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Jaarcijfers 2018
Van
Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o Maatje
Vijfheerenlanden
p/a J.A.T. van Oort (penningmeester)
Dominicushof 79
4133 AM Vianen
Tel. 06-51422544
Email: coordinatorjohan@maatjevijfheerenlanden.nl

Kamer van Koophandel: 60853522
IBANnummer:
8540.88.635
Bankrekening:
NL44RABO0186764324
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Beginbalans 2018
Rekening en verantwoording 2018

- Eindbalans 2018
- Fusie Vianen-Zederik
- Toelichting balans 2018
Toelichting inkomsten/uitgaven 2018
- Bijdrage Kerken RK PCI
Vijfheerenlanden, PKN en Hervormde
gemeente Hagestein, Baptisten De
Rank
- Stichting Specsavers steunt
- Donaties
Toelichting inkomsten/uitgaven 2018
- Subsidies gemeente Vianen
- Bijdrage Lekstede Wonen
Toelichting inkomsten/uitgaven 2018
- Opleidingskosten
- Contributie Landelijke Vereniging
- Overige vrijwilligerskosten
- Kantoor en telefonie
- Drukwerk/mappen hulpvragers
- Telefoontoestellen, visitekaartjes en
mappen
Toelichting inkomsten/uitgaven 2018
- Laptops
- Automatisering
- Publiciteitskosten
- Bestuurskosten
- Beloningen
bestuurders/coördinatoren/maatjes
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Beginbalans 2018
Bezittingen
Oranjefonds
Banksaldo
Spaarrekening

Totaal

€
€
€

Schulden
1.875,00 Lening Gemeente Vianen
4.536,80 Eigen vermogen
14.502,10 Projectsubsidie Thuis op
Maat subs. Gem. Vianen

€
€
€

5.000,00
13.413,90

€

20.913,90

€

20.913,90

2.500,00

Staat ontvangsten uitgaven 2018
Inkomsten
PCI Vianen RK

Begroot
500,00

PKN Vianen
Gemeente Vianen

500,00
13.000,00

Donaties

1.000,00

Lekstede Wonen
Rente

6.000,00

Gift Voormalige
Spaarbank Vianen
Gift Louise
Mathildefonds
Collecte Baptisten
De Rank Vianen
Gift Mixed Voices
2 Giften Diaconie
Herv. Gemeente
Gift Projectenfonds
Rabobank

Automatisering
Publiciteitskosten
Bestuurskosten
Overige
3.311,95 Overige alg. Kosten

Tekort
Gemeente Vianen
Kosten vrijwilligers
Salariskosten
Tekort
Uit overschot 2017
Totaal

Werkelijk Uitgaven
1.000,00 Opleidingskosten
Schuldhulpmaatjes
500,00 Contributie landelijke ver.
13.000,00 Overige kosten maatjes
Maatjesbijeenkomsten
Reiskostenvergoedingen
750,00 Kosten her certificering
Subtotaal Overige
vrijwilligerskosten
6.000,00 Telefoonkosten
Bankkosten
Administratiekosten
1.651,65 Subtotaal kantoor en
telefonie
1.500,00 Drukwerk; mappen
hulpvragers
299,60 Telefoontoestellen;
visitekaartjes; mappen
73,10 Aanschaf laptops, service
abonnement laptops
669,70 Subtotaal overige
organisatiekosten
2.500,00 Overige

Begroot
4.000,00

Werkelijk
7.029,81

3.250,00
2.000,00

5.250,00
14.500,00

3.100,00
499,48
800,60
280,13
4.437,50
16.147,52

3.000,00

3.198,34
120,34
1.232,91
4.551,59

465,38
586,42
6.034,17
7.000,00

7.085,97

250,00
250,00

1.100,41
1.762,63
790,35

500,00
1.000,00

3.653,39

10.500,00

10.500,00 Kosten vrijwilligers

27.043,00

27.043,00 Salariskosten
60,07

27.043,00

26.584,78

65.547,12 Totaal

63.043,00

65.547,12

4.500,00
63.043,00

7.523,87

3

4

Eindbalans 2018
Bezittingen
Vooruitbetaalde
opleidingskosten
Banksaldo
Spaarrekening

Tekort 2018
Totaal

€
€
€

€
€

Schulden
3.500,00 Lening Gemeente Vianen
3.038,25 Eigen vermogen
14.002,10 Projectsubsidie Thuis op
Maat subs. Gem. Vianen
Vooruitbetaalde kosten
Reservering uitgaven 2019
60,07
20.600,42

€

5.000,00

€
€

9.913,90
2.186,52

€
€

3.500,00
3.500,00

€

20.600,42

Fusie
In 2018 zijn de afzonderlijke stichtingen van Schuldhulpmaatje Vianen en Zederik gefuseerd.
Daarbij is de juridische naam Stichting Vianen Helpt bij Schulden in stand gehouden maar
wordt geopereerd onder de naam Maatje Vijfheerenlanden. Schuldhulpmaatje Zederik was
aangesloten bij de organisatie Schuldhulpmaatje Giessenlanden en Molenwaard.
Giessenlanden is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging over 2018 van Zederik.
De jaarcijfers 2018 geven dan ook een verantwoording van de financiële zaken van Vianen.
Per 1-1-2019 is er sprake van een financiële verantwoording van Maatje Vijfheerenlanden.

Toelichting balans 2018
Aanpassen beginbalans 2018
In de eindbalans 2017 c.q. beginbalans 2018 is een bedrag opgenomen van € 3500 in het
vermogen van de stichting. Dat bedrag was afkomstig als overschot uit de overige kosten
maatjes. Afgesproken is met vertegenwoordigers van de gemeente Vianen om voornoemd
bedrag niet toe te voegen aan het vermogen maar te bestemmen voor uitgaven in het jaar
2019. In de eindbalans is voornoemd bedrag als reservering uitgaven 2019 opgenomen.
Vooruitbetaald
In 2018 is een nota voldaan aan de Landelijke Vereniging betreffende kosten opleiding van
maatjes. De maatjes gaan echter in 2019 in opleiding zodat deze post als vooruitbetaalde
post in de balans is opgenomen.
Eindvermogen 2018
Voor de Stichting is het essentieel te kunnen beschikken over eigen vermogen. Sinds de
oprichting heeft de Stichting diverse keren een beroep kunnen doen op
liefdadigheidsinstellingen waardoor dure aankopen in computers gefinancierd konden
worden. Voor de toekomst mag daarvan niet worden uitgegaan en dient een vermogen
aangehouden te worden waaruit investeringen betaald kunnen worden.
Uitgaande van 30 computers en evenzoveel telefoontoestellen is een minimale eigen
vermogen van € 20.000 noodzakelijk. Het eigen vermogen van de afgelopen jaren is
opgebouwd uit toevallige baten zoals donaties en niet uit structurele subsidies. Deze
strategie zal ook gehanteerd worden om het eigen vermogen richting voornoemd bedrag te
krijgen. Na akkoordverklaring door de gemeente m.b.t. de verantwoording en ons voorstel
van de ontvangen gelden over het jaar 2018 zal het tekort worden verwerkt in het
eindvermogen.
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Toelichting ontvangsten/uitgaven 2018
Bijdrage kerken
De Parochiële Caritas Instelling Vijfheerenlanden steunt de stichting met een jaarlijkse
bijdrage van € 1.000. De Diaconie PKN Vianen stelt een gift beschikbaar van € 500.
Door de Diaconie Hervormde Gemeente Hagestein en Baptisten De Rank zijn extra collecten
gehouden. Door het houden van een extra collecte vestigt het desbetreffend kerkbestuur de
aandacht op de noden van velen in de samenleving. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat
het iedereen goed gaat. Helaas zijn er nog velen die het financieel zwaar hebben en helaas elk
dubbeltje moeten omkeren.
Stichting Specsavers steunt
Voornoemde stichting heeft in november 2017 een actie gehouden waarvoor projecten in de
regio Nieuwegein zich voor konden aanmelden. Schuldhulpmaatje Vianen heeft zich voor een
donatie aangemeld. Ook hier konden inwoners uit de regio hun stem uitbrengen op het project
dat hen het meeste aansprak. Daarbij is SchuldHulpMaatje Vianen als eerste geëindigd. Het
bedrag dat SchuldHulpMaatje Vianen ontvangt is afhankelijk van het aantal brillen dat de
winkel Specsavers Nieuwegein verkoopt. De bijdrage wordt in 2019 betaalbaar gesteld. Het is
onbekend, welk bedrag aan de Stichting wordt toegekend.
Donaties
Een inwoner van Vianen heeft zich verbonden om voor een periode van 5 jaar jaarlijks € 500
te doneren, welk bedrag aangewend kan worden voor aanschaf van middelen t.b.v. de
maatjes. Voor het eerst is het bedrag ontvangen in 2016 en dat eindigt in 2020. Daarnaast is
door een bewoner van Vianen gedurende twee maanden € 25 en vier maanden een bedrag van
€ 50 geschonken. Op de valreep van 2017 heeft het koor Mixed Voices Vianen de stichting
verrast met een gift van € 73,10 zijnde de opbrengst collecte Midwinter kerstmarkt Vianen.
Voornoemd bedrag is in 2018 als bate verantwoord.
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Toelichting ontvangsten uitgaven 2018
De volgende instanties hebben een subsidie toegekend onder de navolgende voorwaarden:
Gemeente Vianen.
Toegekend is een bedrag van € 13.000 voor het jaar 2018. Daarnaast is € 10.500 ter
beschikking gesteld ter ondersteuning van de vrijwilligers van de stichting. Tevens betaalt de
gemeente Vianen de kosten die gemoeid zijn met de aanstelling van een administratief
medewerker. Deze kosten zijn begroot op € 27.043 voor het jaar 2018.
De gemeente Vianen heeft bij brief d.d. 6 juni 2017 aangegeven, dat een bedrag van € 5.000
gereserveerd mag blijven bij de Stichting om eventuele financiële tegenvallers te kunnen
opvangen. Wel is de afspraak gemaakt, dat bij liquidatie van de Stichting allereerst aan de
gemeente Vianen of haar rechtsopvolgers een bedrag van € 5.000 wordt uitgekeerd.
Voornoemd bedrag is als schuld aan de gemeente Vianen in de balans opgenomen.
Als de tekorten in de normale inkomsten/uitgaven worden weggestreept tegen de
overschotten aan vrijwilligerskosten en salariskosten dan resteert er vrijwel niets. Aan het
gemeentebestuur is het verzoek gericht om de overschotten aan vrijwilligers- en
salariskosten niet terug te vorderen.
Lekstede Wonen kenmerk S2017-187/EGR/mwe
Lekstede Wonen verstrekt de Stichting een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 6.000. De
bijdrage wordt verstrekt voor de onkosten die de Stichting maakt. Daarbij wordt een
nadrukkelijke relatie gelegd met de dossiers van de klanten van Lekstede Wonen. De
bijdrage wordt gezien als een vergoeding voor de geleverde inzet door de
SchuldHulpMaatjes.
Aan de bijdrage en te verstrekken bijdragen zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- Per jaar wordt een bedrag van maximaal € 6000 verstrekt, gekoppeld aan het aantal
behandelde dossiers met een maximum van 20 dossiers x een bedrag van € 300 per
dossier;
- Het verstekken van de bijdrage wordt steeds achteraf aan de hand van een door de
stichting aan te leveren jaarverslag beoordeeld. Bij het verslag dient een begroting
van de kosten voor het lopende kalenderjaar gevoegd. Uit de verantwoording blijkt
hoeveel dossiers met huurachterstanden bij Lekstede Wonen door de Stichting zijn
behandeld, zodat daarop een check uitgevoerd kan worden. Daarmee beoogt
Lekstede Wonen een effectmeting te kunnen doen. Als zij instemmen met de
aangeleverde gegevens wordt door Lekstede Wonen gemeld dat zij daarmee
instemmen en wordt de hoogte van het bedrag kenbaar gemaakt.
- De betaling van de bijdrage vindt jaarlijks plaats in de maand juli en is alsdan bedoeld
voor het lopende kalenderjaar.
- De betalingen vinden plaats ervan uitgaande dat schuldhulpmaatje haar
werkzaamheden continueert.
- Eventuele fiscaliteiten, voor zover van toepassing, komen nadrukkelijk voor rekening
van SchuldHulpMaatje Vianen.
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Toelichting ontvangsten/uitgaven 2018
Opleidingskosten
De opleidingskosten betreft de nota van de Landelijke Stichting Schuldhulpmaatje voor het
opleiden van nieuwe maatjes. De opleidingskosten bedragen € 350 per persoon en
daarnaast is sprake van vergoedingen aan zaal- en lunchkosten. Vanwege een grote
toename in het aantal opgeleide en ingezette maatjes zijn de kosten aanzienlijk
toegenomen.
Contributie landelijke vereniging
De bijdrage aan de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje bedraagt € 3.100 inclusief een
solidariteitsbijdrage van € 250. In ruil daarvoor kan de plaatselijke Stichting gebruik maken
van de door de landelijke vereniging ontwikkelde expertise.
Overige vrijwilligerskosten
Naast de kosten verbonden aan de her certificering van de maatjes ad € 4.437,50 van de
landelijke vereniging SchuldHulpMaatje, organiseert de Stichting 5 x per jaar
maatjesbijeenkomsten. Tijdens de maatjesbijeenkomsten worden de maatjes bijgepraat
over ontwikkelingen op landelijk niveau m.b.t. schuldhulpverlening alsmede van belang
zijnde plaatselijke zaken. Ook wordt gebruik gemaakt van gastsprekers.
De reiskosten betreffen vergoedingen voor bezoek aan de opleidingsplaatsen, bezoek
bijeenkomsten en vergaderingen, bezoek aan instanties samen met de hulpvrager door
maatjes/coördinatoren. Daarnaast worden de kosten van VOG-verklaringen betaald van
nieuwe maatjes en bloemstukken bij afscheid maatjes. De overige kosten maatjes betreffen
aanschafkosten van printers en printerkosten.
Kantoor en telefonie
Alle maatjes hebben de beschikking van een telefoontoestel. De abonnements- en
gesprekskosten worden door de Stichting betaald. De administratiekosten bestaan o.a. uit
abonnementskosten digitaal blad De Correspondent, kantoor- en administratiekosten en
postzegels.
Drukwerk en mappen hulpvragers
Betreft hier het aanschaffen van ordners. Deze ordners worden kosteloos aan hulpvragers
ter beschikking gesteld en dienen als doel orde te brengen in de administratie van de
hulpvragers. Tevens zijn de ordners voorzien van allerlei adviezen op financieel terrein.
Telefoontoestellen, visitekaartjes en mappen
Alle maatjes worden uitgerust met een telefoontoestel, zij krijgen visitekaartjes en aan hen
worden mappen ter beschikking gesteld, waarin de computer opgeborgen kan worden en
deze dient tevens als administratiemap.
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Toelichting ontvangsten/uitgaven 2018
Laptops
In het verslagjaar zijn 10 nieuwe computers aangeschaft voor een bedrag van € 5422. Zowel
het Louise Mathildefonds als het Projectenfonds van de Rabobank hebben hieraan
bijgedragen in de vorm van een schenking van respectievelijk € 1.500 en € 2.500.
De laptops zijn nodig vanwege de uitbreiding van het aantal beschikbare maatjes.
Automatisering
Met name in 2018 is nog geïnvesteerd in de website. De grootste kostenpost het
ontwikkelen van de website is verantwoord in de jaarrekening van 2017. De Stichting
Voormalige Spaarbank Vianen heeft in 2018 een gift verstrekt ter dekking van de gemaakte
kosten.
Publiciteitskosten
Veelvuldig zijn in Het Kontakt advertenties geplaatst voor het werven van maatjes. Ook zijn
advertenties geplaatst om zo de naamsbekendheid van Maatje Vijfheerenlanden te
vergroten. Daarnaast is een speciale folder uitgegeven die in Vianen met name bij de
huurders is verspreid.
Bestuurskosten
Onder de bestuurskosten vallen onder andere kosten verbonden aan bijeenkomsten en
representatie.
Controle jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt door de penningmeester J.A.T. van Oort.
Alle inkomsten en uitgaven worden gedekt met uitgaafstukken. De boekhouding wordt
verwerkt in het boekhoudprogramma Davilex. Er zijn geen kasstukken aanwezig. Alle
betalingen verlopen via de bank. De boekhouding is gecontroleerd door de voorzitter van de
stichting. Ik verwijs naar zijn verklaring die als bijlage bij de jaarstukken is gevoegd.
Beloningen bestuurders/maatjes/coördinatoren
Aan de bestuurders, maatjes en coördinatoren wordt geen beloning toegekend voor
verrichte werkzaamheden. Wel wordt gebruik gemaakt van het toekennen van belastingvrije
vergoedingen binnen de marges die de Wet Loonbelasting stelt. Gemaakte onkosten worden
vergoed.
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