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1.1 Van de voorzitter 

 

De hulpverleningsactiviteiten gedurende dit verslagjaar 2019, weken nauwelijks af van de jaren 

hiervoor. Vanwege de druk op de wachtlijst, is ultimo 2019 besloten het aantal uren hulpverlening 

verder uit te breiden, van 80 naar 84 uur per week. 

 

Vanwege een steeds groter wordend probleem wat betreft gehorigheid binnen het kantoor, is tot een 

flinke ingreep, en dus investering besloten, dit door verschillende geluidsisolerende maatregelen aan 

te brengen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels voltooid, waardoor zowel het individuele als het 

groepswerk nu plaats vindt met maximale privacy voor onze hulpverleners en cliënten. 

 

De bijdragen van onze secretaris en penningmeester, en diverse gegevens wat de hulpverlening betreft, 

geven een goed inzicht van het reilen en zeilen binnen de Stichting, waartoe ik u dan ook uitnodig 

hiervan kennis te nemen.  

 

Voor alles wat mocht worden gedaan en gerealiseerd, zijn wij bovenal de Heere dankbaar!  

 

Verder allen die in dit vierentwintigste jaar van het bestaan van het DMW A&V hun positieve en 

gewaardeerde bijdragen hebben geleverd, zeg ik bij deze heel hartelijk dank!  

 

Arie Bons 
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1.2 Algemeen overzicht 2019 

 

Het bestuur is dankbaar dat ook in het jaar 2019 het werk van het Diaconaal Maatschappelijk Werk 

Alblasserwaard & Vijfheerenlanden (verder te noemen: DMW A&V) haar voortgang heeft mogen 

hebben. Er is door de medewerkers weer veel en vakkundig hulp geboden bij diverse problematiek. 

We willen eenieder die daaraan een bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken. 

 

Met betrekking tot de relatie van het DMW A&V tot lokale overheden, kunnen we stellen dat het DMW 

A&V een goede relatie heeft met de burgerlijke gemeenten en dat het DMW A&V een positie heeft 

verworven tussen andere zorgaanbieders. Dit blijkt onder andere uit het feit dat we als DMW A&V bij 

diverse sociale teams worden gewaardeerd, wat ook meerdere malen is uitgesproken, en wat uiteraard 

tot tevredenheid en dankbaarheid stemt.   

Vanzelfsprekend blijft het een doelstelling van het DMW A&V om haar regionale positie als 

zorgaanbieder door te vertalen naar de andere gebieden en gemeenten. Bekendheid met het DMW 

A&V is hierbij cruciaal.  

 

Uit de in dit jaarverslag opgenomen gegevens met betrekking tot de hulpverlening, blijkt dat het 

Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden in een steeds grotere behoefte 

voorziet. Het aanbod van identiteitsgebonden, christelijke psychosociale hulp, blijkt zeer nodig en 

wordt breed gewaardeerd door de cliënten. 

 

Wij zijn dankbaar dat de huurders in ons pand het huurcontract hebben voortgezet, namelijk 

Verloskundigenpraktijk “Zus en Zwanger”. 

 

In de tweede helft van 2019 hebben er intensieve gesprekken plaats gevonden tussen Stichting 

Schuilplaats en DMW A&V.  

In een op de langere toekomst gericht transitieproces, wil SSP een nieuwe vorm van samenwerking 

introduceren en een kostenverhoging in rekening brengen. De kostenverhoging zoals is voorgesteld 

kan ons DMW A&V niet dragen, en brengt de continuïteit van het DMW A&V ernstig in gevaar. 

Vooruitlopend op verdere besprekingen in 2020, heeft SSP alvast het samenwerkingscontract tussen 

SSP en DMW A&V opgezegd. Het is te wensen dat beide partijen alsnog tot een acceptabel compromis 

zullen komen. 

 

Het bestuur beseft dat bij deze bezinning een samenspraak met de Raad van Afgevaardigden van vitaal 

belang is. We hopen daarom op uw gebed en meedenken. 

 

Kees de Jong 
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1.3 RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN EN BESTUUR 

 

1.3.1  Raad van Afgevaardigden 

 

De Stichting heeft een Raad van Afgevaardigden (RvA); de afgevaardigden komen uit de hierna te 

noemen kerken.  

De RvA heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Stichting en op de algemene gang van 

zaken van de Stichting.  

 

Werkzaamheden 

De RvA vergaderde in 2019 tweemaal, namelijk op 24 april en 20 november. 

Tijdens de vergaderingen van de RvA werden de werkzaamheden van de maatschappelijk werkenden 

besproken. In de november vergadering werd door een maatschappelijk werkende het actuele thema 

“Je stress de baas” gepresenteerd. 

Ook het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid, vormt tijdens iedere vergadering van de RvA 

onderwerp van reflectie. 

 

Tevens is de samenwerking met Stichting Schuilplaats een van de onderwerpen van gesprek geweest. 

Een voortdurend punt van aandacht is de financiële positie van DMW A&V. 

De vergaderingen met de Raad van Afgevaardigden kenmerkten zich opnieuw door een prettige sfeer 

en grote eensgezindheid. 

 

1.3.2  Bestuur 

  

Uit de RvA wordt een bestuur gekozen. Deze bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Indien vanuit de RvA niet in een vacature in het bestuur kan worden voorzien, kan bij 

meerderheid van stemmen een persoon buiten de RvA worden voorgedragen. Het heeft steeds de 

voorkeur dat zoveel mogelijk alle deelnemende kerkelijke richtingen in het bestuur zijn 

vertegenwoordigd. 

 

Met erkentelijkheid voor ieders inbreng werd er in goede sfeer vergaderd en konden de belangen van 

het DMW op voortvarende wijze behartigd worden. 

 

Voorzitter  : A. Bons (Chr. Geref. Kerk Beth-El Sliedrecht)   

Secretaris : C. de Jong (Chr. Geref. Kerk Noordeloos) 

Penningmeester : F.A. de Stigter (Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek) 

Alg. bestuurslid : W. de Jong (Herv. Gemeente Meerkerk ) 

Alg. bestuurslid : J. de Jager (Herv. Gemeente Sliedrecht) 

 

Het secretariaat wordt ondersteund door mevrouw Z. Erkelens-Aanen.  

 

Werkzaamheden 

 

Het bestuur vergaderde in 2019 meerdere keren. Daarnaast zijn er intensieve gespreken gevoerd met 

de SSP. 

In de vergaderingen werd het beleid van de stichting DMW A&V doorgenomen en werd ook gesproken 

over de financiën en de wijzen waarop gelden kunnen worden aangetrokken. 
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De subsidieaanvragen bij de diverse burgerlijke gemeenten werden besproken en kregen de aandacht 

van het bestuur. Tevens is de deelname van het DMW A&V aan de Sociale Teams bij diverse burgerlijke 

gemeenten, diverse malen punt van bespreking geweest. 

 

Daarnaast werd uitgebreid aandacht gegeven aan de inhoud van de vergaderingen van de RvA. Voorts 

is het steeds een aandachtspunt voor het bestuur geweest hoe het DMW A&V in de toekomst als 

zorgaanbieder optimaal kan blijven functioneren, waarbij het kwaliteitstraject een belangrijk instrument 

is. Uiteraard heeft een en ander plaats gevonden in samenwerking met SSP te Veenendaal.  

 

Ook heeft er één gezamenlijke vergadering plaatsgevonden met de DMW’s van Apeldoorn, De 

Langstraat, Noord-Brabant, Ridderkerk, Scherpenzeel, Staphorst, Veenendaal, Woudenberg. Deze 

vergadering stond in het teken van de transitie van de SSP. Als DMW A&V konden wij hierbij niet 

aanwezig zijn vanwege een belangrijke vergadering op ditzelfde moment met onze Raad van 

Afgevaardigden. 

 

Het onderhoud van het gebouw, de inventaris en de omgeving heeft jaarlijks de aandacht van het 

bestuur. 
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1.4 DE DEELNEMENDE KERKEN 

 

Per 31 december 2019 waren er 36 kerken die participeerden in de Raad van Afgevaardigden van de 

Stichting. Het betreft de volgende kerken (met tussenhaakjes de afgevaardigde persoon): 

 

PKN (Hervormde Gemeenten): 

Alblasserdam (A.J. van Waveren), Bleskensgraaf (W. van den Dool), Boven-Hardinxveld  (J. van 

Kralingen), Giessendam/Neder-Hardinxveld (C.W. Broekhuizen), Groot-Ammers (M. Schop), Hei- en 

Boeicop (R.H. Bikker), Kinderdijk / Middelweg (W.J. Hak), Lexmond (A.A. Dank), Meerkerk (W. de Kruijk), 

Molenaarsgraaf (mevr. M. Korevaar), Nieuw-Lekkerland dorp (M.P. Nijsse), Noordeloos  

(A. Uittenbogaard), Oud-Alblas (T. Vlot), Papendrecht (J.C. Schouten), Sliedrecht (J. Zoutendijk), 

Streefkerk (B. Casteleijn). 

Totaal: 16 

 

Christelijke Gereformeerde Kerken: 

Ameide (F. Donk), Gorinchem (C. Vlot), Leerdam (J. van der Ham), Meerkerk (B. Pellikaan), Nieuwpoort 

/ Langerak (A. Bassa), Noordeloos (A.P. de Jong), Sliedrecht-Beth-El (W.D. Huijzer), Sliedrecht-Eben-

Haëzer (A. Romeijn). 

Totaal: 8 

 

Gereformeerde Gemeenten: 

Hardinxveld-Giessendam (P. Hartog), Sliedrecht (T. Hoogendijk). 

Totaal: 2 

 

Christengemeente: 

Hardinxveld-Giessendam (Mw. E. van Kalkert-Schep). 

Totaal: 1 

 

Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland: 

Papendrecht (J.M. Hak). 

Totaal: 1 

 

Hersteld Hervormde Gemeenten: 

Boven-Hardinxveld (S. Duijzer), Giessendam/Neder-Hardinxveld en Sliedrecht  

(E. Bons), Graafstroom (A.G. van Kleij), Leerbroek (G. Aalvanger), Nieuw-Lekkerland (E. Verweij, C.P. 

Broekhuizen), Papendrecht (M. Vink), Schoonrewoerd (K.C. van der Heiden), Spijk (C. van der Spek) 

Totaal: 8 

 

Naast de deelnemende kerken zijn er kerken die sympathiseren met het werk van de Stichting. Dit blijkt 

onder meer in het verlenen van een financiële bijdrage. Het betreft de volgende kerken:  

 

PKN (Hervormde Gemeenten): 

Brandwijk, Hagestein, Nieuw-Lekkerland Maranatha, Schoonrewoerd, Goudriaan 

Totaal: 5 

 

PKN (Gereformeerde kerk): 

Alblasserdam 

Totaal: 1 
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Christelijke Gereformeerde Kerk: 

Dordrecht 

Totaal: 1   

 

Oud-Gereformeerde Gemeenten in Ned.:  

Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht 

Totaal: 2 

 

Hersteld Hervormde Kerken: 

Leerdam 

Totaal: 1 

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: 

Gorinchem 

Totaal: 1 
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1.5 HULPVERLENING 

 

Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden (DMW A&V) is in 

1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan 

identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie- en opvoedingsproblemen. De stichting is een 

samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats, een interkerkelijke, landelijk werkende hulpver-

leningsorganisatie, gevestigd te Veenendaal. Deze stichting biedt christelijke hulpverlening aan met als 

motto: ‘Christelijke hulpverlening met Perspectief’.  

 

De focus van het DMW is de professionele hulpverlening vanuit een christelijke identiteit, aan mensen 

die vastgelopen zijn met als focus: 

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg 

helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt 

onze belangrijkste drijfveer om ons in te willen zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten 

onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. 

 

De hulpverlening wordt uitgevoerd door hulpverleners van Stichting Schuilplaats. De Teamleider 

hulpverlening van Stichting Schuilplaats draagt zorg voor de inhoudelijke begeleiding van de 

hulpverleners. Stichting Schuilplaats draagt daarbij ook zorg voor de financiële administratie, de cliënt- 

en personeelsadministratie. Zij doet dit in overleg met het bestuur van DMW A&V.  

Het bestuur DMW A&V draagt zorg voor de financiële middelen voor de hulpverlening en voor de 

praktische ondersteuning van de hulpverleners in Sliedrecht. Het bestuur DMW A&V legt 

verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden (RvA). In de RvA nemen ambtsdragers plaats van 

de kerken die participeren in de Stichting DMW A&V.  

 

Grondslag 

 

Het DMW verleent hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel als onfeilbaar Woord van God een 

richtsnoer voor het hele leven is. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt het DMW hulp 

aan mensen in nood. Wanneer cliënten bij het DMW een aanmeldingsgesprek hebben, wordt hen 

verteld dat er gewerkt wordt vanuit een christelijke identiteit. Wanneer mensen aangeven bewust voor 

een christelijke hulpverlener te kiezen, wordt door de hulpverlener in het eerste gesprek daarop 

doorgevraagd. Vanuit een gemeenschappelijk referentiekader wordt gezocht naar en gewerkt aan een 

nieuw evenwicht voor de cliënt. Gemeenschappelijke identiteit geeft vertrouwen en vergemakkelijkt 

voor de cliënt de stap om zijn verhaal te doen. De overeenstemming geeft meerwaarde en her-

/erkenning in de begeleiding van de cliënt en is nadrukkelijk van invloed op de effectiviteit van de 

hulpverlening.  

Indien hulpvragen een meer pastoraal karakter hebben, zoekt de hulpverlener, indien gewenst, in 

overleg met de cliënt samenwerking binnen de eigen kerkelijke gemeente van de cliënt. Zo wordt in 

gezamenlijk overleg getracht om de hulpvrager de meest optimale vorm van pastorale en 

psychosociale hulpverlening te geven.  

De beroepscode voor het maatschappelijk werk, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van 

Maatschappelijk Werkers (NVMW), is richtinggevend voor het werk van de hulpverlener. Cliënten 

kiezen vrijblijvend voor hun eigen vorm van hulp. Cliënten geven zelf aan wat ze als doel willen 

formuleren voor de begeleidingsgesprekken. Het aanvullende karakter ligt in de christelijke identiteit 

van waaruit het werk wordt verricht. 
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Psychosociale hulpverlening en ondersteuning 

 

In 2019 heeft Stichting Schuilplaats namens Stichting DMW A&V wederom een bijdrage mogen leveren 

aan het herstellen en verbeteren van het welzijn van mensen uit de regio Alblasserwaard & 

Vijfheerenlanden. De hulpverleners van Stichting Schuilplaats combineren professionaliteit met een aan 

de Bijbel ontleende barmhartigheid, solidariteit en passie, die gestalte krijgt in compassie met de 

kwetsbare medemens. De hulpverlening wordt vanuit een christelijke identiteit gegeven. Identiteit is 

onlosmakelijk verbonden aan het geloof en de Ievensbeschouwing van de mens. Het heeft te maken 

met dat wat de mens van andere mensen onderscheidt zoals zijn wijze van leven, gewoonten, gebruiken 

en de normen die hij hanteert, gebaseerd op de waarden die hij belangrijk acht. Deze aspecten nemen 

in de hulpverlening een belangrijke plaats in. Een herkenbare gemeenschappelijke identiteit bevordert 

een goede relatie en onderling vertrouwen tussen de hulpvrager en de hulpverlener en vormt daarmee 

een belangrijke basis voor de effectiviteit en het welslagen van de hulpverlening van DMW A&V.  

De hulpverlening van het DMW A&V draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door 

uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Vanuit deze 

missie beschouwt stichting Schuilplaats haar werk als een verlengstuk van het algemene diaconale 

dienstbetoon door de christelijke gemeenten voor alle inwoners van de regio A&V. Daarnaast werken 

we waar mogelijk samen met of in een Sociaal Team (ST) van de burgerlijke gemeente. We zijn 

dankbaar dat we op deze wijze een bijdrage mogen leveren aan de maatschappij.  

 

De volgende hulpverleners zijn in 2019 werkzaam geweest voor DMW A&V: 

 

Inzet in uren 

Hardinxveld-Giessendam 272 

Molenlanden 837 

Sliedrecht  928 

Vijfheerenlanden 533 

Overige gemeenten 122 

Algemeen maatschappelijk werk 255 

Cursussen en trainingen 189 

Administratie en begeleiding 104 

Overig uren 19 

Totaal 3259 
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1.6  Cliëntcijfers DMW A&V 
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Toelichting: 

DMW A&V heeft in 2019 een belangrijk aantal uren toegekend aan samenwerking met of binnen 

Sociaal Teams van de volgende burgerlijke gemeente: 

- Sociaal Team Vijfheerenlanden (Zederik en Leerdam) 

- Sociaal Team Sliedrecht 

- Sociaal Team Molenlanden (Molenwaard en Giessenlanden) 

- Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam 

De registratie in dit jaarverslag betreft enkel hetgeen wat geregistreerd is in de eigen 

cliëntregistratieprogramma van Stichting Schuilplaats. Daarnaast hebben de meeste Sociale Teams zelf 

een cliëntregistratieprogramma waar de medewerkers in registreren die (deels) als contactpersoon 

verbonden zijn met een Sociaal Team. 
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Toelichting:  

Veel christenen kiezen voor een christelijke hulpverlener vanwege het gevoel van veiligheid en 

vertrouwen. De cliënt heeft de behoefte om advies te krijgen vanuit een christelijk oogpunt. Daarnaast 

geeft herkenbaarheid in normen en waarden een basisvertrouwen in de hulpverlening.  

Het heeft een belangrijke meerwaarde dat het werk van DMW A&V gedragen wordt door een groot 

aantal kerken in de regio A&V. Op deze wijze is het werk van DMW A&V een aanvulling op de reguliere 

hulp- en zorgaanbod in de regio. De steun vanuit de kerken helpt om in beeld te zijn bij burgerlijke 

gemeenten en om mensen te kunnen wijzen op de hulpverlening van DMW A&V. Op deze wijze kan 

er een verbinding gemaakt worden tussen de formele zorg en de informele zorg.  
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Toelichting:  

Er is veel werk verricht, zowel binnen de uren van DMW A&V als binnen de uren van de Sociale Teams. 

In de overzichten van dit jaarverslag is te vernemen hoeveel gesprekken er gevoerd zijn en welke 

hulpvragen er gesteld zijn binnen de uren van DMW A&V. Daarnaast zijn de hulpverleners binnen de 

uren van de Sociale Teams aan de slag geweest en hebben ze ook daar bijgedragen aan het welzijn 

van individuele mensen en aan de gezinnen. 
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Bijlage specificatie per burgerlijke gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij de cijfers per gemeente: 

Aantal directe cliëntcontacten = face-to-face + elders + huisbezoek + no-show 

Aantal contacten via groepswerk = face-to-face + no-show tijdens cursusbijeenkomsten 

  

Face to face; 607

Huisbezoek; 10

Groepswerk; 381

No show; 5

Meldcode 

gebruik; 1

Schriftelijk; 264

Telefonisch; 239

Aantal type contacten
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Alblasserdam 2 13 9 54 16 3 

Giessenlanden 3 7 6 9 12 2 

Gorinchem 0 0 0 1 0 0 

Hardinxveld-Giessen-

dam 

4 30 20 119 35 5 

Leerdam 5 11 10 57 10 1 

Molenwaard 5 51 45 246 83 11 

Papendrecht 1 11 5 22 9 1 

Sliedrecht 8 71 16 99 61 7 

Vianen 0 0 0 0 4 0 

Zederik 4 15 6 8 19 1 

Overig 19 26 22 2 132 20 

Totaal 51 235 139 617 381 51 
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1.7 Bericht van de penningmeester 

 

Het jaar 2019 hebben wij ook weer positief mogen afsluiten. Het resultaat was zelfs nog hoger dan het 

jaar 2018, terwijl de begroting juist een halvering van het resultaat aangaf. 

 

De post bijdrage van de kerken was hoger dan begroot, en ook € 3.000,00 hoger t.o.v. het jaar hiervoor. 

Mooi dat de kerken op deze manier ons werk ondersteunen. De bijdragen van donateurs blijft 

teruglopen doordat er geen nieuwe donateurs bij komen, maar wel donateurs afhaken. De bijdrage 

aan cursussen is hoger uitgevallen, terwijl de eigen bijdrage ook weer minder was. 

 

De gemeentelijke subsidies zijn iets lager uitgevallen dan begroot. 

 

De loonkosten zijn lager dan het vorige jaar, en als begroot. Dit komt vooral doordat een medewerker 

van Stichting Schuilplaats een langere periode ziek is geweest, en wij de loonkosten voor deze periode 

(op de eigen risicoperiode na) niet voor onze rekening hoefden te nemen. 

 

De afschrijvingskosten zijn verder toegenomen. Dit komt door investeringen die wij hebben gedaan in 

het pand. De afschrijvingskosten zullen in 2020 iets verder stijgen, vanwege een investering in stoelen 

aan het einde van het jaar 2019. 

 

De totale huisvestingskosten verschillen niet veel t.o.v. het vorige jaar. De overige kosten vallen lager 

uit, wat vooral komt door veel lagere telefoonkosten. In het jaar 2018 is geïnvesteerd in telefonie, wat 

heeft geleid tot deze lagere kosten. Wel vallen de kantoorbenodigdheden hoger uit, door aanschaf van 

een laptop voor een maatschappelijk werkende. 

 

In de begroting voor het jaar 2020 rekenden wij met een positief resultaat van € 10.000,00. Doordat wij 

besloten hebben om 4 uur meer af te nemen, zullen de loonkosten en de kosten van de 

werkbegeleiding stijgen. De verwachting is nu dan ook dat het resultaat rond nihil zal uitkomen. 

 

Wij zijn dankbaar dat wij het jaar 2019 toch weer zo positief hebben mogen afsluiten. Alleen zijn er wel 

vragen hoe de toekomst eruit zal zien, door de onzekerheid die er is inzake de manier van samenwerken 

met Stichting Schuilplaats vanaf het jaar 2021. 

 

Fred de Stigter 
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2. JAARREKENING 2019 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA        31-12-2019  31-12-2018 

            

                          €             € 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa    2.6.1      

Pand Prickwaert        89.261  91.694 

Inrichting        16.568  2.748 

Inventaris        3.450  - 

            

         109.279  94.442 

 

Financiële vaste activa    2.6.2   -  11 

        --------------  -------------- 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen     2.6.3   6.539  7.307 

        --------------  -------------- 

 

Liquide middelen     2.6.4   127.243  115.125 

        --------------  -------------- 

 

 

 

            

Totaal activa        243.061  216.885 
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PASSIVA        31-12-2019  31-12-2018 

            

                         €           € 

 

 

Reserves    2.6.5 

Continuïteitsreserve       75.000  75.000 

Algemene reserve        81.133  50.524 

            

         156.133  125.524 

        --------------  -------------- 

 

 

Langlopende schulden    2.6.6 

Hypothecaire lening      85.000  85.000 

        --------------  -------------- 

         

 

Kortlopende schulden    2.6.7 

Nog te betalen posten      1.628  6.061 

Overlopende passiva      300  300 

            

         1.928  6.361 

        --------------  -------------- 

 

 

            

Totaal passiva        243.061  216.855 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 

           Realisatie    Begroting        Realisatie 

           2019       2019       2018 

            

             €           €           € 

BATEN  

 

Bijdragen kerken  2.7.1  49.276  45.000  46.262 

Overige inkomsten  2.7.2  8.780  8.400  15.990 

Subsidies  2.7.3  154.017  155.000  153.320 

Financiële baten  2.7.4  5.386  3.530  5.280 

            

Totaal baten      217.459  211.930  220.852 

          

 

LASTEN 

 

Personeelskosten  2.8.1  166.881  178.150  171.873 

Huisvestingskosten  2.8.2  7.631  8.100  8.037 

Kantoor- en algemene kosten  2.8.3  6.924  6.800  4.634 

Afschrijvingen   2.8.4  5.414  4.386  4.634 

            

Totaal lasten      186.850  197.436  191.986 

          

 

Saldo van baten en lasten     30.609  14.494  28.866 
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2.3 Resultaatbestemming 

 

            Realisatie            Realisatie 

           2019         2018 

            

             €                     € 

Resultaatbestemming reserves 

 

Continuïteitsreserve    -    -21.658 

Algemene reserve    30.609    50.524 

          

Totaal     30.609    28.866 
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2.4 Kasstroomoverzicht 

 

                  2019       2018 

         

                                        €           € 

Activiteiten 

 

Totaal baten       217.459  220.852 

Totaal bestedingen      186.850  191.986 

          

Exploitatieresultaat      30.609  28.866 

Afschrijvingen      5.414  4.634 

Mutaties in financiële vaste activa      11  - 

Mutaties in kortlopende vorderingen     768  1.687 

Mutaties in kortlopende schulden      -4.433  4.438 

          

Kasstroom uit activiteiten      32.369  39.625 

      --------------  -------------- 

 

Investeringen 

 

Investeringen      -20.251  -7.065 

          

Kasstroom uit investeringen      -20.251  -7.065 

      --------------  -------------- 

 

Financieringen 

 

Aflossingen leningen      -  -12.000 

          

Kasstroom uit financiering      -  -12.000 

      ---------------  --------------- 

Totaal kasstroom      12.118  20.560

          

         

 

Liquide middelen per 1 januari      115.125  94.565 

Totaal kasstroom      12.118  20.560 

          

Liquide middelen per 31 december      127.243  115.125 
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2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.5.1 Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 voor “Kleine organisaties-zonder-winststreven” 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

 

2.5.2 Vergelijkende cijfers 
 

De cijfers over 2018 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te 

maken. 

 

Grondslagen van waardering 

 

2.5.3 Algemene grondslagen van waardering 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

 

2.5.4 Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

 

2.5.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

2.5.6 Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere 

fondsen. 
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2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg) 

 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.5.7 Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

 

2.5.8 Baten 

 

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. 

 

2.5.9 Lasten 

 

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

 

2.5.10 Personeelsbeloning 

 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, 

in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
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2.6  Toelichting op de balans per 31 december 

 

ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA 

 

2.6.1 Materiële vaste activa 

 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat. 

 

          Pand  

      Prickwaert    Inrichting   Inventaris     Totaal 

           

                     €           €           €           € 

Stand per 1 januari 2019 

Aanschafwaarde    120.876  12.799  -  133.675 

Cumulatieve afschrijvingen   -29.182  -10.051  -  -39.233 

           

    91.694  2.748  -  94.442 

           

 

Mutaties boekjaar 2019 

Desinvesteringen    -  -  -  - 

Afschrijvingen desinvesteringen   -  -  -  - 

Investeringen    1.235  15.566  3.450  20.251 

Afschrijvingen    -3.668  -1.746  -  -5.414 

           

    -2.433  13.820  3.450  14.837 

           

 

Stand per 31 december 2019 

Aanschafwaarde    122.111  28.365  3.450  153.926 

Cumulatieve afschrijvingen   -32.850  -11.797  -  -44.647 

           

    89.261  16.568  3.450  109.279 

           

 

De WOZ-waarde van het pand Prickwaert 196-198 bedraagt € 196.000 (peildatum 01-01-2018). 

 

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages. 

 

Pand Prickwaert        4% - 20% 

Inrichting        20% 

Inventaris        20% 
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2.6  Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 

 

               31-12-2019   31-12-2018 

            

                      €          € 

 

2.6.2 Financiële vaste activa 

 

Waarborgsom TPG Post     -  11 

          

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

2.6.3 Vorderingen 

 

Rente       10  9 

Bijdrage kerken      -  5.814 

Te ontvangen BTW zonnepanelen     -  1.484 

Afrekening Stichting Schuilplaats     6.229  - 

Nog te ontvangen huur december 2019     300  - 

          

       6.539  7.307 

          

 

2.6.4 Liquide middelen 

 

Rabobank rekening-courant nr. 3593.41.764     7.120  14.917 

Rabobank spaarrekening nr. 3593.100.460     120.000  100.000 

Kas       123  208 

          

       127.243  115.125 

          

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.6  Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 

 

                    2019        2018 

            

                      €           € 

PASSIVA 

 

2.6.5 Reserves 

 

Continuïteitsreserve 

 

Saldo per 1 januari  75.000  96.658 

Mutatie volgens resultaatbestemming  -  -21.658 

        

Saldo per 31 december   75.000  75.000 

        

 

De continuïteitsreserve heeft een tweeledig doel: 

 

 het garanderen van liquiditeiten met een minimumbedrag van € 75.000 

 om de betalingen voor de activiteiten steeds tijdig te kunnen verrichten; 

 om bij een eventuele terugloop van de inkomsten een opvang te  

 hebben voor de doorloop van de organisatiekosten. 

 

 

Algemene reserve 

 

Saldo per 1 januari  50.524  - 

Mutatie volgens resultaatbestemming  30.609  50.524 

        

Saldo per 31 december   81.133  50.524 

        

 

De algemene reserve staat zonder beperkingen ter beschikking  

van de doelstelling van de organisatie. 
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2.6  Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 

 

                    2019        2018 

            

                      €          € 

2.6.6 Langlopende schulden 

 

Hypothecaire lening Rabobank nr. 3593.943.107 

Saldo per 1 januari  85.000  97.000 

Af: aflossing  -  -12.000 

        

Saldo per 31 december   85.000  85.000 

        

Looptijd: de lening is aflossingsvrij 

Rente: variabel  

 

Verstrekte zekerheden:’ 

 

 recht van hypotheek ter grootte van € 136.134 op het gebouw  

met ondergrond, parkeerterrein en erf, staande en gelegen aan de  

Prickwaert 196 te Sliedrecht, sectie K-nummer 3214 

 verpanding van huurvorderingen en inventaris. 

 

               31-12-2019   31-12-2018 

            

                      €          € 

2.6.7 Overige kortlopende schulden 

 

Nog te betalen posten 

Bankkosten      18  18 

Accountantskosten      1.600  1.600 

Storno incasso-opdracht     10  - 

Kantoorkosten      -  250 

Afrekening Stichting Schuilplaats     -  4.193 

          

       1.628  6.061 

 

Overlopende passiva 

Vooruit ontvangen huur     300  300 

          

       1.928  6.361 
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2.6  Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 

 

2.6.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

De stichting is verhuurcontracten aangegaan. De stichting heeft de verplichting tot verhuur van kamers 

en de rechten tot de opbrengsten uit deze verhuur. De rechten uit hoofde van deze contracten 

bedragen totaal € 7.200 euro voor geheel 2020. 

 

2.6.9 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

De gevolgen van het Covid-19 virus betreft een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere 

informatie geeft over de feitelijke toestand op balansdatum. Op dit moment is een inschatting van de 

financiële gevolgen als gevolg van deze gebeurtenis na balansdatum voor Stichting Diaconaal 

Maatschappelijk Werk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden niet mogelijk. 
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2.7  Toelichting op de baten 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2019        2019        2018 

          

             €           €           € 

2.7.1 Bijdrage kerken 

 

Bijdragen kerken    49.276  45.000  46.262 

         

 

2.7.2 Overige inkosten 

 

Eigen trajectbijdrage   2.060  5.000  7.030 

Donateurs    1.865  1.400  2.077 

Giften overige particulieren en cursusgelden   4.410  2.000  5.883 

Giften overige organisaties   445  -  1.000 

           

    8.780  8.400  15.990 

         

2.7.3 Subsidies 

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam   20.360  20.252  20.252 

Gemeente Sliedrecht   47.608  47.607  47.607 

Gemeente Zederik    20.320  20.252  19.800 

Gemeente Molenwaard   54.084  51.435  50.630 

Gemeente Leerdam   11.645  12.000  11.577 

Gemeente Giessenlanden   -  3.454  3.454 

           

    154.017  155.000  153.320 

         

 

Bijna alle toegezegde en ontvangen subsidies zijn tot en met het jaar 2018 definitief vastgesteld. 

Formeel is er sprake van incidentele subsidies, maar feitelijk zijn deze structureel. Definitieve 

beschikkingen worden pas afgegeven na beoordeling jaarstukken over het subsidiejaar. 

 

2.7.4 Financiële baten 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2019        2019        2018 

          

             €           €           € 

 

 

Ontvangen rente    10  -  9 

Ontvangen huur    7.200  5.400  7.200 

Betaalde hypotheken   -1.824  -1.870  -1.929 

           

    5.386  3.530  5.280 
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2.8  Toelichting op de lasten 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2019        2019        2018 

          

             €           €           € 

2.8.1 Personeelskosten 

 

Doorberekende loonkosten  137.712  148.000  142.560 

Reiskosten  3.995  5.000  4.302 

Kosten werkbegeleiding  24.000  24.000  24.000 

Overige kosten Schuilplaats  1.024  1.000  861 

Bijdrage accountantsverklaring Schuilplaats  150  150  150 

          

   166.881  178.150  171.873 

          
 

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het 

boekjaar 2019 bedroeg 0,0 (2018: 0,2). 

 

2.8.2 Huisvestingskosten 

 

Energiekosten  2.151  2.500  2.600 

Schoonmaakkosten  1.250  1.200  1.200 

Zakelijke lasten  1.424  1.400  1.313 

Overige huisvestingskosten  2.806  3.000  2.329

        

   7.631  8.100  7.442 

          

 

2.8.3 Kantoor- en algemene kosten 

 

Telefoon- en internetkosten  937  2.000  3.005 

Porti   7  400  - 

Kantoorbenodigdheden  1.540  500  802 

Overige kantoorkosten  216  200  - 

Accountantskosten  1.603  1.700  1.654 

Overige algemene kosten  2.621  2.000  2.576 

          

   6.924  6.800  8.037 

          

 

2.8.4 Afschrijvingen 

 

Pand   3.668  3.043  3.191 

Inrichting pand  1.746  1.343   1.443 

        

   5.414  4.386  4.634 
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2.9  Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Sliedrecht, _________________________. 

 

 

 

  

De heer A. Bons 

Voorzitter 

 

 

   

De heer C. de Jong 

Secretaris 

 

 

   

De heer F.A. de Stigter 

Penningmeester 
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3. OVERIGE GEGEVENS 

 

  



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 

Prickwaert 196 

3363 BH  SLIEDRECHT 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 

De jaarrekening van Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden te Sliedrecht is 

door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 

is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij 

u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn C1 “Kleine 

organisaties-zonder-winststreven” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid 

op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 

informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 

onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening 

overeenkwam met onze kennis van Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Wij 

hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven 

of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze 

jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar 

www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Was getekend te Sliedrecht, 29 april 2020. 

Hoogachtend, 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA
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Begroting 2020 

 

            Begroting     Realisatie         Begroting 

            2020        2019       2019 

            

             €           €           € 

BATEN  

 

Bijdragen kerken    45.000  49.276  45.000 

Overige inkomsten    8.600  8.780  8.400 

Subsidies    154.017  154.017  155.000 

Financiële baten    5.420  5.386  3.530 

            

Totaal baten      213.037  217.459  211.930 

          

 

LASTEN 

 

Personeelskosten    182.200  166.881  178.150 

Huisvestingskosten    7.700  7.631  8.100 

Kantoor- en algemene kosten    6.010  6.924  6.800 

Afschrijvingen    6.779  5.414  4.386 

            

Totaal lasten      202.689  186.850  197.436 

          

 

Saldo van baten en lasten     10.348  30.609  14.494 

          

 

 

 

 


