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Wat is Voor Elkaar Westland?
Stichting Voor Elkaar Westland is in 2013 opgericht en komt voort uit een initiatief van de Gereformeerde en Hervormde
Diaconieën in ’s-Gravenzande en de Gereformeerde Diaconie in De Lier. Doelstelling van Voor Elkaar Westland is:
het bevorderen van de sociale betrokkenheid in de samenleving, waaronder het voorkomen en oplossen van financiële
schuldproblematiek en/of administratieve problemen door middel van persoonlijke begeleiding door gecertificeerde
vrijwilligers: SchuldHulpMaatjes.
SchuldHulpMaatje Westland (SHMW) wil zich samen met andere Westlandse organisaties, blijvend inzetten voor
burgers die financieel in de klem zitten of dreigen te raken. De problemen van de cliënten zijn van uiteenlopende aard.
Te noemen valt: schulden, (dreigende) huisuitzetting, afsluiting van gas en elektra, (te) lang wachten op een uitkering,
relatieproblemen, onvoldoende administratieve vaardigheden en soms ook miscommunicatie met (medewerkers van)
instanties.
De financiële middelen van SHMW zijn afkomstig van o.a. Westlandse Diaconieën, Gemeente Westland, diverse lokale
fondsen, kringloop en recycling winkels alsmede giften van particulieren en bedrijven.
Mocht u het werk van Voor Elkaar Westland willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op de bankrekening van
Stichting Voor Elkaar Westland o.v.v. SchuldHulpMaatje,
rek.nr. NL36 RABO 0179570463.
Bij voorbaat dank!
Stichting Voor Elkaar Westland heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat uw gift (rekening houdend met de geldende
drempels) aftrekbaar is voor de belasting.
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Jaarverslag van het bestuur
1.1.

Voorwoord

Ook het afgelopen jaar mogen we terugzien op een intensieve en vruchtbare periode. Opnieuw is
veel werk is verzet ten behoeve van mensen in gemeente Westland, die om welke reden dan ook in
financiële problemen zijn gekomen. Met onze vrijwilligers (22 Maatjes en 2 coördinatoren) proberen
we hen terug te leiden naar een bestaan zonder de alles overheersende financiële problemen. We
doen dat vanuit een Bijbelse oproep om dienstbaar te zijn aan onze naasten in deze wereld. Met een
deskundig bestuur en met goed toegeruste vrijwilligers zetten we ons daar zo goed als mogelijk voor
in.
De economische crisis van de afgelopen jaren loopt volgens de statistieken ten einde, maar de
huidige opleving schept nog steeds onvoldoende banen om velen aan het werk te helpen. Dit geldt
met name voor lager opgeleiden, terwijl door de nieuwe Participatiewet ook mensen met een
beperking onvoldoende terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, ondanks maatregelen als
looncompensatie.
Ook zien we nog steeds dat mensen boven de 50 jaar als eerste worden ontslagen bij afslanking of
reorganisatie, waardoor zij in de financiële problemen komen want uitzicht op nieuw werk is beperkt,
terwijl men in de afgelopen jaren wel allerlei verplichtingen is aangegaan zoals bv. een hypotheek op
hun koophuis.
Mede door de steeds verder terugtredende overheid, worden mensen in toenemende mate
teruggeworpen op eigen kracht en op hun eigen netwerk. Maar niet iedereen heeft een groot netwerk
of is assertief genoeg om dit zelf te organiseren. In de praktijk blijkt dan ook dat inwoners van
Westland met een minimuminkomen of een bijstandsuitkering steeds moeilijker de eindjes aan elkaar
kunnen knopen. Naast de forse huurverhogingen welke door de corporaties de afgelopen jaren
noodgedwongen doorgevoerd werden, staan ook de vrijstellingen voor bepaalde voorzieningen
onder druk, zoals de kwijtscheldingsregeling voor zuiveringsheffing van het Hoogheemraadschap
Delfland welke komt te vervallen.
Tevens komt door de grote instroom van vluchtelingen en de plicht van de gemeente om
statushouders een huis aan te bieden, de sociale woningmarkt steeds verder onder druk te staan en
zijn inwoners met een minimuminkomen gedwongen de maximale huur te betalen.
Positief is de compensatie van de gemeente voor schoolmiddelen voor middelbare scholieren van
gezinnen met een minimum inkomen, nadat dit door de centrale overheid was afgeschaft.
Wij zijn dankbaar dat we als gezamenlijke kerken met het SchudHulpMaatjes project mogen
bijdragen aan het lenigen van de nood in onze samenleving. Veel mensen moeten leren omgaan met
een kleiner budget in deze, door commercie gedreven wereld. Zij moeten nieuwe waarden in het
leven ontdekken waarbij een verantwoorde financiële huishouding een voorwaarde is voor het vinden
van nieuw levensgeluk. Vol vertrouwen gaan we 2016 en volgende jaren tegemoet.

1.2.

Hoe werkt SchuldHulpMaatje Westland (SHMW)?

Geschikte vrijwilligers zijn door professionele partners opgeleid tot gecertificeerd SchuldHulpMaatje.
Deze maatjes worden gekoppeld aan mensen met (dreigende) financiële problemen. Het
SchuldHulpMaatje is de steun en toeverlaat van mensen die financieel zijn vastgelopen of dat
dreigen te raken (preventieve hulpverlening). De vrijwilliger kan iemand helpen het tij nog op tijd te
keren, kan ondersteuning geven tijdens een traject van schuldsanering en kan ook daarna nog
helpen om de financiële huishouding op orde te houden. De aanpak is daarmee gericht op het
voorkomen van huisuitzettingen, beslaglegging of afsluiting van nutsvoorzieningen door onder meer
contact met schuldeisers, waar mogelijk bemiddelen, doorverwijzing naar en contact onderhouden
met andere hulpverleners, ondersteuning bij het zicht krijgen op financiële situatie, het op orde
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krijgen van administratie en budgetteren. Door het SchuldHulpMaatje worden mensen begeleid en
ondersteund, het SchuldHulpMaatje helpt mensen om het traject vol te houden.
SHMW werkt ook samen met de ambtenaren van de gemeentelijke afdeling Schuldhulpverlening. De
vrijwilligers van SHMW concentreren in dat geval hun werk rond de administratie van cliënten en
bieden hulp in een eventueel proces van schuldhulpverlening. Meestal ontbreken bij de hulpvrager
vaardigheden op het gebied van beheer en ontbreekt goed overzicht of worden bepaalde (financiële)
keuzes gemaakt die leiden tot problemen en/of schulden. Dit kan de aanleiding zijn voor een
rechtstreekse hulpvraag aan SHMW of één via een hulpverlener.
De coördinator van SHMW gaat dan op bezoek bij de hulpvrager aan huis en bespreekt de situatie.
Als de hulpvrager voldoende gemotiveerd is en persoonlijke begeleiding tot een oplossing kan
leiden, wordt de mogelijkheid geboden om een SchuldHulpMaatje te krijgen.
Dit is een 1-op-1 begeleiding die aan huis plaatsvindt, de vrijwilliger is een coach en maatje voor de
hulpvrager. De hulpvrager blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelen. Samen
wordt gewerkt aan de administratie. Als deze compleet is, kan een mogelijk traject van
schuldhulpverlening beginnen met een intakegesprek bij de gemeentelijke afdeling
Schuldhulpverlening. De vrijwilliger blijft als maatje de cliënt tijdens dit ingewikkelde traject
begeleiden. Het uiteindelijke doel is een cliënt zonder schulden die in staat is zijn/haar administratie
zelfstandig te voeren en door goed beheer en/of gedragsverandering niet weer in een situatie met
schulden belandt. De duur van deze hulpverlening varieert van een aantal maanden tot een aantal
jaren. Ook als de hulpvrager het traject van schuldhulpverlening heeft afgerond, kunnen de maatjes
de eerste periode nog een oogje in het zeil houden: het valt tenslotte niet mee om steeds met een
minimaal inkomen te moeten leven.
Naast de gemeentelijke Schuldhulpverlening worden hulpvragers ook aangemeld door o.a.
Kwadraad (maatschappelijk werk) en Careyn (thuiszorg). Tevens melden hulpvragers zich via onze
website of de landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje.

1.3.

Wat heeft Voor Elkaar Westland in 2015 kunnen betekenen voor haar
cliënten?

We hebben de activiteiten welke we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd samengevat in een aantal
tabellen. Hiermee willen we u enig inzicht te geven in (het resultaat van) onze werkzaamheden.
Tabel 1: Specifieke cijfers activiteiten, cliënten en vrijwilligers
2015
Actieve SchuldHulpMaatjes ultimo boekjaar
Aanmeldingen gedurende het boekjaar
Intakegesprekken gerealiseerd in het boekjaar
Koppelingen gestart in het boekjaar
Trajecten gestopt in het boekjaar
Voltooide trajecten in het boekjaar
Lopende trajecten ultimo boekjaar

2014
22
53
53
48
14
34
54

2013
25
65
64
55
9
22
54

25
51
46
42
5
7
30

Aanmeldingen: Niet alle aanvragen resulteren in daadwerkelijke hulpverlening.
De afgelopen drie jaar zijn er 145 trajecten gestart waarvan er eind 2015 inmiddels 63 succesvol zijn
voltooid. Niet alle trajecten kunnen succesvol worden afgerond. De redenen hiervoor zijn enerzijds
gelegen in opzegging door de hulpvrager (bij nader inzien is persoonlijke hulpverlening niet gewenst)
en anderzijds blijkt soms andere hulpverlening nodig (bijvoorbeeld bewindvoering).
Meer informatie over cliënten, hulpverlening en resultaten staat vermeld in de op de volgende pagina
opgenomen tabellen.
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Tabel 2: Bron aanmelding cliënten
Instantie
Schuldhulpverlening gemeente Westland
Privé (zelf, familie, kennissen)
Kwadraad/Sociaal kern team
Vitis
Stichting MEE
Folder Voedselbank
Inloop cliëntenraad
Careijn
Diaconie
Humanitas
Werkgever
Arcade
Anders
Totaal aantal
Tabel 3: Verdeling aanmeldingen per woonplaats
Woonplaats
De Lier
‘s-Gravenzande
Honselersdijk
Maasdijk
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Wateringen
Totaal aantal

2015

2014
21
16
12
1
1
2
53

2015

2013
27
14
13
2
2
3
1
1
2
65

2014
7
9
4
0
10
14
4
5
53

11
10
13
2
2
2
2
3
1
1
1
3
51

2013
7
7
5
2
9
22
1
12
65

6
9
1
4
9
9
4
9
51

Ter informatie hierbij tevens de leeftijdsopbouw van de hulpvragers in de per 31 december 2014
lopende trajecten (totaal 61) alsmede het aantal betrokken kinderen.
1.4. Coördinatoren en Maatjes
Onze twee coördinatoren Robert Voogd en Cees van der Hout hebben leiding gegeven aan 25
maatjes. In het afgelopen jaar zijn er 5 maatjes opgeleid dat is minder dan gepland. Enerzijds door
minder aanmeldingen om maatje te worden, anderzijds door minder vraag van hulpvragers. Deze
verminderde vraag heeft mogelijk te maken met de nieuwe werkwijze van de gemeente met Sociale
KernTeams (SKT), welke nog hun rol, hun mogelijkheden en kennis van financiële problematiek
moeten leren kennen, opbouwen en borgen. We proberen met de SKT’s in gesprek te komen, zodat
we een beter zicht krijgen op de afnemende hulpvragen.
Er zijn in 2015 drie intervisie-avonden georganiseerd waar de maatjes via onderling contact vragen
uit de praktijk konden bespreken en over oplossingen spreken. Op een van de avonden is er
voorlichting gegeven over de nieuwe structuur i.v.m. de decentralisaties naar de gemeente, waarbij
VITIS Welzijn een grote rol toebedeeld is. Belangrijk vanwege de interacties met de
Schuldhulpmaatjes.
Deze bijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren en zullen ook in het nieuwe jaar
gecontinueerd worden.
Dit jaar zijn de opleidingen verder gedigitaliseerd en vinden de nascholing en hercertificering volledig
via internet plaats. Nieuw is de pre-learning, waarbij kandidaat-maatjes eerst een korte cursus
doorlopen om te ervaren wat een maatje moet doen. Op deze manier kan men besluiten door te
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gaan met een cursus of om er vanaf te zien. Ook voor onze coördinatoren is dit hulpmiddel nuttig om
nieuwe maatjes te selecteren.
Terugblik op 2015 van een coördinator
Het derde jaar alweer dat we ons mochten inzetten voor de mensen die het moeilijk hebben in ons eigen land.
We hebben dit jaar weer een flink aantal nieuwe hulpvragers gekregen maar ook ongeveer een zelfde aantal
kunnen afronden. Bij veel hulpvragers is het vooral het probleem dat men vastzit, er zelf niet meer uitkomt.
Men is angstig voor telefoontjes, de post wordt niet meer geopend, er lijkt geen hoop meer. Onze taak is het
dan vooral om mensen gerust te stellen, begrip te tonen, en te laten zien dat zij er niet alleen voorstaan.
“Samen lukt ‘t” is het devies van SHMW. En dat vat dit mooi samen.
Daarnaast gaan we natuurlijk met elkaar aan de slag om de problemen aan te pakken. De administratie op
orde te brengen, overzicht van inkomsten en uitgaven te maken, een schuldenoverzicht te maken. We werken
daarin vaak samen met de afdeling Schuldsanering van de gemeente, budgetbureaus en de sociale kernteams
(SKT) van de gemeente.
We zijn erg blij met onze gemotiveerde maatjes, momenteel zo’n 22 en een aantal in opleiding, en hopen
volgend jaar door te groeien. Ook hebben we een derde coördinator, die in de loop van 2016 aan de slag gaat !

1.5.

Sponsors en fondsenwerving

SHMW wordt gefinancierd door de aangesloten diaconieën en PCI’s, door giften en bijdragen van
sponsors en derden (waaronder fondsen) en door een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente
Westland. Vanaf onze start eind 2012 tot en met maart 2016 hebben we voor in totaal € 97.000 aan
toezeggingen kunnen realiseren waarvan € 36.000 beschikbaar is voor 2016 en volgende jaren. De
specificatie van de toezeggingen is als volgt:
Bedrag
In procenten
1 Bijdragen aangesloten diaconieën en PCI’s € 36.117
37%
2 Giften
€ 6.355
7%
3 Bijdrage Gemeente Westland
€ 27.350
28%
4 Donaties derden
€ 27.000
28%
Totaal toezeggingen ultimo 2015
€ 96.822
100 %

€ 40.000
€ 35.000
€ 30.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
€0
1

2
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Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage 1 bij dit verslag.
Het bestuur spreekt hierbij haar dank uit aan al haar sponsors en andere betrokkenen die het project
SchuldHulpMaatje mogelijk maken.

1.6.

Bestuurlijke zaken

In het afgelopen jaar waren er geen wijzigingen in het bestuur.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Voor Elkaar Westland was
per 31-12-2015 als volgt:
Arie van Dijk, Voorzitter
Hans Beukema, Secretaris
Arie van der Houwen, Penningmeester
De werkgroep Schuldhulpmaatje Westland was als volgt samengesteld:
Robert Voogd, Coördinator
Cees van der Hout, Coördinator
Marco van der Wel, Lid
Frank Lansbergen, Lid
Het afgelopen jaar heeft het bestuur, samen met de werkgroep, 5 keer vergaderd. In deze
bijeenkomsten komen bestuurlijke zaken aan de orde, maar wordt ook het beleid besproken zoals dit
door de werkgroep wordt uitgevoerd. Op deze wijze blijven we gezamenlijk op de hoogte van zaken
die zich voordoen en kunnen we adequaat inspelen op actuele omstandigheden.
Op landelijk niveau is door bestuursleden deelgenomen aan de ledenvergaderingen van de landelijke
vereniging. Deze landelijke vereniging speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de lokale
afdelingen. Vooral op het gebied van scholing van de Maatjes en Coördinatoren bieden zij actuele
kennis aan, steeds meer gebruikmakend van de digitale hulpmiddelen welke ons tegenwoordig ter
beschikking staan. Tevens is er een vaste aanspreekpartner benoemd op centraal niveau, wat prettig
werkt.
Daarnaast hebben we deelgenomen aan het regio-overleg, waarbij informatie uitgewisseld is tussen
de landelijke organisatie met de aanwezige plaatsen en de plaatsen onderling. Deze bijeenkomsten
zijn bedoeld voor zowel bestuursleden als voor coördinatoren en worden als zinvol ervaren.
Bestuur en coördinatoren hebben de Leidersdagen bezocht waar diverse aspecten van het
Schuldhulpmaatje project aan de orde kwamen. Te denken valt aan Fondswerving, Publiciteit,
samenwerking met de burgerlijke gemeente en andere organisaties.
Het beleid wat hier wordt vormgegeven is steeds meer gericht op preventie, zodat voorkomen wordt
dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.

1.7.

Vooruitblik

De werkgroep is van plan om in het jaar 2016 zo mogelijk een vijftiental maatjes op te leiden zodat
ultimo 2016 het streefaantal van 36 maatjes zal zijn bereikt. Verder groei is mogelijk doordat begin
2016 de vacature van derde coördinator is ingevuld. Vanwege de nieuwe structuur en de toename
van het aantal locaties dat is aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
zullen de kosten voor scholing en ondersteuning van de maatjes voor SHMW per saldo lager zijn. Uit
de begroting 2016 alsmede de prognose 2017 blijkt dat we de komende jaren structureel circa
€ 20.000 nodig hebben om het SHMW project op het beoogde niveau (met een stabiele basis van 36
maatjes) duurzaam uit te voeren.
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Begroting
2016

Prognose
2017

Kosten coördinatoren
Scholing en ondersteuning gecertificeerde maatjes
Overige kosten maatjes
Kosten publiciteit
Overige lasten
Som der lasten

€
0
13.500
3.000
1.000
2.000
19.500

€
0
13.100
3.400
1.000
2.000
19.500

Toegezegde bijdragen en donaties

19.950

10.000

(450)

9.500

Nog te financieren per ultimo maart 2016

Het verwachte overschot over 2016 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve SHMW.
Deze bedraagt dan circa 50% van de jaarlijks te verwachten kosten. Dit vinden wij een noodzakelijke
financiële buffer om het project SHMW op een financieel gezonde basis te kunnen uitvoeren.
Om de benodigde middelen voor de structurele borging van de werkzaamheden te verkrijgen is de
commissie fondsenwerving gericht aan de slag, waarbij naast een beroep op de Westlandse
diaconieën en parochiële caritas instellingen ook voor de jaren 2017 en verder een aanvraag bij de
Gemeente Westland zal worden gedaan. Onze doelstelling blijft: zoveel mogelijk Westlanders met
schulden met een gecertificeerd SchuldhulpMaatje bijstaan: Samen lukt’t!
De Lier, 30 mei 2016
Het bestuur,

Origineel getekend door: A. van Dijk
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)
Activa

31 december 2015

31 december 2014

Ref.
€

€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

4
126

5

135
126

135

29.214

20.561

29.340

20.696

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserve
Vastgelegd vermogen

Bestemmingsreserve SHMW

6
0
9.454

6.286
9.454

Langlopende schulden
Vooruit ontvangen bijdrage 2017 e.v.
respectievelijk 2016 e.v.

9.500

6.286

6.500
9.500

Kortlopende schulden
Overige schulden
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Staat van baten en lasten over 2015

Exploitatie 2015
Ref.
Baten
Ontvangen bijdragen
Baten als tegenprestatie voor
levering van zaken of diensten
Donaties en sponsorbijdragen
Giften en soortgelijke baten
Financiële baten

€

€

€

8

10.600

16.750

8.000

9
10
11
12

0
3.500
3.032
126

0
6.500
2.525
0

0
8.000
2.288
135

17.258

25.775

18.423

0
10.688
2.197
1.029
131
45

0
14.450
2.500
1.500
0
2.000

0
13.000
1.702
25
114
71

14.090

20.450

14.912

3.168

5.325

3.511

3.168

0

3.511

3.168
0

0
0

3.511
0

3.168

0

3.511

Som der baten
Lasten
Kosten coördinatoren
Scholingskosten maatjes
Overige kosten maatjes
Kosten publiciteit
Bankkosten
Overige lasten en onvoorzien

13
14

15

Som der lasten
Saldo

Verdeling saldo

mutatie bestemmingsreserve
SHMW


resteert: mutatie algemene
reserve

Saldo

Stichting Voor Elkaar Westland, De Lier
Financieel verslag 2015

Begroting 2015 Exploitatie 2014

6

Pagina 12 van 19

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.
1.1.

Algemene toelichting
Activiteiten

De activiteiten van Stichting Voor Elkaar Westland bestaan uit het uitvoeren van het project SchuldHulpMaatje
Westland, een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting (zie statuten).

1.2.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Voor Elkaar Westland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2.
2.1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa
en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de
toelichting.

2.2.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.3.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.4.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is
gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd
vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn
opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de
reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien
de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als
bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.
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3.
3.1.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de
verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

3.2.

Ontvangen bijdragen

Ontvangen bijdragen worden ten gunste van het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de
bestedingen komen.
Vooruitontvangen bijdragen worden onder de passiva opgenomen.

3.3.

Baten als tegenprestatie voor levering van zaken of diensten

Indien baten worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten en deze baten niet zijn opgenomen in de staat
van baten en lasten, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting. Indien dit van belang is voor het inzicht
wordt een indicatie gegeven van de reële waarde van deze baten.

3.4.

Donaties en sponsorbijdragen

Donaties en bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.5.

Giften en soortgelijke baten

Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

3.6.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

3.7.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva.
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4.
4.1.

Vorderingen
Overige vorderingen

Rente spaarrekening

31 december
2015

31 december
2014

€

€

126

135

126

135

Alle vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen
benadert de boekwaarde , gegeven het kortlopende karakter ervan.

5.

Liquide middelen

Onder de liquide middelen is het saldo op de spaarrekening begrepen ad. € 29.000 (ultimo 2014 € 20.400). Dit
saldo is direct opvraagbaar. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

6.

Eigen vermogen

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve SHMW

6.1.

1 januari
2015

Dotatie 2015

Onttrekking
2015

31 december
2015

€

€

€

€

0

0

0

0

6.286

3.168

0

9.454

Bestemmingsreserve SHMW

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de stichting een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan (zie statuten).
De bestemmingsreserve kan uitsluitend worden aangewend voor het project SchuldHulpMaatjeWestland
(SHMW).

7.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen. De
verplichtingen die pas na 1 jaar vervallen dienen als langlopend te worden gepresenteerd.
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7.1.

Overige schulden
31 december
2015

31 december
2014

€

€

4.950
4.150
1.286

7.880
0
30

10.386

7.910

Vooruitontvangen bijdragen 2016 respectievelijk 2015
Terug te betalen bijdrage Gemeente Westland
Nog te betalen bedragen

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

8.

Ontvangen bijdragen

In de staat van baten en lasten over het jaar 2015 zijn ontvangen bijdragen verantwoord voor een bedrag van
€ 10.600. Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld:



Westlandse diaconieën en PCI’n: € 2.250 (begroot € 4.250; 2014 € 1.500).
Gemeente Westland: € 8.350 (begroot € 12.500; 2014 € 6.500).

Deze bijdragen zijn verstrekt onder de voorwaarde dat deze worden aangewend voor het project SHMW.

9.

Baten als tegenprestatie voor levering van zaken of diensten

In het boekjaar zijn geen baten ontvangen in de vorm van zaken en diensten. In het verleden betrof dit het
verzorgen van de oprichting van de stichting alsmede ondersteuning bij het opzetten van de website. De reële
waarde hiervan bedraagt in totaal circa € 1.000.

10.

Donaties en sponsorbijdragen

De specificatie van deze post is als volgt:
Exploitatie
2015
Fonds Westland
Coöperatiefonds van Rabobank Westland
Anonieme stichting
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Begroting Exploitatie
2015
2014

€
2.000
1.500
0

€
2.000
1.500
3.000

€
3.500
1.500
3.000

3.500

6.500

8.000
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11.

Giften en soortgelijke baten

De specificatie van deze post is als volgt:
Exploitatie
2015

Collecteopbrengsten via de diaconieën
Giften via de diaconieën
Overige giften
Giften van maatjes

12.

€
507
0
2.525
0

€
0
0
2.525
0

€
1.438
50
300
500

3.032

2.525

2.288

Financiële baten
Exploitatie
2015

Begroting
2015

Exploitatie
2014

€

€

€

126

0

135

126

0

135

Rente spaarrekening

13.

Begroting Exploitatie
2015
2014

Kosten coördinatoren

De twee aangestelde project coördinatoren zijn onbezoldigd.

14.

Scholingskosten maatjes

Voor de scholingsactiviteiten alsmede de landelijke ondersteuning en begeleiding van zowel het bestuur als de
coördinatoren heeft het Landelijke Servicepunt over de jaren 2013 en 2014 een vast kosten bedrag per maatje in
rekening gebracht. Vanaf de oprichting van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland geldt een
nieuwe systematiek waardoor de kosten per maatje aanzienlijk zijn gedaald.

15. Overige lasten
15.1. Bestuurders en toezichthouders
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen e.d. van:

Bestuurders
Voormalige bestuurders
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Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

0
0

0
0

0
0

0

0

0
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16.

Analyse van verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers
boekjaar

De afwijking van de werkelijke cijfers over het boekjaar van de begroting wordt verklaard doordat we minder
maatjes opgeleid dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast hebben we ons vanwege de succesvolle start met name
op het gebied van publiciteit bewust wat terughoudend opgesteld, waardoor samen met het effect van het
gevoerde kostenbeleid de overige kosten aanzienlijk lager zijn dan begroot.

17.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2015 waren er evenals gedurende 2014 geen werknemers in dienst.

De Lier, 30 mei 2016
Het bestuur,

Origineel getekend door: A. van Dijk
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A.M. van der Houwen

Pagina 18 van 19

Bijlage 1 : Overzicht toezeggingen bijdragen, donaties en
ontvangen giften
SchuldHulpMaatjeWestland
Tot en
met 2014
Bijdragen aangesloten diaconieën en PCI's
Hervormde Diaconie Prot Gemeente iw 's-Gravenzande
Gereformeerde Diaconie Prot Gemeente iw ’s-Gr.znde
Diaconie Protestantse Gemeente De Lier (Vredeskerk)
Diaconie Protestantse Gemeente Monster
Diaconie Protestantse Gemeente De Lier (Domkerk)
PCI Sint Adrianus
Hervormde Diaconie Prot Gemeente Wateringen
Diaconie Prot Gemeente Honselersdijk
Diaconie Geref Kerk Wateringen (de Lichtbron)
Diaconie Prot Gemeente Naaldwijk
Diaconie Oude Kerk Naaldwijk
Collecten opbrengsten en giften via Diaconie
Subtotaal
Bijdrage Gemeente Westland
Donaties
Fonds Westland
Coöperatiefonds (Rabo)
Loswal de Bonnen
Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul
Stichting De Recycling Westland
Anonieme stichting
Kringloopwinkel Re-sell 's-Gravenzande
Subtotaal
Giften
Particulier n.a.v. bijeenkomst november 2012
Particulieren via Diaconie
Maatjes
Werkgever maatje
Stichting Community Service Westland
Afscheid notaris Westland Partners
Collecten opbrengst HD Prot Gem iw 's-Gravenzande
naar Collecten opbrengsten en giften via de Diaconie

1500
2000
1000
1500
1000
1000
1500

2015

2016

1000
250
500
500

1000
250
500
500
700
500

2017ev
2500
1000

1000

5000
1500
2000
4000

16000

Totaal
4000
4000
2500
2500
2000
1700
2000
5000
1500
2000
5000
3917

3410

507

12910

2757

4450

6500

8350

12500

27350

8500
3500
2000
2500
1000
3000

2000
1500

3000
3000

10500
5000
2000
2500
1000
3000
3000
27000

20500

3500

3185
-3410
3830

2525
507
-507
2525

0

0

30
225
2000
1500
300
2525
3692
-3917
6355

Totaal per 31 maart 2016

43740

17132

19950

16000

96822

Ontvangen per 31 december 2015

43740

17132

4950

9500

75322
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30
225
2000
1500
300

36117
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