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Voorwoord 
 
2021 was wederom een bewogen jaar, vol coronaperikelen. Ook als Schuldhulpmaatje Apeldoorn 
hebben we dat gemerkt. Het was moeilijker om elkaar te ontmoeten, intervisie tussen maatjes 
onderling en trainingen moesten online plaatsvinden. Gelukkig bleken onze coördinatoren en onze 
maatjes enorm creatief in het contact vinden via digitale kanalen, óók met hulpvragers. Juist in deze 
tijd extra belangrijk voor kwetsbare mensen die naast armoede helaas ook regelmatig te maken 
hebben met eenzaamheid.   
  
Wat ben ik er dan trots op dat we ook het afgelopen jaar weer hebben laten zien hoe veerkrachtig 
wij zijn. En met wij bedoel ik dan vooral onze onbetaalbare vrijwilligers: de coördinatoren, de 
maatjes en mijn medebestuursleden. Ook maatjes die het het afgelopen jaar wat minder druk 
hebben gehad. We hadden als bestuur gerekend op een mogelijke toename van hulpvragers en 
daarop geanticipeerd. Het aantal maatjes werd uitgebreid, maar in plaats van een toename zagen we 
een afname van het aantal hulpvragen. Met name halverwege het jaar, bleef het aantal 
aanmeldingen ver achter op het gemiddelde van de afgelopen jaren. Maar in het laatste kwartaal 
nam dit toch weer toe. We zullen in 2022 zien of deze tendens zich doorzet.  
  
We blikken daarom terug op weer een bijzonder jaar, met bijzondere uitdagingen waar we voor een 
deel in 2020 al aan moesten wennen. Maar onze organisatie staat stevig in de schoenen. Daar ben ik 
enorm dankbaar voor. En stiekem ook een beetje trots. In 2022 bestaat Schuldhulpmaatje Apeldoorn 
10 jaar. Dan hebben we 10 jaar lang, elk jaar weer, gemiddeld zo’n 150-200 mensen mogen helpen 
om hun financiën weer op orde te krijgen. De waarde daarvan laat zich niet goed uitdrukken. 
Onschatbaar.   
  
Aan jullie allen, maatjes, coördinatoren, collega-bestuursleden, sponsoren en donateurs, betrokken 
collega’s en netwerkpartners, vrienden, kerken en bedrijven, Gemeente Apeldoorn…   
  
namens al onze hulpvragers, want daar doen we het voor:  
  
dank jullie wel!   

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Ben Bloem  

Voorzitter Schuldhulpmaatje Apeldoorn 
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Doel van SchuldHulpMaatje Apeldoorn (SHMA) 
SchuldHulpMaatje Apeldoorn heeft tot doel om met goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning te 
bieden aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. Hierbij zijn de maatjes de 
steun en toeverlaat voor mensen die niet meer in staat blijken hun eigen geld de baas te kunnen zijn, 
reeds in de schulhulpverlening zitten, er dreigen in te geraken of net uit een schulhulpverlenings-
traject komen. Preventie, maar ook terugval voorkomen zijn dus naast de begeleiding tijdens het 
schuldhulpverleningsproces belangrijke onderdelen van SHMA. In elk stadium is de morele steun die 
hierbij door het maatje wordt geboden, een zeer belangrijk onderdeel. 
 
Maatjes en coördinatoren 
De gemiddelde tijd dat een maatje als vrijwilliger verbonden blijft aan SHMA is ongeveer vijf jaar. 
Vanuit de algemene verwachting dat de komende jaren er sprake zou zijn van een stijging in het 
aantal hulpvragen, besloot het bestuur het aantal maatjes te laten groeien tot 60. Inmiddels is dat 
aantal gehaald. De aspirant-maatjes lopen in de beginperiode mee met de gecertificeerde maatjes en 
treden zelfstandig op als maatje na hun driedaagse opleiding.  
 
Ontwikkeling hulpvragen 
Het afgelopen jaar stond wederom grotendeels in het licht van het Covid-19 virus. De hulpvraag over 
2021 bleef net als in 2020 sterk achter bij de hulpvraag van voor de Corona-crisis. Veel schuldeisers, 
de Belastingdienst en deurwaarders hebben een terughoudend beleid gevoerd. Pas in het laatste 
kwartaal is men gestopt met deze terughoudendheid en zagen we enige groei in de hulpvragen. Het 
is onduidelijk of deze stijging zich zal voortzetten in het eerste kwartaal van 2022. 

Wanneer we terugkijken over het afgelopen jaar en bezien welke ambities we hebben geformuleerd 
dan is het passend hier kort te memoreren welke doelen zijn bereikt en welke nog niet zijn bereikt. 

In 2020 werd het initiatief genomen te komen tot een nazorg proces, waarbij we afgesloten 
hulptrajecten na afloop van 3 maanden opnieuw benaderen om te vragen naar de situatie. Zo 
kunnen we vroegtijdig vaststellen of men inderdaad zelfstandig verder kan gaan. Mocht dat niet het 
geval zijn dan kunnen we tijdig onze hulp weer aanbieden. 

Deze vorm van nazorg is een combinatie van evaluatie van onze dienstverlening en een peiling naar 
een mogelijke vervolgvraag. Mocht van dat laatste sprake zijn, dat is dat te zien als een vorm van 
preventie, immers een tijdige herkenning en een tijdig hulpaanbod kan leiden tot voorkoming van 
erger. In een volgend verslag zullen we de uitkomsten opnemen. 
 
Samenwerking met anderen  
We zijn blij met de groeiende samenwerking en afstemming tussen de hulp biedende organisatie. Elk 
kwartaal stemmen de gemeente Apeldoorn, Stimenz, Overrood, Humanitas, De Kap en SHM 
Apeldoorn op operationeel niveau onderwerpen met elkaar af. We merken dat we elkaar sneller 
kunnen vinden en dat komt de hulpvrager ten goede. Ook zijn we blij met onze betrokkenheid bij de 
lokale spreekuren vanuit de gemeente en Stimenz in de wijken van Apeldoorn, onder de noemer 
“Centenkwesties”. Hoewel er voorbereidingen werden getroffen om in de tweede helft van 2021 ook 
vrijwilligers in te schakelen bij de wijkspreekuren, bleek de aanloop bij de spreekuren niet zodanig 
dat onze inzet noodzakelijk werd geacht. 
 
Vertrouwenspersoon en klachtencommissie 
In de loop van 2021 heeft de stichting de eigen klachtenregeling vervangen door de landelijke 
klachtenregeling. Al jaren is er een onafhankelijke klachtencommissie aan SHM Apeldoorn verbonden 
en nu ook sinds 2021 een vertrouwenspersoon. Haar naam en telefoonnummer staan vermeld op de 
website van SHM Apeldoorn. 
Evenals in de voorgaande jaren zijn er bij de klachtencommissie geen klachten ingediend. Ook de 
vertrouwenspersoon heeft geen meldingen ontvangen. 
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Cijfers en resultaten 2021: 
Door de corona-epidemie liep het aantal aanmeldingen sterk terug. De gemeente Apeldoorn, die de 
grootste verwijzer is voor SHMA, bleek veel minder aanmeldingen van schuldhulpvragen te krijgen, 
wat consequenties had voor SHMA, De KAP en Humanitas. Overigens blijkt dit een landelijke tendens 
te zijn. Nu de maatregelen zijn versoepeld, zullen de mensen met schuldenproblematiek zich 
mogelijk weer sneller melden. 
 
Aanmeldingen per maand:  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

jan 11 12 9 26 41 14 

feb 18 20 15 18 27 13 

mrt 14 15 19 11 13 12 

apr 12 9 17 11 7 9 

mei 9 9 10 21 7 8 

jun 15 6 10 12 14 3 

jul 10 9 19 12 16 9 

aug 14 14 10 13 11 9 

sept 11 9 20 19 9 5 

okt 21 12 13 23 14 11 

nov 29 10 21 18 7 16 

dec 28 15 16 25 4 17 

Totaal 192 140 179 209 170 126 

 
 

 Verwijzers 2018 2019 2020 2021 

Activerium/Stadsbank 66 102 65 49 

Stimenz 21 16 6 6 

Diaconie 13 4 1 2 

CNAP 0 0 2 0 

Mee-Riwis 6 3 2 1 

Leger des Heils 2 2 0 1 

Vluchtelingenwerk 1 0 0 0 

Daklozenopvang 2 0 0 1 

JIP 0 1 0 0 

Woningbouwcoöperatie 0 0 17 1 

Uit de Schulden - Landelijk     17 0 

Overige 43 19 14 8 

Zelf aangemeld 25 62 46 57 

Totaal 179 209 170 126 

 

Alle aanmeldingen 

zijn via 

nevenstaande 

verwijzers 

binnengekomen. 
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 Samenwerking met andere organisaties: 
SchuldHulpMaatje Apeldoorn (SHMA) heeft een digitale aanmeldlijst voor cliënten. Alle potentiële 
cliënten die zich per mail, per post, telefonisch, schriftelijk of mondeling melden, wordt gevraagd het 
digitale aanmeldingsformulier in te vullen. Hierdoor zijn al onmiddellijk vele gegevens bekend van 
deze persoon. Dit is van belang omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat het totale aantal 
aanmeldingen te hoog ligt om alleen door SHMA te worden verwerkt. Daarom heeft SHMA al een 
aantal jaren geleden samenwerking gezocht met De KAP en Humanitas. 
 

 Status hulpvragen 2018 2019 2020 2021 

Overgedragen aan De Kap 32 39 17 15 

Overgedragen aan Humanitas 24 30 26 19 

Succesvol afgerond door SHM A 74 98 31 52 

Ingetrokken  16 22 17 7 

Geannuleerd 29 14 43 4 

Doorverwezen naar anderen 4 6 12 3 

Nog in behandeling SHMA op 31-12 0 0 44 79 * 

 
* In behandeling bij SHM Apeldoorn is incl. de nog lopende vragen uit eerdere jaren. 
 
Ingetrokken en geannuleerd: 

- Zichzelf teruggetrokken (werk, familie, wil niet geholpen worden, …) 
- Laat niets meer van zich horen 
- Taal onvoldoende machtig 
- Onbereikbaar 

 
 

 Eerder hulp gekregen 2017 2018 2019 2020 2021 

Ja 45 37 45 20 32 

Nee 40 142 164 150 94 

Onbekend 55 0 0 0 0 

  140 179 209 170 126 

 
In 2021 hebben we 32 hulpvragen gekregen van mensen die eerder hulp hebben gekregen. Dat gaat 
om 25% van alle binnengekomen hulpvragen. In 20 gevallen ging het om hulpvragers die eerder door 
de gemeente zijn geholpen. We gaan door met het verzamelen van deze gegevens en zullen daar in 
volgende jaarverslagen op terug komen. Het kan een belangrijke indicator worden voor de mate 
waarin we erin slagen om structureel effectief te zijn in de hulpverlening. 
 
 

SHMA resultaten 2017 2018 2019 2020 2021 

Succesvol afgesloten door SHMA 30 54 83 31 52 

Vroegtijdig afgeronde dossiers         29 

Hulptraject niet begonnen         15 

Dit jaar gestart 47 59 98 114 131 

Totaal nog lopend (per ultimo) 30 60 46 44 79 
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Toelichting: 
Succesvol afgesloten: in het kalenderjaar succesvol/positief afgeronde hulpvragen. Inclusief 

hulpvragen die in eerdere jaren zijn gestart 
Vroegtijdig afgerond: het betreft door SHM A begonnen hulptrajecten die door de hulpvrager 

vroegtijdig zijn afgebroken.  
Hulptraject niet begonnen: na aanmelding door de hulpvrager, bleek de hulpvrager dikwijls niet 

meer bereikbaar voor ons 
Dit jaar gestart: betreft hulpvragen die zijn gestart in het betreffende kalenderjaar 
Nog lopende vragen: Alle nog lopende/openstaande hulpvragen per 31 dec van enig kalender-

jaar. Zowel gestart in het verslagjaar als de jaren daar aan voorafgaand. 
 
 

Geslacht hulpvragers 2017 2018 2019 2020 2021 

Man 63% 63% 64% 57% 60% 

Vrouw 22% 37% 35% 41% 40% 

Niet ingevuld 14% 0% 1% 2% 0% 

 
 

Burgerlijke staat Hulpvragers 2017 2018 2019 2020 2021 

Gehuwd/samenwonend 24% 16% 22% 15% 24% 

Gescheiden 15% 12% 13% 11% 15% 

Ongehuwd/niet samenwonend 52% 42% 55% 51% 54% 

Weduwe/weduwnaar 3% 4% 4% 2% 4% 

Thuiswonend 0% 0% 5% 7% 3% 

Onbekend 6% 26% 1% 14% 0% 

 
Bovenstaande tabellen zijn de getallen die SHMA uit de aanmeldingen van hulpvragers haalt. 
Deze tabellen hebben een blauwe kop. De hulpvragers die SHMA begeleidt worden geregistreerd in 
het landelijk systeem HVS. Hieronder volgen tabellen die uit dit landelijk registratiesysteem zijn 
gehaald. Deze cijfers hebben betrekking op alle nog lopende hulpvragen, dus ook over voorliggende 
verslagjaren.  
 

Leeftijd Hulpvragers 2017 2018 2019 2020 2021 

 < 18 jaar 0% 0% 1% 1% 0% 

18 - 27 jr 11% 14% 18% 21% 19% 

27 - 35 jr 26% 28% 22% 21% 25% 

35 - 45 jr 19% 18% 23% 21% 21% 

45 - 55 jr 22% 22% 18% 18% 18% 

55 - 65 jr 11% 9% 11% 11% 13% 

> 65 jr 6% 5% 5% 6% 4% 

Niet ingevuld 4% 4% 0% 1% 0% 
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Omstandigheden bij aanmelding 2017 2018 2019 2020 2021 

Dreigende woninguitzetting 6 7 1 0 0 

Dreigende afsluiting nutsvoorzieningen 1 6 1 1 1 

Dreigende uitsluiting zorgverzekering 6 8 0 0 0 

Overige 0 2 11 1 2 

Resultaat begeleiding SHM 2017 2018 2019 2020 2021 

Woninguitzetting voorkomen 1 2 1 0 1 

Afsluiting nutsvoorziening voorkomen 0 1 1 1 2 

Uitsluiting zorgverzekering voorkomen 0 0 1 0 0 

SHV voorkomen door preventieve hulp 6 6 3 0 3 

 

Aard van de hulpvraag  2017 2018 2019 2020 2021 

Begeleiding administratie 11 32 69 84 103 

Achterstand betalingen 8 27 71 110 123 

Begeleiding belastingaangifte 3 10 18 5 9 

Schulden inventarisatie en voorkoming 4 14 43 71 73 

Budgetcoaching en planning 4 12 27 35 37 

Ondersteuning bij SHV Apeldoorn 0 0 0 0 0 

Ondersteuning bij bewindvoering 0 0 0 0 0 

Nazorg 0 0 0 0 0 

Overige 0 0 9 5 5 

 
 

Reden afgebroken begeleiding 2017 2018 2019 2020 2021 

Komt afspraken structureel niet na 0 0 5 12 10 

Onvoldoende taalbeheersing 0 0 0 2 0 

Onvoldoende motivatie 0 0 3 4 6 

Wordt elders geholpen 0 0 0 11 6 

Onvoldoende medewerking hulpverlening 0 0 2 3 4 

Overige 1 2 2 13 10 

Onbekend       15 0 

 
Toelichting: 
De jaren 2020 en 2021 geven een sterke stijging weer v.w.b. afgebroken hulpvragen. Dat werd ook al 
duidelijk in de tabel SHMA resultaten. Deels is de stijging te verklaren door een betere registratie 
door ons. We gaan de komende periode bezien of we een nadere verklaring kunnen vinden voor 
deze hoge getallen. Als het doorverwijzingen betreft van de gemeente dan geven we dat uiteraard 
door aan de betreffende functionaris.  
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Omstandigheden 2017 2018 2019 2020 2021 

Budgetbeheer 23 27 11 39 38 

Geen schuldentraject 48 44 49 67 83 

Beschermingsbewind 0 2 0 3 4 

Minnelijke schikking 10 6 1 2 1 

WSNP 3 2 1 0 0 

Niet ingevuld 56 98 0 59 0 

Totaal 140 179 62 170 126 

 
 

Duur ondersteuning afgeronde 
hulpvragen 2017 2018 2019 2020 2021 

0 - 6 mnd 21 30 47 130 70 

7 - 12 mnd 21 12 21 12 25 

13 - 24 mnd 12 17 10 6 30 

> 24 mnd 5 9 3 8 5 

 Totaal 59 68 81 156 130 

 
Opvallend is dat de duur van de ondersteuning korter lijkt te worden. De kortdurende hulpvragen 
nemen toe. We hebben sterk het vermoeden dat de kortdurende hulpvragen vooral die hulpvragen 
zijn die vanuit de gemeente aan ons worden voorgelegd. We ondersteunen dan de professionele 
hulpverleners op basis van specifieke vraagstellingen.  
 
Onze maatjes 
In de loop van dit verslagjaar hebben we ons succesvol ingespannen om meer maatjes te werven, 
omdat de verwachting was dat de vraag naar hulp sterk zou toenemen. Het Covid-19 virus bracht 
(waarschijnlijk tijdelijk) te weeg dat het aantal hulpvragen terugliep. De geworven Maatjes (31) 
moesten vervolgens worden opgeleid. Ook hier speelde Covid ons parten. De opleiding kan pas in 
januari 2022 worden afgerond. Zoals te zien is in de financiële cijfers, bracht deze extra inspanning 
aanzienlijke kosten met zich mee. Ook structureel zullen de kosten hoger uitvallen, omdat we per 
maatje een bijdrage moeten betalen aan ons Landelijke Steunpunt. 
 
Onderstaande tabellen hebben betrekking op de gecertificeerde maatjes. De nieuw geworven 
maatjes worden nog niet meegeteld 
 

In en Uitstroom Maatjes (incl. coordinatoren) 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal maatjes per 31-12 45 45 51 47 41 

Vertrokken 8 11 7 8 7 

Verloop % 18% 24% 14% 17% 17% 

Instroom Maatjes 4 9 14 4 0 

Instroom % 9% 20% 27% 9% 0% 

Aantal pre-learners per 31-12         31 

 
Bovenstaande tabel laat duidelijk zien dat het verloop de afgelopen jaren stabiel is gebleven. 
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Leeftijdsverdeling Maatjes - % verdeling 2019 2020 2021 

20 tm 24 jr 0% 0% 0% 

25 tm 34  jr 10% 9% 10% 

35 tm 44 jr 8% 4% 2% 

45 tm 54 jr 10% 13% 12% 

55 tm 64 jr 31% 21% 20% 

65 tm 74 jr 38% 49% 46% 

> 75 jr 4% 4% 10% 

 

Actieve periode Maatjes - % verdeling 2019 2020 2021 

0 tot 1 jr 29% 23% 2% 

1 tm 2 jr 25% 13% 20% 

3 tm 5 jr 35% 32% 41% 

6 tm 10 jr 12% 32% 29% 

 > 10 jr 0% 0% 7% 

 
 
Sponsors en Fondswerving 
Vanaf de start van SHMA in 2011 heeft de Protestantse Diaconie vergaderruimte beschikbaar gesteld 
voor de bestuursvergaderingen. Het Citypastoraat biedt SHMA in de Herberg gratis gastvrije ruimte 
voor de intervisiebijeenkomsten. Hopelijk mogen we van deze gunsten van beide organisaties ook de 
komende jaren profiteren. De coördinatoren hebben een kamer bij het kerkelijk bureau van de PKN 
aan het Hofveld. Deze wordt gehuurd. Vanaf het begin heeft de Parochiële Caritasinstelling van de 
Emmaüsparochie zich bereid verklaard om jaarlijks een bedrag van € 1.000,- te schenken. De 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft de eerste jaren € 1.500,- per jaar 
gedoneerd en met ingang van 2017 heeft zij haar jaarlijkse bijdrage verhoogd naar € 2.500,-.  
SHMA hoopt ook de komende jaren deze bijdragen te mogen blijven ontvangen.  
Ook in 2021 heeft SHMA diverse kerkgenootschappen weer gevraagd te doneren. Door verscheidene 
geloofsgemeenschappen en kerken is daar in 2021 gehoor aan gegeven. Al deze giften maakt het 
mogelijk om naast de subsidie van de gemeente het werk van de stichting te blijven voortzetten. 
Aan giften heeft SHMA in 2021 naast die van de structurele gevers een bedrag van ruim € 6.750,- 
ontvangen. Met dank aan de sponsors:  
 
Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn Parochiële Caritas Instelling 

Overige sponsoren:    Hersteld Hervormde Gemeente 

       Protestantse Gemeente Eerbeek 

Gereformeerde Gemeente Apeldoorn   Diaconie Protestantse Gem. Twello  

Vergadering van gelovigen, De Ontmoeting Familie P.L te Apeldoorn 

Familie C.B.; fam.A t B; fam. G P-K; fam. F.;      Fam. J.B.; fam. D.W eo J.N.;hr. K. 

Familie G.I. eo A.G.; fam. J.S. sr    Protestantse Gem. Beekbergen-Lieren 

Diaconie Prot. Gem. Eerbeek   Diaconie NH Gemeente Beekbergen 

Diaconie Prot. Gem. Ugchelen, Bronkerk  Prot. Gem. Klarenbeek, Voorst en Wilp 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt A’doorn-C Evangelische Gemeente Berea 
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Financieel verslag 2021 
 

Exploitatierekening Begroting 

2020 

Resultaat 2020 Begroting 

2021 

Resultaat 2021 

Baten     

Toegezegde bijdrage kerken 3.500 3.500 3.500 3.500 

Bijdrage overige kerken 5.000 5.074 5.000 6.752 

Bijdragen fondsen en projecten 1.000 0 0 0 

Bijdrage bedrijven/particulieren    2.500                   

1.110 

                  

1.000 

                  

1.690 

Bijdrage gemeente Apeldoorn 20.000 20.000 20.440 20.440 

Overige opbrengsten 0 0              0  

Rente     

     Totaal                                       32.000 29.684 29.940 32.382 

Kosten     

Verplichte bijdragen SHM 

landelijk 

    

1. Ledenbijdrage vereniging 3.100 3.100 3.045 3.045 

2. Bijdrage landelijke vereniging 

per gecertificeerd maatje 250 

Euro. Bijscholing en 

ondersteuning organisatie 

9.450 9.938 13.500 10.414 

3. Kosten landelijke opleiding  

maatjes (incl.accomm. kosten) 

4.500 2.620 11.250 5.022 

Kosten interne organisatie     

Kosten maatjes 5.000 1.895 4.000         1.290 

Kosten coördinatie                11.000           10.866             12.500           10.039 

Kosten beheer en bestuur 2.000 1.050 1.500 865 

Bankkosten                     200                199                     200                205 

                                         Totaal 35.250 29.668 45.995 30.880 

 

     

Tekort/overschot -3.250 +16 -16.055 +1.502 
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Balans 31/12/2020 31/12/2021 

Activa   

Liquide middelen 32.138 34.338 

Ontvangen rente 1 1 

Totaal 32.139 34.339 

   

Passiva   

Eigen vermogen 14.139 15.642 

Continuïteitsfonds                     18.000                     18.000 

Nog te betalen 0 697 

Totaal 

 

 

                    32.139 34.339 

 

Toelichting.  

Er wordt afgesloten met een klein positief resultaat en dat is in financieel opzicht veel beter dan 

begroot. Dit wordt voor een deel verklaard door de Covid-19 situatie, waardoor een aantal zaken zijn 

afgelast of uitgesteld en er minder kosten zijn gemaakt. Ook heeft het bestuur voor de financiering 

van de opleiding van nieuwe maatjes steun van de landelijke vereniging gehad. Hierdoor zijn er 22 

nieuwe maatjes opgeleid. Hierdoor is er ook een belangrijke stap gezet in de richting van  de 

doelstelling van 60 maatjes i.v.m. een te verwachten grote toeloop na de covidperiode.  

 

De kerkelijke bijdragen zijn ondanks de problemen die ook kerken hebben (gehad) met teruglopend 

kerkbezoek, gestegen. Hopelijk zijn er in de toekomst meer kerken bereid structureel de kosten van 

een maatje voor hun rekening te nemen. Het bestuur is nog steeds  op zoek naar een fondsenwerver. 

Vanuit het bedrijfsleven zijn er jammer genoeg nog steeds geen sponsors. 

De inkomsten zijn met ruim € 3.000 euro gestegen, vooral door bijdragen van kerken en 

particulieren.  

De overige kosten zijn ruim binnen de begroting gebleven. Ook al door eerder genoemde redenen en 

uitstel van activiteiten, digitaal vergaderen en minder kosten.  

Resultaatbestemming.  

Het resultaat wordt als volgt bestemd: € 1.502 wordt toegevoegd aan de algemene reserves.   

Het continuïteitsfonds is bedoeld om, indien het noodzakelijk is, de werkzaamheden te beëindigen of 

zeer ingrijpend te verminderen, en zo de activiteiten met name naar de hulpvragers en alle andere 

betrokkenen op een zorgvuldige manier  af te bouwen. Als norm voor dit fonds wordt tenminste 50% 

van de begroting gehanteerd. 
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 Overig 

Het bestuur van SHMA en de coördinatoren vergaderen een zestal keer per jaar. In 2021 

hebben deze vergaderingen vanwege de coronaregels diverse keren plaatsgevonden met 

behulp van het internet. Naast de beleidsbespreking is een vast agendapunt het verslag 

van alle activiteiten van de coördinatoren. 

De statuten van de stichting hebben in overleg met de twee oprichtende partijen van 

SHMA (de PCI van de Emmaüsparochie en de Diaconie van de Prot. Gem. Apeldoorn) een 

aanpassing ondergaan. 

In 2021 konden ook de bijeenkomsten van de maatjes geen dorgang plaats vinden. In de 

zomer kon eenmaal een bijeenkomst buiten plaatsvinden. Op en levendige manier 

konden maatjes, coördinatoren en bestuur elkaar die avond uitgebreid spreken. 

 

Bestuur, adres en andere gegevens 

 

Binnen het bestuur hebben zich geen mutaties voorgedaan.  

 

Het bestuur van de Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn werd per 31 

december 2021 gevormd door: 

Dhr. B.G. Bloem, voorzitter 

Dhr. H.L.M. Lips, secretaris 

Dhr. A. van der Beek, penningmeester 

Dhr. E.J. van ’t Riet, lid en notulist 

Mevr. M. van den Bos-Reinders, lid 

 

Gegevens Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn: 

Adres:  Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn, tel. 06-18564633 

  www.schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl 

info@schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl 

Bank:  NL33 RABO 0173 6317 89 

KvK:  55598307 

ANBI:  8517.80.441 

 

Het jaarverslag 2021 is goedgekeurd door het bestuur van de Interkerkelijke Stichting 

SchuldHulpMaatje Apeldoorn in de vergadering van 24 februari 2022. 

 

Apeldoorn, 7 april 2022 

                  

                   
 

B.G. Bloem,       H.L.M. Lips, 

Voorzitter      secretaris 

 

 


