastingen

Voorkoming schulden/budetcoaching
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Leeftijd hulpvragers in 2021 
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Terugblik op het afgelopen jaar

De stichting landelijk bezien

Bijna 50.000 mensen kregen het afgelopen jaar 

(preventieve) hulp van SchuldHulpMaatje  

Nederland. De landelijke vereniging is actief in  

144 gemeenten. Door de 100ste opening in  

Groningen in november 2021 is nu de helft van de 

Nederlandse bevolking op lokaal niveau bereikbaar 

geworden voor de vele vormen van schuldhulp.  

Het Landelijk Servicepunt in Leiden verbindt het 

totale netwerk meestal met een snel antwoord. 

Door de coronacrisis is de verwachting dat het aan-

tal hulpvragers sterk zal stijgen, in het ergste geval 

zelfs verdubbelen. Van alle kanten wordt het beroep 

op hulpverleners groter. Gelukkig is de Nationale 

Vriendenloterij bereid gevonden middelen vrij te 

maken voor de opleiding van extra maatjes. Meer 

dan 10.000 mensen kregen in 2021 hulp van gecer-

tificeerde maatjes. Tweederde kreeg nog in datzelf-

de jaar de eigen problematiek onder de knieën. En 

toch……SHMN kon slechts in 5% van alle probleem-

gevallen de helpende hand, samenvattend:

• SchuldHulpMaatje kent in ons land meer  

dan 100 vestigingen

• SchuldHulpMaatje is actief in 144 gemeenten

• Er zijn meer dan 3000 vrijwilligers betrokken  

bij SHM

• 3,3 miljoen landgenoten heeft moeite met  

de financiële boekhouding

• Bijna anderhalf miljoen landgenoten worden  

dagelijks geconfronteerd met de eigen risicovolle 

of de eigen problematische schulden

•  In het afgelopen jaar werden zo’n 78.000 mensen 

geholpen via een van de websites van Schuld-

HulpMaatje

De stichting regionaal bezien

Het aantal inwoners van de IJmond bedraagt 

150.000. Zij wonen in 65.500 woningen verdeeld 

over drie gemeenten. Beverwijk telt 18.500 wonin-

gen, Heemskerk 17.000 en Velsen 30.000. Uit de 

cijfers van SchuldHulpMaatje Nederland, de koepel, 

komt naar voren dat in Beverwijk in 5.400 wonin-

gen (29%) mensen wonen met problematische 

schulden, in Heemskerk zijn dat 2.600 woningen 

(15%) en in Velsen 6.000 woningen (20%). De koe-

pel baseert de cijfers vooral op die van de Neder-

landse Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.

De drie IJmondgemeenten samen helpen ongeveer 

1000 gezinnen of alleenstaanden met problema-

tische schulden. Dat is 7% van het totaal aantal 

geregistreerden, onderverdeeld naar Beverwijk 

(4%), Heemskerk (2,6%) en Velsen (3,4%). SHM 

IJmond schat in dat ongeveer 4.000 huishoudens 

(30%) steun ontvangen van familie, buren vrienden 

of kerken. Dat zou betekenen dat ongeveer 9.000 

huishoudens (65%) geen steun of hulp krijgen in 

onze regio.   

Begin 2021 heeft het bestuur ervoor gezorgd dat bij 

ruim 3000 adressen een flyer met concrete informa-

tie over het stichtingswerk in de bus werd gedaan.  

Geïnitieerd door de landelijke organisatie is in 

het afgelopen jaar een nieuw regionaal netwerk 

Noord-Holland ontstaan met de eerste vergadering 

in Purmerend. Daarin kwam ondermeer naar voren 

dat meerdere lokale stichtingen worstelen met de-

zelfde problematiek, bijvoorbeeld: hoe bereiken we 

meer hulpvragers, hoe behouden we een gezonde 

financiële basis en hoe komen we aan een grotere 

naamsbekendheid.   

Corona bleek regelmatig fysiek overleg in de weg te 

staan. Daardoor moest het aantal maatjesavonden 

worden beperkt tot vier, bijna 50% van voorgaande 

jaren. Internetprogramma’s als ZOOM en Teams 

boden op afstand enig soelaas. En toch…..de onder-

linge contacten en informatie-uitwisseling zijn een 

onmisbare schakel gebleken in de professionaliteit 

van de aanpak. Zij worden zeer gewaardeerd, zeker 

wanneer er speciale gasten zijn uitgenodigd zoals 

bijvoorbeeld de Regiobank in april. 

Het medio 2021 besproken Communicatieplan 

bracht de zo noodzakelijke behoefte aan interne, 

maar ook externe, afstemming goed in beeld. In het 

maatschappelijk middenveld wil het daaraan nogal 

eens ontbreken. 

8.
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Vooruitblik

Groei in (preventief) bereik

• Groei van (preventieve) hulp aan hulpvragers die geen helper hebben.

• Meer erkenning van de toegevoegde waarde van inzet van vrijwilligers in 

de schuldhulpverlening en verkrijgen van duurzame financiering hiervoor.

• Uitbouwen van de samenwerking met (christelijke) netwerken, part-

nerorganisaties, bedrijven en fondsen, zodat we samen meer mensen 

preventief bereiken en integrale hulp kunnen bieden.

Verbreden van de SchuldHulpMaatje Aanpak

• Het uitbreiden van onze SchuldHulpMaatje-aanpak om voor bepaalde 

specifieke doelgroepen, zoals jongeren en zzp-ers, op grotere schaal 

duurzaam verschil te maken.

• Preventie, om te voorkomen dat mensen in het moeras zakken en onno-

dig veel maatschappelijke kosten worden gemaakt. 

Vernieuwing die zorgt voor duurzame verandering

Stimuleren van bewustwording dat duurzaam financieel gezond leven je 

leven, en daarmee ons samenleven, verrijkt. Bijdragen aan de transitie in 

de schuldhulpverlening, zodat mensen eerder, sneller en duurzaam worden 

geholpen. 

Versterken van ons lokale netwerk

Vergroten van capaciteit, verstevigen van de lokale positie, meer zicht-

baarheid en versterken van de kwaliteit van de lokale organisatie en de 

bestuurskracht. Verkrijgen van duurzame lokale financiering en een brede 

mix en spreiding van inkomsten, zodat we financieel onafhankelijker zijn. 

Niet meer dan 50% overheidsfinanciering. Voorkomen dat onze locaties 

door gemeentelijke aanbestedingstrajecten of bezuinigingen minder of geen 

(rechtstreekse) financiering krijgen. Meer toeleiding van hulpvragers vanuit 

lokale gemeenten, beroepsorganisaties, bedrijven en kerkelijke netwerken 

door te investeren in relaties met deze stakeholders.

Thema’s voor de komende jaren

9.
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Activiteitenplanning 2022

Onderwerp: Vergroten zichtbaarheid in de regio IJmond

Doel -  Zichtbaarheid van SHMIJMOND in ons werkgebied vergroten 

door goede, toegankelijke website, aanwezigheid op social  

media;

-  Zichtbaarheid voor hulpvragers als wel alle belanghebbenden bij 

schulden(hulp)problematiek.

Resultaat  

+ beschrijving van wijze 

waarop resultaat wordt 

vastgesteld

Website/social media:

[1]  Goed functionerende website shmijmond.nl, die minimaal eens 

per maand wordt bijgewerkt; resultaat wordt vastgesteld aan 

de hand van statistieken, zoals bezoekers website)

[2]  Goed functionerende Facebookpagina, die regelmatig wordt 

“ververst”. We stellen beheerder/moderator e.d. vast.  

Resultaat vaststellen op basis van statistieken die Facebook 

levert: aantal volgers, kliks e.d.

Overige contacten

[1] Inschakelen website en social media(zie boven);

[2]  Minimaal 2x per jaar informatie in plaatselijke  

huis aan huis bladen;

[3]  Minimaal 1 artikel/interview in dagbladen/plaatselijke  

kranten(NH Dagblad, IJmuider Courant);

[4]  Samenwerking met kerken, huisartsenposten, woningbouw-

corporaties en andere organisaties op zelfde  

werkterrein(Voedsel bank, Leger des Heils, Humanitas e.d.)

Onderwerp: Fondsenwerving

Doel Financiële basis versterken/vergroten zowel onder particulieren, 

bedrijven, kerken en (vermogens)fondsen die in de IJmond wonen 

resp. actief zijn.

Resultaat  

+ beschrijving  van wijze 

waarop resultaat wordt 

vastgesteld

[1] minimaal 10 particuliere giftengevers dit jaar;

[2] minimaal drie bedrijven die ons sponsoren;

[3] drie kerk(genootschappen) ondersteunen ons;

[4] minimaal 1 (vermogens)fonds geeft subsidie.

             

10.
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Balans per 31 december      

2021 2020

Activa toelichting

Materiële vaste activa 1  1.059  641 

Vorderingen en overlopende activa 2  65 

Liquide middelen 3  708  234 

Totaal  1.832  875 

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

            • bestemmingsreserves 4  1.026  862 

            • overige reserves  -   

Fondsen

            • bestemmingsfonds(en)  -    -   

 -   

Kortlopende schulden 5  806  13 

Totaal  1.832  875 

12.
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Staat van Baten en Lasten 1 januari - 31 december

2021 2020

Baten: toelichting

Baten van particulieren 6  25  725 

Baten van subsidies van overheden 7  9.578  9.390 

Baten van verbonden organisaties 8  482  1.000 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 9  4.613  5.436 

Som van de geworven baten  14.698  16.551 

Overige baten  -  - 

Som van de baten  14.698  16.551 

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling hulpverlening 10  10.797  12.241 

Wervingskosten  11  1.495  1.488 

Kosten beheer en administratie  12  2.078  3.080 

Som van de lasten  14.371  16.809 

Saldo voor financiële baten en lasten  328  -258 

Saldo financiële baten en lasten  13  -163  -156 

Saldo van baten en lasten  165  -413 

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

bestemmingsreserves  165  -413 

13.
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Doelstellingen, Grondslagen van Waardering en Resultaatsbepaling

Algemene grondslagen

• Algemeen
  De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming  

 met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor 
kleine organisaties-zonder-winststreven(Rjk C2).

• Doelstelling
  De doelstelling van de Stichting Schulpmaatje IJ-

mond(SHMIJ), statutair gevestigd te Heemskerk en 
geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 
62210629, bestaat voornamelijk uit het begeleiden 

van particuliere hulpvragers bij het voorkomen en 

oplossen van hun financiële schuldenproblemen.

Grondslagen voor de waardering van activa 

en passiva

• Algemeen
  De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op 

historische kosten. Voor zover niet anders is ver-

meld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

hun nominale waarde.

• Materiele vaste activa 
  De materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen hun kostprijs verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen.

  De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs en 

overige kosten om het activum in de staat te krijgen 

voor noodzakelijk gebruik.

  Afschrijvingen worden berekend als een percentage 

van de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 

basis van de economische levensduur. 

 Wij hanteren een afschrijvingspercentage van 20%.

• Liquide middelen: 
  Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde en zijn vrij opneembaar.

• Vorderingen en overlopende activa
  De vorderingen en overlopende activa zijn gewaar-

deerd tegen hun nominale waarde.

• Eigen vermogen
 Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat  

  daaruit blijkt welke deel vrij besteedbaar en welk 

deel vastgelegd is. Indien het als vrij besteedbaar 
kan worden aangemerkt noemen we het algeme-

ne reserve. Dat deel van het eigen vermogen dat 

door het bestuur als vastgelegd wordt opgelegd is 

bestemmingsreserve. Mocht er een door derden op-

gelegde beperking is, wordt dit verantwoord onder 

bestemmingsfonds. 

• Kortlopende schulden en overlopend passiva
  De kortlopende schulden en overlopende passiva 

zijn gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

• Vergelijkende cijfers
  De gehanteerde grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van 

vorige jaren. In de voorgaande jaren zijn alle baten 
en lasten toegerekend aan het jaar waarin deze 

ontvangen dan wel worden betaald. 

  Met ingang van dit boekjaar(2021) worden de baten 
en lasten toegerekend aan het jaar waarin deze 

gemaakt worden. De cijfers van 2020 zijn opnieuw 

opgesteld zodat vergelijking beter mogelijk is.

Grondslagen voor resultaatsbepaling

• Algemeen
  Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen 

de baten en de lasten over het jaar

  Alle baten en lasten worden toegerekend aan het 

jaar waarin deze worden ontvangen dan wel worden 

betaald. 

• Baten
  Onder baten wordt verstaan alle bijdragen van 

gemeentelijke instellingen, kerken, particulieren, 

bedrijven en overige fondsen.

  De baten worden verantwoord in het jaar waarop ze 

betrekking hebben.

• Lasten
  De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop ze betrekking hebben.

14.
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Toelichting op de balans       

2021 2020

1 Materiele vaste activa

Aanschafwaarden  1.098  1.098 

Cumulatieve afschrijvingen  457  238 

Boekwaarde begin boekjaar  641  860 

Investeringen boekjaar  722  -   

Afschrijvingen boekjaar  304  220 

Boekwaarde einde boekjaar  1.059  641 

2 Overlopende activa

Te ontvangen bijdrage uit collecte kerk  65  -   

 65 

3 Liquide middelen 

Zakelijke rekening ING 6259220  708  234 

 708  234 

4 Eigen vermogen 2021 2020

Bestemmingsreserve begin boekjaar  862  1.275 

Resultaatbestemming boekjaar  165  -413 

Bestemmingsreserve einde boekjaar  1.026  862 

5 Overlopende passiva

Te betalen reiskosten 2021  791  - 

Te betalen bankkosten december 2021  15  13 

 806  13 

Bestemmingsreserve 1026 862

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 juni 2022

 

15.
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Toelichting op de staat van baten en lasten   

  

BATEN Resultaat Begroting Resultaat

2021 2020

6 Baten van particulieren

Particulieren  25  500  725 

 25  500  725 

7 Baten van subsidies van overheden

Subsidie Gemeente Beverwijk  3.186  5.000  3.130 

Subsidie Gemeente Heemskerk  3.185  5.000  3.130 

Subsidie Gemeente Velsen  3.207  5.000  3.130 

 9.578  15.000  9.390 

8 Baten van verbonden organisaties

Bijdrage kosten maatjes  482  1.446  -   

Donatie vereniging  -    -    1.000 

 482  1.446  1.000 

9 Baten van andere organisaties zonder winststreven

PKN Heemskerk  4.250  1.500  3.420 

RK Kerk  -    1.000  1.500 

Overigen  363  500  516 

 4.613  3.000  5.436 

   

16.
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Vervolg op toelichting staat van baten en lasten

  

LASTEN Resultaat Begroting Resultaat

2021 2020

10 Besteed aan doelstellingen

Vergoeding coördinatoren  2.400  3.600  1.933 

Deelbijdrage kosten bestaande maatjes  3.556  4.180  2.000 

Training nieuwe maatjes  964  2.893  3.100 

Bijdrage landelijke vereniging  3.045  3.045  3.150 

Overige kosten maatjes(VOG e.d.)  41  490  308 

Reiskosten  791  600  632 

 1.117 

 10.797  16.798  12.241 

11 Wervingskosten

Telecommunicatie/internet  425  1.000  637 

Drukwerk  1.070  1.000  852 

 1.495  2.000  1.488 

12 Kosten beheer en administratie

Afschrijvingskosten  304  -    220 

Overige kosten  274  490  346 

Huur kantoorruimte  1.500  1.500  2.147 

Overige huisvestingskosten  -    -    367 

 2.078  1.990  3.080 

13 Financiele baten en lasten

Bankkosten  163  156  156 
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Baten:   

• De bijdragen van gemeenten zijn te hoog ingeschat 

• De komende jaren zal dat niet substantieel veranderen 

• Minder bijdragen particulieren vermoedelijk door niet verschijnen nieuwsbrief. 

• Daartegenover grotere bijdragen kerken, met name de Protestantse Kerk Heemskerk. 

• Bijdragen trainingen Landelijke Vereniging lager omdat er minder maatjes zijn opgeleid 

dan begroot.   

   

Lasten:   

• Kosten besteedt aan doelstelling zijn lager omdat er minder nieuwe maatjes  

zijn opgeleid en daarmee ook de kosten lager zijn.   

• Wervingskosten(=publiciteit en communicatie) zijn lager omdat er  

niet is geinvesteerd in ondermeer website en andere social media.  

• De kosten beheer en administratie zijn iets hoger, omdat er nu in  

tegenstelling tot andere jaren wel afschrijvingskosten zijn meegenomen.   

  

€

Verschillen resultaat en begroting 2021   
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Begroting 2022 

  

Baten Baten van particulieren

Particulieren(vrienden maatjes)  500 

 500 

Baten van subsidies van overheden

Subsidie Gemeente Beverwijk  3.200 

Subsidie Gemeente Heemskerk  3.200 

Subsidie Gemeente Velsen  3.250 

 9.650 

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Kerken IJmond  3.000 

Fondsen  5.000 

 8.000 

Baten van verbonden organisaties

Bijdrage trainingen  711 

 711 

Totaal baten  18.861 

Lasten Besteed aan doelstellingen

Vergoeding coördinatoren  2.400 

Training nieuwe maatjes  1.661 

Training maatjes jong  254 

Cursusruimte en uitreiking  500 

Kosten bestaande maatjes  3.640 

Bijdrage landelijke vereniging  3.045 

Intervisiebijeenkomsten  500 

 12.000 

Wervingskosten

Onderhoud website  650 

Telecommunicatie/internet  900 

Drukwerk  1.500 

 3.050 

Kosten beheer en administratie

Bankkosten  160 

Huur kantoorruimte  1.500 

Overige kosten  500 

Reiskosten  600 

Afschrijvingskosten  304 

 3.064 

Totaal lasten  18.114 

Resultaat Verwacht Resultaat  747 

   

17.




