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Jaarcijfers 2016
Van
Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o
Schuldhulpmaatje Vianen
p/a J.A.T. van Oort (penningmeester)
Dominicushof 79
4133 AM Vianen
Tel. 06-51422544
Email: coordinatorjohan@shmvianen.nl

Kamer van Koophandel: 60853522
IBANnummer:
8540.88.635
Bankrekening:
NL44RABO0186764324
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Beginbalans 2016
Bezittingen
Oranjefonds
Skanfonds th. Kansfonds
Banksaldo

Schulden
€
€
€

0,00
709,62
621,56
Eigen vermogen
Restant Coöperatiefonds
Rabo

Totaal

€

€
€

322,58
1.008,60

€

1.331,18

Uitgaven
Opleidingskosten
Schuldhulpmaatjes
Contributie landelijke ver.
Overige kosten maatjes
Intervisiebijeenkomsten
Reiskostenvergoedingen

Begroot
4.000,00

Werkelijk
3.984,86

3.250,00
1.750,00

3.250,00

Kosten her certificering
Subtotaal Overige
vrijwilligerskosten
Telefoonkosten
Bankkosten
Administratiekosten
Subtotaal kantoor en
telefonie
Drukwerk; mappen
hulpvragers
Telefoontoestellen;
visitekaartjes; mappen
Aanschaf laptops, service
abonnement laptops
Subtotaal overige
organisatiekosten
Overige
Automatisering
Publiciteitskosten
Bestuurskosten
Overige
Overige alg. Kosten
overschot/overschot
Totaal

5.250,00
14.250,00

4.062,50
12.064,72

2.500,00

2.617,69
127,65
506,16
3.251,50

1.331,18

Resultatenrekening 2016
Inkomsten
PCI Vianen RK
PKN Vianen
Gemeente Vianen
Skanfonds
Oranjefonds
Herv. Gem.
Hagestein
Donateur
Vrijval reservering

Totaal

Begroot
500,00

Werkelijk
500,00

500,00
6.500,00
5.000,00
7.500,00

500,00
13.500,00
5.000,00
5.625,00
150,00
500,00

1.000,00

21.000,00

25.775,00

498,50
268,86

983,27
991,12
3.515,24
3.000,00

5.489,63

250,00
250,00

96,03
934,13
681,38
99,40
1.810,94
3.158,21
25.775,00

500,00
250,00
21.000,00
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Eindbalans 2016
Bezittingen
Oranjefonds
Banksaldo

Schulden
€
€

1.875,00
3.480,79
Lening Gemeente Vianen
Eigen vermogen
Toevoeging reserve

Totaal

€

5.355,79

€
€
€
€

5.000,00
322,58
33,21
5.355,79

Toelichting jaarcijfers 2016
De volgende instanties hebben een subsidie toegekend onder de navolgende voorwaarden:
Gemeente Vianen.
Toegekend is een bedrag van € 13.500 voor het jaar 2016. Dat is meer dan begroot. Reden is,
dat het Oranjefonds 75% van haar toezegging uitbetaald (verschil 1.875) en aan het begin
van 2016 was het onzeker of het Kansfonds (begroot 5.000) een bijdrage zou willen leveren.
Dat is de reden dat aan de gemeente Vianen een veel hogere bijdrage is gevraagd, dan
aanvankelijk was begroot. Uiteindelijk is het bedrag van € 1.875 Oranjefonds in 2017
ontvangen en heeft ook het Kansfonds alsnog de subsidie van € 5.000 toegekend. De
gemeente Vianen heeft bij brief d.d. 6 juni 2017 aangegeven, dat het 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.
Oranjefonds kenmerk OW/20141717
Toegekend is een bedrag van € 7.500 voor het jaar 2016. Daarvan is ontvangen een bedrag
van € 5,625. In 2017 is het restant van de subsidie ontvangen.
De jaren 2014, 2015 en 2016 zijn door het Oranjefonds geheel afgewikkeld.
De volgende voorwaarden gelden met betrekking tot de toekenning van de subsidie:
- Uiterlijk in de 2e maand van het projectjaar dient een voortgangsrapportage
ingediend te zijn alsmede de begroting van het lopend jaar en afrekening van het
verstreken jaar.
De rapportage dient te bevatten:
- De resultaten van het boekjaar, zowel financieel als inhoudelijk;
- Een actuele begroting met bijbehorend dekkingsplan en de inhoudelijke
doelstellingen voor het volgende projectjaar;
- Overleggen van een balans en exploitatierekening verstreken boekjaar.
- Aan het eind van het totale project 31-12-2017 dient de financiële verantwoording te
worden toegezonden. De accountantsverklaring kan achterwege blijven.
- In 2017 wordt voor de laatste keer subsidie door het Oranjefonds verstrekt.
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Kansfonds kenmerk 2014/0628HvdH/m
Voor het jaar 2016 is toegekend een bedrag van € 5.000. Dit is het laatste jaar dat het
Kansfonds aan de Stichting een subsidie verstrekt.
Het Kansfonds heeft bij beschikking over de jaren 2014-2015 een nabetaling verstrekt van
€ 709,60. Daarmee zijn die jaren afgesloten. Bij brief dd. 26 april 2017 heeft het Kansfonds
laten weten dat de subsidie over het jaar 2016 definitief is toegekend.
Donatie
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.
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.
Contributie landelijke vereniging
De bijdrage aan de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje bedraagt € 3.000 en daarnaast
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 € 4.062,50 van de
landelijke vereniging SchuldHulpMaatje, organiseert de Stichting 5 x per jaar
intervisiebijeenkomsten. Tijdens de intervisiebijeenkomsten 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. De overige kosten maatjes betreffen: VOG-verklaringen
van nieuwe maatjes; bloemstuk overlijden echtgenote van een maatje en kosten attentie
aan alle maatjes als blijk voor de inzet.
Kantoor en telefonie
Alle maatjes hebben de beschikking van een telefoontoestel. De abonnements- en
gesprekskosten worden door de Stichting betaald. De overige kosten bestaan uit, bank-,
administratie- en stickerkosten.
Drukwerk en mappen hulpvragers
Betreft hier het aanschaffen van briefpapier alsmede 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.
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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.
Laptops
Vanwege uitbreiding van het aantal coördinatoren en maatjes was aanschaf van laptops
noodzakelijk. Tevens is een serviceabonnement afgesloten bij PC Reset te Vianen, die
gezorgd heeft voor een nog betere beveiliging van de laptops en die te hulp kan schieten bij
laptopproblemen. Het laatste is noodzakelijk vanwege het verlopen van garantietermijnen.
Publiciteitskosten
Voor het werven van maatjes is een folder ontwikkeld die huis aan huis is verspreid.
Vanwege de geringe respons is deze folder twee keer verspreid.
Uiteindelijk had dat tot gevolg dat 8 nieuwe maatjes opgeleid kunnen worden. In de folder is
ook aandacht geschonken aan de schuldenproblematiek en dat men voor hulp contact op
kan nemen met de stichting.
Bestuurskosten
Onder de bestuurskosten vallen onder andere kosten verbonden aan een barbecue voor alle
maatjes en partner en een St. Nikolaas attentie.
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