
Jaarverslag Schuldhulpmaatje West-Friesland 2015 

In het afgelopen jaar zijn weer vele dingen gebeurd. Met name positieve ontwikkelingen met 

betrekking tot de verdere opbouw van onze organisatie. 

Bestuurswijzigingen 

Joost van der Kooij is met ingang van28 april 2015 ons bestuur komen versterken. Per 31 

december 2015 treedt Ben van der Heyden af. Ben is er vanaf het eerste uur bij geweest en 

het zal zowel voor hem zelf als voor ons wennen zijn om zonder elkaar verder te gaan. Ben 

stopt omdat hij te weinig tijd heeft om deze functie goed te kunnen blijven doen. We zijn blij 

dat Kasper Gutter die al actief was als adviseur m.b.t. fondsenwerving bereid is om de 

voorzittershamer over te nemen. 

We hebben een aansprakelijkheidsverzekering geregeld via de Landelijke Vereniging 

Schuldhulpmaatje. Fijn dat dit nu ook geregeld is.  

Onze overeenkomst met de Landelijke Vereniging staat nu ook op papier en is ingelijst naar 

ons toe gestuurd….. 

Het hoogtepunt van 2015 was wel de uitreiking van de certificaten aan onze eerste lichting 

‘maatjes’ op donderdag 26 maart 2015. 

Elf Schuldhulpmaatjes en een coördinator kregen hun certificaten toen uitgereikt van Bram 

Hoek die als afgevaardigde van de Landelijke Vereniging Schuldhulpmaatje bij ons was 

uitgenodigd. 

Dhr. Heytink gaf ons inzicht in cijfers waaruit bleek hoeveel mensen en gezinnen in nood 

verkeren (ruim 80.000 mensen) 

Ton Heyboer, de voorzitter van de Hulpverlening West-Friese Kerken (H.W.K.) sprak ons ook 

toe. Vanuit hun stichting zullen cliënten die in geldelijke nood verkeren aan ons worden 

doorverwezen. Zo kunnen we als verlengstuk van elkaar dienen. De Stichting H.W.K. is een 

voorbeeld hoe al jaren vanuit de kerken hulp geboden wordt op vele gebieden aan een ieder 

die aanklopt. Hulp vanuit de Kerken voor iedereen die hulp wil krijgen. 

In het begin van 2015 komen de hulpvragen maar langzaam binnen. We dachten dat het 

nodig zou zijn om meer aan promotie te doen. Enkele maanden later komt het echter op 

gang en binnen korte tijd zijn alle maatjes volop aan het werk! Het gaat zelfs zo snel dat we 

al moeten denken aan uitbreiding van het aantal maatjes. 

Eind september is dit de stand van zaken: 

Op dat moment lopen er 15 trajecten. 

 Hoorn 7 

 Enkhuizen 1 

 Medemblik 2 

 Drechterland 4 



 Stede Broec 1 

Nieuwe trajecten waarvan op dat moment de intake heeft plaatsgevonden (12) 

 Hoorn 4 

 Opmeer 3 

 Drechterland 1 

 Stede Broec 1 

 Medemblik 2  

 Enkhuizen 1 

Werven nieuwe maatjes. 

De opleiding van nieuwe maatjes kon om praktische redenen niet plaatsvinden in 2015 maar 

is net over de jaarwisseling heen getild naar 2016. 

We hebben ook een digitale nieuwsbrief op gestart. Voor wie is deze nieuwsbrief bedoeld?  

 Voor kerken (zowel voor hen die al meedoen als voor nieuwe deelnemers) 

 Voor Burgerlijke Gemeentes  

 en voor bedrijven die ons sponsoren (of evt. gaan sponsoren).  

 Maar ook voor de omgeving zodat men weet wat we voor onze doelgroep 

kunnen doen en om te laten zien wat we al gedaan/bereikt hebben.  

De nieuwsbrief zal digitaal en op papier verschijnen (1 x per kwartaal). Hier kunnen verhalen 

van hulpvragers in staan, verhalen en motivaties van maatjes maar ook van sponsors en 

deelnemende kerken.  

 

Ruth Balm, onze coördinator die tot eind 2015 als vrijwilliger heeft gewerkt gaat m.i.v. 1 

januari 2016 in een deeltijdbaan voor ons aan de slag. Het aantal uren dat ze voor de 

stichting moet/wil  werken is dusdanig hoog dat dit niet meer alleen als vrijwilligerswerk 

gedaan kan worden.  

Vol goede moed gaan we verder en bouwen we onze werkzaamheden verder uit. 

Bemoedigend is het om te zien hoe ‘onze mensen’ dit werk vol enthousiasme doen.  

Samen lukt ‘t….. 

 


