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Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk  

Alblasserwaard & Vijfherenlanden ANBI-

informatie  

  

Om invulling te geven aan de elektronische publicatieplicht met betrekking tot 

algemeen nut beogende instelling (ANBI) geven wij de volgende informatie:  

  
Naam van uw organisatie: Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard en 

Vijfherenlanden  

  
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8075.49.241  

  
Contactgegevens postadres  : Prickwaert 196, 3363 BH Sliedrecht  

          
Contactgegevens bezoekadres  : Prickwaert 196, 3363 BH Sliedrecht  

  
Telefoonnummer:     : 0184 - 413 108  

  
E-mailadres    : bestuur@dmw-av.nl 
 

Doel en missie:  
De Stichting heeft ten doel het verlenen van maatschappelijke zorg en hulp aan alle inwoners van de 

Alblasserwaard en Vijfherenlanden, dan wel aan alle kerkelijke gemeenten welke gemeenten 

gevestigd zijn in die regio vanuit de overtuiging dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en een 

richtsnoer voor ons leven.  
  
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanstellen van maatschappelijk 
werkenden. Deze hulpverleners verrichten hun taak vanuit bovenstaande overtuiging .  

  
Beleid: te verrichten werkzaamheden  
De stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfherenlanden (DMV AV) verleent de 

hulpverlening op basis van individuele gesprekken. Daarnaast worden in het kader van preventieve 

hulpverlening de volgende cursussen: Puberstrijd!, Relatietherapie Man & Vrouw, Rouwverwerking, 

Zelfvertrouwen, Verder na echtscheiding aangeboden. DMW AV, wordt gevoed vanuit diaconieën en 

heeft voor de uitvoering van de hulpverlening een contract relatie met Stichting Schuilplaats  
  
Voor een uitgebreide verslaglegging van onze activiteiten verwijzen wij naar het opgestelde 

jaarverslag elders op de website.  

  
Beleid: werving van gelden  
Stichting DMW AV tracht de financiële middelen voor de uitvoering van haar taken te verkrijgen door 

financiële bijdragen van de deelnemende kerkgenootschappen, subsidies en andere donaties, 

schenkingen erfstellingen en legaten.  
  

http://www.dmw-av.nl/
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Beleid: beloning werknemers  
DMW AV heeft zelf geen medewerkers in dienst maar heeft hiervoor een samenwerking met Stichting 

Schuilplaats welke haar beloningsbeleid heeft gebaseerd op CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening.  
 

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 

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. 

  
Beloningsbeleid bestuursleden  
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.  
  
Uitvoering en toezicht door bestuur  
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en moet verantwoording afleggen van haar 

handelen aan de Raad van Afgevaardigden welke bestaat uit afgevaardigden uit de participerende 

kerkgenootschappen in het werkgebied.  

  
Beheer van het eigen vermogen  
Het eigen vermogen wordt door de stichting DMW AV zelf beheert en is voor het grootste deel 

gestationeerd op verschillende bankrekeningen. Tevens dient het eigen vermogen als buffer in geval 

er in één of meerdere jaren onvoldoende giften binnen komen om aan de lopende financiële 

verplichtingen te kunnen voldoen. De administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor een 

uitgebreide verslaglegging wordt de jaarrekening als ook de begroting aan de Raad van 

Afgevaardigde ter goedkeuring voorgelegd. Tevens is er een controle van een extern bureau. Voor 

uitgebreide verslaglegging van onze financiën verwijzen wij naar het opgestelde jaarverslag elders op 

de website.  

  

  
Bijlagen:  

 

• Statuten 

• Uittreksel Kamer van Koophandel  
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