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1. Voorwoord 
In dit jaarverslag kijken we terug op het afgelopen jaar 2021 waarin we weer veel mensen hebben 
geholpen. Het is mooi dat we dit - ondanks alle Covid-beperkingen -  toch hebben kunnen doen. In 
het bijzonder te noemen de maatjes en de coördinatoren, want zij hebben het “samen lukt het” 
ook onder deze omstandigheden echt gedaan.  
Van de beperkingen hebben we allemaal hinder ondervonden. Voor ons als bestuur zijn de 
informele contacten, ook met andere organisaties, daardoor (aanzienlijk) minder geweest. We 
bereiden ons voor op de gevolgen van alle beperkingen op lange termijn, want de verwachting is 
dat er een toename van de hulpvraag zal komen. Daarnaast blijven we zoeken naar meer 
mogelijkheden om (potentiële) hulpvragers te bereiken. Dit ook door meer samenwerken, zowel 
landelijk als lokaal, met veel andere betrokken organisaties. 
 
2. Bestuursverslag 
In 2021 was er een voltallig bestuur, bestaande uit Wim Doorn (vz), Ad van der Wilt (pm), Ramona 
van Wijk, Peter de Jongste en Jan Boersema (secr). De coördinatoren waren Anca Veenendaal-
Hendriks en Wobbe Driebergen. Hun verslag vindt u hierna.  
We hebben ondervonden hoe lastig het is om goed en voldoende te communiceren als dat vooral 
op afstand, via een scherm moet. Desondanks zijn er veel goede zaken tot stand gekomen. 
Het werk van de coördinatoren en maatjes ging ‘gewoon’ door. De maatjes bleven hun werk doen, 
de hulpvragers konden echt worden geholpen en we zijn heel dankbaar dat we niemand hebben 
verloren door Covid. 
Op afstand vergaderde het bestuur vijf maal; met daarnaast meerdere ad-hoc overleggen, 
deelname aan coördinator-overleg en deelname aan maatjes-bijeenkomsten.  

Overleg met de wethouder van de gemeente Soest, 
beleidsmedewerker en andere organisaties in het 
werkveld vond ook plaats, vaak toch uitsluitend op 
afstand. Een positieve uitzondering was er in september, 
toen we, na afloop van de cursus ‘Jong’ voor onze 
maatjes, een informeel samenzijn (fysiek) konden 
hebben. Daar reikte de wethouder een certificaat uit bij 
het vijfjarig jubileum van een maatje en mochten we één 
van onze sponsors welkom heten. 
Het overleg met leden van het 
Diaconaal Platform Soest bleef 
door de beperkingen ook lastig. 
Toch mochten we nog een 
ontmoeting hebben met de 

nieuwe leden van de RK-Caritas. Er kon invulling worden gegeven aan onze 
plannen op het gebied van PR en sponsorwerving.  
In de kerkbladen konden we van ons laten horen en ‘de Soester Courant’ 
plaatste ook enkele artikelen over ons. Een geslaagde actie was ook het 
plaatsen van zgn. ‘Driehoeksborden’, reclame borden rond lantaarnpalen 
verspreid over heel Soest en Soesterberg. 
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Majoor Makelaars sponsorde een cursus-plaats voor ons. Het beleid van het bestuur is om 
uitbreiding van het werk vooral te bekostigen via meer sponsoren en donateurs. 
 
In de toekomst wil het bestuur de samenwerking blij-
ven zoeken met andere (lokale) organisaties om nog 
beter mensen met financiële problemen te kunnen be-
reiken en te helpen. 
Een voorbeeld is de bijzondere samenwerking door 
onze deelname aan het project ‘Energie in Smitsveen’.  
https://www.energie-in-smitsveen.nl/ 
In dit project, gesubsidieerd door de provincie Soest, 
werken samen de gemeente Soest, Energie Actief 
Soest, woningcorporatie Portaal, Duurzaam Bouwloket, 
Stichting Balans, SchuldHulpMaatje Soest en de Hogeschool Utrecht. Het project heeft als doel te 
onderzoeken hoe ook mensen met een ‘kleine beurs’ kunnen meedoen aan de energie-transitie. 
SHM-Soest komt met name ook op voor de mensen met een ‘platte beurs’.  
 
3. Operationeel verslag van de coördinatoren 
2021 was een heel bijzonder jaar voor SchuldHulpMaatje Soest (SHM). Naast de vele beperkingen 
die er waren t.g.v. Covid, bleef de wel verwachte ‘tsunami’ aan hulpvragen uit, waardoor we medio 
het jaar zelfs een lange stilte periode in het werk ervoeren. Dat werd aan het eind van het jaar 

weer rechtgetrokken door een heuse 
vloed aan nieuwe hulpaanvragen. Al 
met al werd het een gemiddeld jaar: 
41 nieuwe hulpvragers dienden zich 
aan. Ondanks de bijzondere 
omstandigheden zijn vrijwel alle 
hulpvragers regelmatig (aan huis) 

bezocht. Het werk kon “gewoon” doorgaan. Het aantal door onze maatjes bestede uren kwam met 
een kleine 1000 uur totaal iets lager uit dan vorig jaar (1200). De uren van de 2 coördinatoren zijn 
hier niet in meegenomen: deze besteden ieder gemiddeld 15 uur per week aan hun taak. Het 
aantal hulpvrager-contacten is echter een veelvoud van de 1000 uren. Niet ieder ondersteunend 
mailtje of appje wordt apart geregistreerd maar ze vragen zeker veel aandacht en blijken heel 
belangrijk. Gemiddeld kent ieder maatje zo’n 5 contacten per week met een grote variatie in aantal 
en tijdbesteding. 
Het aantal maatjes groeide met 2 naar 16 maatjes. 
Totaal hebben zij 45 hulpvragers bediend. Er zijn 11 
hulpvragers binnen 2021 geholpen (van aanmelding 
tot afronding), in 2021 hebben we de dossiers van32 
hulpvragers kunnen afsluiten. Eind dit jaar hebben we 
nog 5 nieuwe maatjes aangenomen, maar die 
wachten (deels) nog op hun opleiding. 
 
Net als vorig jaar zagen we het aantal jonge 
hulpvragers (tot 27 jaar) stijgen: van 7 (2020) naar 13. 

“Met het project ‘Energie in Smitsveen’ 
willen de deelnemende organisaties 
‘verduurzamingsmaatregelen voor lagere 
inkomens bereikbaar maken en 
betrokkenheid van inwoners daarbij 
vergroten’ (uit de subsidiecriteria van de 
‘Subsidie Energietransitie Provincie 
Utrecht 2020’). Dat willen ze doen door 
een gezamenlijke projectaanpak in de 
wijk Smitsveen, waar relatief veel mensen 
wonen met lagere inkomens.”  

Enkele cijfers 
16 maatjes + 2 coördinatoren 
Bestede uren: minimaal 2400 
Contactmomenten met Hulpvragers: meer dan 4000 
41 nieuwe hulpvragers in 2021 

Karakteristiek van maatje 
 Betrokken en persoonlijk 
 Professioneel opgeleid 
 Gecertificeerd en VOG 
 Bezoek aan huis 
 Nemen de tijd 
 Blijven naast je staan 
 Helpen met informatie 
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Daarentegen bleef de middengroep (28-45) stabiel, van 37 naar 38, maar was er een stevige daling 
van de 45 + groep: van 38 (2020) naar 27.  
 
De doorlooptijd van hulpvragen varieert enorm. Er waren ook in 2021 mensen die vrijwel direct 
afhaken, 2 dit jaar. 4 hulpvragers waren binnen drie maanden geholpen of haakten af. Serieuze 
hulpvragers blijven meestal langer hangen: 11 binnen een jaar; 10 binnen twee jaar en 5 meer dan 
twee jaar. Totaal 12 hulpvragers hebben hun hulptraject niet succesvol afgerond. Daarentegen zijn 
er 27 succesvol  beëindigd. Eén persoon is overgedragen aan een andere instantie en één is 
lopende het traject overleden, een ook voor het maatje zeer ingrijpende gebeurtenis.  

 
Het bijzondere is dat er (nog) geen verband lijkt te zijn met Covid. Wel zien we momenteel meer 
hulpvragers die tijdig aan de bel trekken; jonge mensen die er niet uitkomen, gezinnen voor wie  
elke maand salaris te kort is en ouderen die niet rondkomen van hun AOW-tje. Ook een (kleine) 
groep jongeren die m.n. in de fuik van de ZZP zwemmen: mooi voorgespiegeld (je gaat veel 
verdienen), maar onvolledig geïnformeerd en zonder boekhouder. En ja, dan blijkt de rekening 
onderin de zak te zitten: o.a. de Belastingdienst klopt met een hoge rekening aan de deur.  
 
Er is sowieso een schreeuwend gebrek aan informatie: over toeslagen, kwijtscheldingen, 
tegemoetkomingen, hulp, etc. Daarin vervullen onze maatjes een belangrijke rol.  
Alleen dat al is van grote betekenis.  
Daarnaast blijven de CJIB-doorverwijzers 
binnendruppelen; jongeren die met (hoge) boetes zitten, 
al meerdere regelingen gehad hebben met het CJIB, die 
niet nakomen en uiteindelijk de wacht aangezegd krijgen: 
òf betalen òf hulp aanvaarden van SHM. Een spannend 
traject, omdat de motivatie niet vanuit henzelf komt. 
Maar we bereiken er wel een aparte groep mee.  
 
We zien ook dat bij veel hulpvragers meervoudige problematiek speelt: psychisch, verslavingen, 
scheidingen, taalproblemen, enz. Voor onze gemotiveerde en betrokken maatjes is het soms erg 
lastig om binnen de grenzen van de taakstelling te blijven. Een onderwerp waar we in de 
regelmatige maatjesavonden aandacht aan besteden. Vier keer per jaar organiseren we zo’n 

Trends: 
In 2021 nog geen direct verband te 
zien met Covid 
Stijging percentage jonge 
hulpvragers 
Daling percentage 45+ hulpvragers 
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avond. Op twee ervan staat een belangrijk onderwerp 
centraal, bijv. de zorgverzekering. De meeste hulpvragers 
zijn bekend met achterstallige betalingen van de 
zorgverzekering, en wat kun je als maatje daarin 
betekenen. Op de twee andere avonden praten we met 
elkaar aan de hand van casussen uit de eigen praktijk, wat 
buitengewoon leerzaam is. Door Covid waren we dit jaar gebonden aan digitale bijeenkomsten, 
wat de effectiviteit niet ten goede kwam. Daarnaast hebben we een eindejaarsbijeenkomst (helaas 
ook digitaal) en een jaarlijks uitje dat vanwege Covid geannuleerd is.  Dit jaar mogen we gelukkig 
weer fysiek bijeen komen. 
 

 
 
4. Financieel jaarverslag 2021 
Het jaar 2021 is evenals de voorgaande jaren financieel gezien een gunstig jaar geweest. Hoewel er 
een tekort was begroot van € 2.100, is het jaar afgesloten met een overschot van € 1.968. De 
inkomsten zijn hoger uitgevallen dan wat was begroot, terwijl de uitgaven juist lager zijn 
uitgevallen dan wat was begroot. De hogere inkomsten betreffen de zakelijke en particuliere 
donaties. De lagere uitgaven betreffen de opleiding van nieuwe maatjes, andere trainingen, de 
door de vrijwilligers gedeclareerde onkosten en de public relations voor onze stichting. In de 
gedetailleerde overzichten wordt waar nodig hier verder op ingegaan. Onze inkomsten zijn beter te 
voorspellen dan onze uitgaven doordat er in de uitgaven veel meer onzekerheden zitten. Het 
overschot van € 1.968 is toegevoegd aan onze reserve. Dat is te zien in het gedetailleerde overzicht 
van de balans. 

Vooruitblik: 
Het nieuwe jaar 2022 is van start 
gegaan met een flinke toename 
aan hulpvragers; de eerste vier 
maanden tellen we er ruim 30. 
 

Enkele uitspraken van onze hulpvragers (*): 
 
Wilco: Dankjewel en vooralsnog vind ik het heel mooi wat jullie doen. Ik vind jullie hulp en 
inzet sowieso al een vette 10 waard vanaf het eerste gesprek tot nu toe. Ik vertrouw jullie blind 
want jullie zijn echt goede mensen en dat stralen jullie ook uit... 
 
Joanne: 
….zo fijn dat iemand steeds voor mij klaar staat en meedenkt! Ik had echt het gevoel dat ik een 
fuik invoer met al die schulden. Nu heb ik weer lucht, en het vertrouwen dat ik hier uit ga 
komen. Ik weet waar ik aan toe ben, het zal niet makkelijk zijn de komende jaren, maar het 
gaat lukken! 
 
Mw. de Oudste: 
Ik zag door de bomen het bos niet meer. Steeds weer nieuwe rekeningen. Ik durfde de post 
niet meer te openen. Maar jullie kwamen, gingen naast mij zitten en brachten orde in de 
chaos. Jullie dachten mee met oplossingen zoals kwijtscheldingen en tegemoetkoming. Zelfs de 
voedselbank wilden jullie regelen. Maar ik zie het nu wel weer zitten. 
 
(*= niet de werkelijke naam) 



 

Jaarverslag 2021 SchuldHulpMaatje Soest  Pagina 6 van 8 

De genoemde gedetailleerde overzichten zijn de volgende: 
 Het overzicht van inkomsten en uitgaven in 2021 en ter vergelijking de begroting van 2021, 

de inkomsten en uitgaven in 2020 en de begroting van 2022 
 De toelichting op het overzicht van inkomsten en uitgaven 
 De balans per 31 december 2021 en ter vergelijking per 31 december 2020 
 De toelichting op de balans 

 
 

Inkomsten en uitgaven 2021 

 

 Werkelijk 
2021 

 Begroot 
2021 

 Werkelijk 
2020 

 Begroot 
2022 

 Inkomsten 
 Gemeente Soest Subsidie  €    10.500  €      10.500  €   11.000  €       10.500 
 Kerken Diaconie  €      3.501  €        3.500  €      3.519  €         3.500 
 Bedrijven en instanties  €          825  €            250  -  €         1.750 
 Particulieren  €          400  €            200  €         450  €             450 
 Totaal inkomsten  €    15.226  €      14.450  €   14.969  €       16.200 

 Uitgaven 
 Opleiding 
 Nieuwe coördinator  -  -  €         775  - 
 Nieuwe maatjes  €          370  €        1.750  €      1.125  €         1.750 
 Bijscholing  €      3.747  €        4.000  €      3.125  €         4.000 
 Andere trainingen  -  €            500  €      1.250  €             500 
 Vergoedingen 
 Coördinator  €      3.075  €        3.100  €      2.531  €         3.100 
 Onkosten  €          875  €        1.400  €         507  €         1.400 
 Intervisie, lief en leed  €            74  €            400  €         171  €             400 
 Activiteiten 
 Educatiedag  -  €            400  -  €             400 
 Eindejaarbijeenkomst  €      1.177  €            600  €      1.150  €             600 
 Contributie Landelijke vereniging  €      3.045  €        3.100  €      3.100  €         3.100 
 Kantoor 
 Telefoonkosten  €          144  €            200  €         153  €             200 
 Bankkosten  €          150  €            150  €         139  €             150 
 Boekhoudsoftware  €          138  €            150  €         138  €             150 
 Overige kosten  €          103  -  -  - 
 PR 
 Publiciteit  €          181  €            300  -  €             300 
 Representatiekosten  -  €            400  -  €             400 
 Websitehosting  €          179  €            100  €         102  €             100 
 Totaal uitgaven  €    13.258  €      16.550  €   14.266  €       16.550 
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Toelichting op de inkomsten en uitgaven 
Voor een aantal inkomsten en uitgaven, worden onderstaand nog wat zaken toegelicht. 
   
Inkomsten Kerken, 

bijdrage 
Diaconie 

De kerken, die zijn aangesloten bij het Diaconaal Netwerk Soest, 
verstrekken ons naast een jaarlijkse subsidie ook een indirecte 
bijdrage (huur en consumpties) door het faciliteren van onze 
vergaderingen, maatjesavonden en sollicitatiegesprekken.  
Ook mogen wij van hun gebouwen gebruik maken voor 
gesprekken met onze hulpvragers die om allerlei redenen het 
maatje liever niet thuis (ouders of kinderen mogen er niet van 
weten, ongeschikte woonplek) ontmoeten. We maken daarvan 
ruimhartig gebruik! Daarmee is de daadwerkelijke bijdrage van 
de kerken in normale tijden nog minimaal € 1.000 hoger. 

   
 Donateurs, 

bedrijven en 
instanties 

Het plan dat is gemaakt om bedrijven en instanties te vragen ons 
werk al dan niet structureel te gaan steunen, heeft in 2021 de 
eerste vruchten afgeworpen. 

   
Uitgaven Vrijwilligers, 

opleiding 
Er is in 2021 slechts 1 maatje opgeleid, terwijl er rekening was 
gehouden met 5 maatjes. Afhankelijk van de locatie waar de 
opleiding wordt gevolgd, kunnen er extra kosten in rekening 
worden gebracht. 
De kosten voor bijscholing of permanente educatie door de 
landelijke vereniging bedragen een vast bedrag per maatje. Het 
aantal maatjes kan variëren gedurende het jaar. 

   
 Vrijwilligers, 

vergoeding 
Bestuurders en maatjes ontvangen geen vergoeding voor hun 
werk. Coördinatoren en subcoördinatoren krijgen een deel van 
de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 1.800 
per jaar. Voor de coördinatoren is dat 2/3 van dit bedrag, voor de 
subcoördinatoren is dat 1/6 van dit bedrag.  
Door de Covid-pandemie werden de intervisie-avonden veelal via 
Teams gedaan. Verder declareerden de maatjes minder dan 
waarvoor zij volgens de werkafspraken recht zouden hebben. 

   
 Vrijwilligers, 

activiteiten 
Door Covid kon het jaarlijkse uitje, dat een educatief karakter 
heeft, wederom niet doorgaan. Het budget werd toegevoegd aan 
de jaarlijkse attentie voor alle vrijwilligers, die altijd rond de 
eindejaarbijeenkomst wordt uitgereikt. 
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Balans 2021 

 
 
Toelichting op de balans 
Onze stichting heeft een eenvoudige financiële administratie, waarin relatief weinig geld omgaat. 
Dat komt mede doordat er geen mensen in loondienst zijn. Er wordt uitsluitend gewerkt met 
vrijwilligers, waarvan een klein aantal een vrijwilligersvergoeding krijgt, die niet hoger is dan het 
maximum, dat belastingvrij mag worden uitgekeerd. De bezittingen bestaan slechts uit een 
banktegoed. Dit banktegoed is onze reserve. We streven naar een omvang van de reserve, die 
voldoende is om een jaar te kunnen functioneren zonder dat er inkomsten zouden zijn. 
 
Het overschot in 2021 van € 1.968 is toegevoegd aan de reserve. In de komende jaren verwachten 
we, dat deze reserve weer richting de nagestreefde reserve zal gaan. Dit komt door een verhoging 
van de vergoedingen aan de coördinatoren, een verwachte toename van het aantal hulpvragen en 
daardoor een noodzakelijke toename van het aantal maatjes, en de viering van ons 10-jarig 
bestaan. 
  
Het te ontvangen bedrag van € 325 betreft de donatie van een zakelijke relatie voor de opleiding 
van een maatje, die pas in januari 2022 is ontvangen. Het te betalen bedrag van € 427 betreft  
declaraties van 3 maatjes. Deze zijn in januari 2022 betaald. 
 
Controle 
Namens het Diaconaal Netwerk Soest zijn de boeken van SchuldHulpMaatje Soest over 2021 
gecontroleerd op 20 april 2022, door de heren Wijgert Verstoep en Peter Bezemer. Deze commissie 
stelt in haar rapportage voor “...het bestuur decharge te verlenen over het in 2021 gevoerde beleid 
ten aanzien van het beheer van de financiële middelen”.  
 
 
 Stichting Diaconale Schuldhulp Soest (SchuldHulpMaatje Soest) is door de 

Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Het RSIN nummer is  8523 70 040 
 
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL11 INGB 0007 6872 66 

31-12-2021 31-12-2020
Activa
Bank  €       20.712  €       18.428 
Kasgeld coördinator  -  €                59 
Te ontvangen  €             325  €             350 
Totaal activa  €       21.037  €       18.837 

Passiva
Te betalen  €             427  €             195 
Reserve  €       20.610  €       18.642 
Totaal passiva  €       21.037  €       18.837 


