
Organisatie en werkwijze bestuur Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk 
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 
 
Doel en missie: 
De interkerkelijke Stichting DMW AV heeft ten doel het verlenen van maatschappelijke zorg 
en hulp aan alle inwoners van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en tracht haar doel 
met name te verwezenlijken door te voorzien in de bekostiging van maatschappelijk werkers 
die de grondslag van de diaconieën, die binnen DMW AV samen werken, onderschrijven. De 
maatschappelijk werkers zijn in dienst bij Stichting Schuilplaats. De overtuiging dat God 
betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer ons in te zetten voor de 
mensen die hulp vragen. We zetten vakkennis en deskundigheid in om cliënten te 
begeleiden in hun psychosociale problemen om hiermee hun toekomstperspectief te 
verbeteren. Stichting DMW AV werkt zonder winstoogmerk. 
 
Beleid: werving van gelden 
Stichting DMW AV is afhankelijk van donaties en giften van particuliere giften en kerkelijke 
gemeenten alsmede van subsidies door burgerlijke gemeenten. Aan inwoners buiten die 
gemeenten wordt in een aantal gevallen (cursussen) een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd.  
 
Beleid: beloning werknemers Stichting Schuilplaats 
Stichting Schuilplaats heeft haar beloningsbeleid gebaseerd op CAO Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
Beleid: te verrichten werkzaamheden 
De maatschappelijk werkers van Stichting Schuilplaats verlenen de hulpverlening op basis 
van individuele gesprekken. Tevens worden verschillende cursussen aangeboden. Voorts 
worden kerkelijke gemeenten ondersteund in het voorkomen en behandelen van 
psychosociale problematiek onder hun kerkleden, door middel van training, voorlichting en 
begeleiding van groepen. 
 
Bestuur 
Bestuursleden van Stichting DMW AV zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden. Evenmin wordt een kostenvergoeding toegekend. Gewoonlijk komt 
het bestuur zes keer jaar formeel in vergadering bijeen. Het bestuur initieert en toets de 
beleidsontwikkeling en uitvoering door de organisatie. 
 
Beheer van het eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt door Stichting DMW AV zelf beheerd en er is sprake van een 
zakelijke relatie met één bankinstelling. Het eigen vermogen heeft het oogmerk te voorzien 
in de continuïteit van de werkzaamheden, in overeenstemming met de Richtlijnen voor 



goede doelen. De Stichting DMW AV voldoet verder aan de geldende ANBI-bepalingen. De 
administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
 
Samenstelling van het statutaire bestuur: 
- A. Bons, Sliedrecht, voorzitter, ariebons02@gmail.com, 06 – 3893 8901 
- C. de Jong, Noordeloos, secretaris, dejongkees@kliksafe.nl, 06 – 1206 8742  
- F.A. de Stigter, Leerbroek, penningmeester, fdestigter@kliksafe.nl, 06 – 22 02 75 48 
- J. de Jager, Sliedrecht, jandejager18@gmail.com, 06 – 2345 1824 
- mr. drs. W. de Jong, Meerkerk, WilbertdeJongAKDJ@outlook.com, 06 – 11 286 653 


