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         13 januari 2016 
 
 
Onderwerp: Jaarverslag 2015 
 
 
1. INLEIDING 
 
In 2013 is SchuldHulpMaatje in Oudewater van start gegaan. Vanuit de diaconieën van de Hervormde 
Gemeente Oudewater Hekendorp (HGOH), de RK Geloofsgemeenschap St Franciscus van Assisie 
en de Protestantse Gemeente Oudewater (PGO) is een samenwerkingsverband ontstaan van waaruit 
actie werd ondernomen om iets te doen aan de schuldenproblematiek van inwoners van Oudewater. 
Hierbij is uitgangspunt het verlenen van schuldhulp aan particulieren die het nodig hebben of er om 
vragen. Dit ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. Het streven is om in een vroegtijdig stadium met 
deze mensen in contact te komen met als doel het verder escaleren van financiële problemen te 
voorkomen en indien mogelijk de schuldsituatie op te lossen. 
 
In de loop van 2014 is alles formeel vorm gegeven en heeft de officiële presentatie naar buiten 
plaatsgevonden. 
 
In dit document doen we verslag van de ontwikkelingen en activiteiten in 2015. 
 
 
2. BESTUURSZAKEN 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden, te weten voorzitter, penningmeester, secretaris, 1

e
 

algemeen lid (aandachtsgebied presentatie / promotie) en 2
e
 algemeen lid (aandachtsgebied 

coördinator / maatjes). Vanaf november 2014 was de functie van 2
e
 algemeen lid vacant. Deze 

vacature is vanuit de PGO in de maand januari weer ingevuld. 
 
Per 1 januari 2015 is de landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje verder gegaan als Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland. Eveneens met als ingangsdatum 1 januari 2015 hebben we ons als 
kleine lokale organisatie als lid-A bij deze vereniging aangesloten. 
 
Met een schrijven van 23 september 2015 is SchuldHulpMaatje Oudewater door de Belastingdienst 
met terugwerkende kracht tot 17 juli 2014 aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). 
Om dit te realiseren was een kleine wijziging in de statuten nodig. 
 
Als voltallig bestuur hebben we vier keer vergaderd. Naast deze vergaderingen hebben er tussen 
bestuursleden meerdere overleggen in kleinere kring plaatsgevonden. 
 
In oktober is deelgenomen aan de landelijke vergadering van de Vereniging SchuldHulpMaatje 
Nederland en in november aan de leidersdag. Tevens waren we aanwezig bij de regionale 
bijeenkomsten in het voorjaar en het najaar. 
 
Medewerkers van het landelijk bureau zijn in Oudewater geweest om uitleg te doen over de nieuwe 
online leeromgeving en adviezen te geven over fondswerving. 
 
Overleg tussen de drie ondersteunende diaconieën heeft niet geleid tot het vormen van een zgn. 
noodfonds. 
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3. COÖRDINATOR / MAATJES 
 
In september 2014 is de functie van coördinator vacant geworden. Een definitieve opvolger is nog niet 
gevonden. De taken van coördinator zijn nu voor tijdelijk opgedeeld en worden door twee 
bestuursleden en een maatje ingevuld. 
 
In maart is een informatieavond voor nieuwe maatjes gehouden. Hierbij waren drie belangstellenden 
aanwezig. Naast deze bijeenkomst zijn meerdere mensen benaderd met de vraag of zij hierover 
zouden willen nadenken. 
 
In het 4

e
 kwartaal hebben twee nieuwe maatjes de training gevolgd en afgerond. Hiermee is het aantal 

gecertificeerde maatjes uitgebreid van vier naar zes. 
 
Er zijn twee bijeenkomsten met alle maatjes en de coördinator gehouden. Hierbij was tevens een 
vertegenwoordiging vanuit het bestuur aanwezig. Tijdens deze informele bijeenkomsten zijn 
ervaringen uitgewisseld. Tevens waren er regelmatig onderlinge ad-hoc contacten om situaties / 
aanpak met elkaar door te  praten. 
 
 
4. HULPVRAGERS 
 
Hulpvragers nemen of op eigen initiatief contact op met SchuldHulpMaatje Oudewater of worden door 
lokale instanties / organisaties doorverwezen. 
 
Bij de start van een traject ondertekenen hulpvragers een overeenkomst. In deze overeenkomst 
worden de afspraken (en de verantwoordelijkheden) tussen SchuldHulpMaatje Oudewater en de 
hulpvrager vastgelegd. 
 
Voor de landelijke vereniging wordt door SchuldHulpMaatje Oudewater een (anonieme) rapportage 
ingevuld om inzicht te krijgen in het aantal en het soort hulpvragen. Nadere gegevens van deze 
rapportage zijn opgenomen onder hoofdstuk 8 van dit jaarverslag. 
 
 
5. PRESENTATIE / PROMOTIE 
 
In 2015 is SchuldHulpMaatje Oudewater opgenomen in de stadsgids 2015/16. Tevens wordt er een 
eigen website bijgehouden waarop de nodige informatie is vermeld. 
 
Folders van SchuldHulpMaatje Oudewater liggen bij de ondersteunende kerken, huisartsen, apotheek, 
WBV Oudewater, Ferm Werk en het Sociaal Stadsteam Oudewater. Tussentijds is bij deze instanties / 
organisaties nagevraagd of er nog voldoende folders in voorraad waren. Wanneer nodig heeft 
aanvulling plaatsgevonden. 
 
Er is deelgenomen aan drie door de gemeente Oudewater, sociaal domein, georganiseerde 
bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties uit de eigen gemeente. 
 
 
6. CONTACTEN 
 
Om “bij de praten” is er vanuit het bestuur één of meer keren contact geweest met het Sociaal 
Stadsteam Oudewater, Ferm Werk en WBV Oudewater. 
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In het kader van de privacy wetgeving zijn met het Sociaal Stadteam Oudewater en de WBV 
Oudewater specifieke afspraken gemaakt.  
 
De betrokken kerken zijn door bestuursleden regelmatig via de eigen diaconale vergaderingen over de 
voortgang en ontwikkelingen van SchuldHulpMaatje Oudewater bijgepraat. 
 
 
7. FINANCIËN 
 
De in eerste instantie door de Gemeente onder voorbehoud genoemde subsidiebedragen voor de 
jaren 2014, 2015 en 2016 zijn definitief vastgesteld. 
 
Van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland ontvangen we als lid A, compacte zelfstandige 
locatie, 50% van het te betalen reguliere contributie- en solidariteitstarief als gift terug. 
 
Naar 250 mailadressen is in december een bericht gestuurd met de vraag voor een eindejaarsgift. 
 
 
8. KENGETALLEN 
 
- Naast 11 nog lopende hulpvragen uit 2014 zijn in 2015 12 nieuwe hulpvragen ontvangen 
- Bij deze 12 hulpvragen is het initiatief uitgegaan van: Gemeente 1x, Maatschappelijk Werk 3x, 

Voedselbank 1x, Woningbouwvereniging Oudewater 2x en hulpvrager zelf 5x 
- Er zijn 10 hulpvragen afgewikkeld: 6 hulpvragen zijn succesvol afgerond, 3 hulpvragen zijn 

voortijdig beëindigd maar wel deels succesvol afgerond, 1 hulpvraag is voortijdig beëindigd zonder 
resultaat en 2 hulpvragen zijn elders in behandeling genomen 

- Er hebben doorverwijzingen plaatsgevonden naar Schuldhulpverlening gemeente, Voedselbank, 
Maatschappelijk Werk en Diaconieën 

- Voorkomen zijn afsluitingen nutsvoorzieningen, huisuitzettingen, beslagleggingen en 
woningontruimingen 

- De maatjes hebben ongeveer 450 uur aan de ondersteuning besteed. 


