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1. VAN DE VOORZITTER  

 
 

Het jaar 2020 zal ons altijd bijblijven als het jaar waarin het coronavirus COVID-19 is 

uitgebroken. Wereldwijd zijn wij als mensheid bepaald bij onze nietigheid, en bovenal bij de 

grootheid van God. Door de overheid voorgeschreven coronamaatregelen, hebben van alle 

betrokkenen binnen onze Stichting, niet het minst in het werkveld, het nodige 

uithoudingsvermogen en improvisatietalent gevergd. Terugziende op deze periode is mijn 

dankbare conclusie, dat in deze veelbewogen tijd de hulpverlening toch kon doorgaan! 

 

Ook blijft het jaar 2020 ons zeker bij, daar met het verstrijken hiervan, het vijfentwintigste jaar 

van onze hulpverlening mocht worden gerealiseerd! Een mijlpaal verder voor Marian 

Leenman, dit vanwege haar zilveren jubileum als maatschappelijk werkende, in dienst vanaf 

de oprichting van ons DMW A&V op 1 januari 1996. Aan deze jubilea is, en wordt nog verder 

aandacht besteed. 

 

Voor wat verder heeft plaatsgevonden verwijs ik naar de bijdragen en overzichten in dit 

jaarverslag.  

 

Wij zijn bovenal de Heere erkentelijk voor al het goede dat is ontvangen. Ook mijn hartelijke 

dank aan allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan de resultaten, zoals in 

dit jaarverslag opgenomen. 

 

Arie Bons.  
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2 ALGEMEEN OVERZICHT 2020 

 

Het bestuur is dankbaar dat ook in het jaar 2020 het werk van het Diaconaal Maatschappelijk 

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

heeft mogen hebben.  

 

Door de Corona-pandemie was de hulpverlening lastiger en het heeft veel extra inspanning 

gekost voor onze medewerkers om toch de noodzakelijke hulp te kunnen bieden. Toch is er 

weer, met veel improvisatie- en doorzettingsvermogen, veel en vakkundig hulp geboden bij 

diverse problematiek. We willen eenieder die daaraan een bijdrage heeft  geleverd, heel 

hartelijk bedanken. 

 

In de eerste helft van 2020 is er, na intensieve gesprekken tussen Stichting Schuilplaats en 

DMW A&V, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide partijen. Dit 

stemt het bestuur dankbaar. Hierbij zal het jaar 2021 als een proefjaar functioneren, waarna 

een en ander door beide partijen zal worden geïnventariseerd. Wel zal de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst in extra financiële inspanningen resulteren, om toch de 

noodzakelijke zorg te kunnen bieden. 

 

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 DMW A&V in een steeds grotere behoefte voorziet. Het aanbod van identiteitsgebonden, 

christelijke psychosociale hulp, blijkt zeer nodig en wordt breed gewaardeerd door de 

cliënten. De verwachting is daarbij dat door de Corona-pandemie de zorgaanvraag zeker niet 

zal afnemen maar eerder zal toenemen. 

 

Wij zijn dankbaar dat de huurders in ons pand, namelijk Verloskundigenpraktijk “Zus en 

Zwanger”, het huurcontract hebben voortgezet. 

 

Het bestuur beseft dat, ook in de toekomst, bezinning en samenspraak met de Raad van 

Afgevaardigden van vitaal belang zijn. We hopen daarom op uw gebed en meedenken. 
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3. RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN EN BESTUUR 

 

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 heeft in 2020 geen vergaderingen kunnen beleggen door de Corona-pandemie. Dit 

belemmert het contact tussen de RvA en het bestuur. 

Omdat de Corona-pandemie langer duurt roept het bestuur de RvA op om eventuele zaken 

schriftelijk onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Kortom: reflectie van de RvA is voor 

het bestuur onontbeerlijk. 

 
 
 

3.2  BESTUUR 

 

Door 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 2020 meerdere keren. Daarnaast zijn er intensieve gespreken 

gevoerd met de SSP via de telefoon en via e-mail-contacten. 

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. 

 

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. 

 

Doordat er geen vergaderingen met de RvA hebben plaats kunnen vinden wordt de input van 

de RvA gemist. Voorts is het steeds een aandachtspunt voor het bestuur geweest hoe het 
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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.  

 

Afgelopen jaar heeft er geen gezamenlijke vergadering plaatsgevonden met de andere 

DMW’s.  

 

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

van het bestuur.  
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4. DE DEELNEMENDE KERKEN 

 

Per 31 december 2020 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 (T.F. 

den Otter), 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), Schoonrewoerd (C. de Bruin), Sliedrecht (J.M. van Noorloos), Streefkerk (B. 

Casteleijn). 

Totaal: 17 

 

Christelijke Gereformeerde Kerken: 

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

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

Romeijn). 

Totaal: 7 

 

Gereformeerde Gemeenten: 

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

Totaal: 2 

 

Christengemeenten: 

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

Totaal: 1 

 

Oud Gereformeerde Gemeenten 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 
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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): 

Hagestein, Nieuw-Lekkerland Maranatha, Goudriaan 

Totaal: 3 

 

PKN (Gereformeerde kerk): 

Alblasserdam 

Totaal: 1 

 

Christelijke Gereformeerde Kerk: 

Dordrecht 

Totaal: 1   

 

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: 

Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht 

Totaal: 2 

 

Hersteld Hervormde Kerken: 

Leerdam 

Totaal: 1 

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: 

Gorinchem 

Totaal: 1 

 
Nederlands Gereformeerde Kerk/Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk:  

Sliedrecht 

Totaal: 1 
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5. HULPVERLENING IN 2020 

 

5.1 Inleiding 

Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk 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 opvoedings-

problemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats, een 

interkerkelijke, landelijk werkende hulpverleningsorganisatie, 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:  

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. Hij 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. 

 

5.2.  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 
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doel willen formuleren voor de begeleidingsgesprekken. Het aanvullende karakter ligt in de 

christelijke identiteit van waaruit het werk wordt verricht. 

 

5.3 Psychosociale hulpverlening en ondersteuning in de regio Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden 

 

Door een goede samenwerking met de verschillende Sociale Teams waarborgt DMW A&V 

de christelijke identiteitsgebonden hulpverlening in de regio. Er worden cliënten begeleid die 

zich rechtstreeks aanmelden bij DMW A&V of via aanmelding bij het betreffende Sociaal 

Team. Wanneer er kerkelijke betrokkenheid is of wanneer geloofsvragen in de problematiek 

verweven zijn, is er  ruimte voor thema’s als vergeving en genade, herstel en heling en 

geloofsinterventies. Door deze thema’s in de praktijk toe te passen kunnen cliënten weer de 

verbinding aan gaan met zichzelf en de ander. Samenwerking met andere disciplines binnen 

het Sociaal Team, waarborgt een benadering met behoud van identiteit. 

Vanuit de stichting Schuilplaats wordt identiteit en professionaliteit geborgd. De 

medewerkers van DMW A&V leveren tevens een bijdrage aan de verbinding met de kerken. 

Hiervoor werden bijvoorbeeld diaconieën of kerkenraadsvergaderingen bezocht, ook met 

andere medewerkers of coördinatoren van de gemeentelijke Sociale Teams. Hierdoor is aan 

een unieke samenwerking gestalte gegeven en de vindbaarheid van het sociaal 

maatschappelijk werk gemaximaliseerd.  

Vanuit het Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V zijn in het afgelopen jaar de navolgende 

maatschappelijk werkers actief geweest:  

 

5.4.  Maatschappelijke betekenis van levensbeschouwelijke, identiteitsgebonden 

activiteiten 

 

Een onderzoek van het Verweij-Jonker instituut in 20201 toont aan dat de 

levensbeschouwelijke organisaties en hun vrijwilligers een zeer substantiële waarde voor de  

Rotterdamse samenleving creëren. Deze waarde wordt voor Rotterdam geschat op een 

zogeheten vervangingswaarde van € 195-220 miljoen of een marktwaarde van € 330-365 

miljoen. Nu kan dit niet zonder meer worden vertaald naar de gemeenten in de 

 
1 https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/11/119250_Omvang-karakter-

maatschappelijke-karakter_WEB.pdf 
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Alblasserwaard en Vijfheerenlanden maar een vergelijkende indicatie is wel mogelijk en 

tegelijk mag worden verondersteld dat de situatie in onze regio ook wel tot een hogere 

waarde kan leiden. Uitgaande van een waarde van € 277 mln kan per Rotterdamse burger 

worden gerekend met een opbrengst ad € 426,- vanuit de levensbeschouwelijke organisaties 

en hun vrijwilligers. Voor de gemeenten waarmee DMW A&V een structurele subsidierelatie 

heeft, kan het rapport worden vertaald naar het volgende overzicht. 

burgerlijke 

gemeente

aantal 

inwoners

inzet levens- 

beschouwelijke 

organisaties

subsidie 

DMW 

idem per 

inwoner uren 2020 

bijdrage per 

geleverd uur

Rotterdam 651.376 277.500.000€         

fictief

Hardinxveld 18.295 7.794.058€             28.800€        1,57€       521 55€              

Molenlanden 43.909 18.706.166€           54.084€        1,23€       1054 51€              

Sliedrecht 25.217 10.742.977€           48.000€        1,90€       915 52€              

Vijfheerenlanden 56.811 24.202.692€           31.965€        0,56€       722 44€               

 

5.5 Financiering door burgerlijke gemeenten en kerken 

 

 Werkelijke cijfers 2020 

 subsidie uren kosten resultaat kerken/ov. saldo 

Alblasserdam 0 80  €       5.156  € -5.156  €              -  € -5.156 

Gorinchem 0 1  €            64  € -64  €              -  € -64 

Hardinxveld  €     28.800  521  €     33.581  € -4.781  €     10.020  € 5.239 

Molenlanden  €     54.084  1054  €     67.936  € -13.852  €     12.703  € -1.149 

Papendrecht 0 50  €       3.223  € -3.223  €       3.405  € 182 

Sliedrecht  €     48.000  915  €     58.977  € -10.977  €       9.525  € -1.452 

Vijfheerenlanden  €     31.965  722  €     46.537  € -14.572  €     10.259  € -4.313 

Cursussen   72  €       4.641  € -4.641   € -4.641 

Voorlichting   15  €          967  € -967   € -967 

Kerken div. gem.           €          538  € 538 

overig          €     13.525  € 13.525 

Totaal  €   162.849  3430  €   221.082  € -58.233  €     59.975  € 1.742 

 

 

Een concretisering naar de actuele situatie in 2020 laat zien dat de subsidies vanuit de 

burgerlijke gemeenten weliswaar substantieel maar ontoereikend zijn. Met dankbaarheid 

mogen we vaststellen dat de bijdragen vanuit de kerken de tekorten voor een belangrijk deel 

dekken. Echter uitsluitend in de gemeente Hardinxveld-Giessendam is op die manier sprake 

van een volledig adequate dekking. Dit noopt tot een oproep aan zowel de burgerlijke 

gemeenten als de kerken tot een ruimhartiger toewijzing van middelen aan onze organisatie. 
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6.  CLIENTCIJFERS DMW A&V 

 

6.1. Registratie binnen DMW en binnen de Sociale Teams 

Om de administratieve lasten beperkt te houden, en ook met het oog op de privacy, wordt 

geprobeerd zo beperkt mogelijk te registreren. Meer en meer wordt van een cliënt uitsluitend 

summiere persoonsgegevens, soms slechts een naam en woonplaats, vastgelegd en wordt 

de verdere behandeling uitsluitend binnen de registratie van de gemeentelijke sociale teams 

gefaciliteerd. Ook worden door de maatschappelijk werkers activiteiten binnen een 

gemeentelijk sociaal team ontplooid waarvan geen directe registratie, behoudens bestede 

uren, in de administratie van DMW wordt gedaan. Op grond daarvan kan van alle activiteiten 

weliswaar worden vastgesteld uit welke burgerlijke gemeente de betrokken cliënt afkomstig 

is, maar is het verdere beeld beperkt.  

Ook aanmeldingen van cliënten die rechtstreeks bij DMW A&V binnenkomen, kunnen in een 

aantal gevallen worden doorgeleid naar de registratie binnen de gemeentelijke sociale 

teams. Van de 140 rechtstreeks aanmeldingen betroffen dit 36 cliënten. 

 

Een volgend overzicht laat zien dat het aantal behandelde casussen dat volledig buiten een 

registratie van de gemeentelijke sociale teams wordt vastgelegd binnen DMW A&V, in de 

loop van de jaren afneemt. 
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6.2. Nieuwe casussen getypeerd 

 

Van de 104 nieuwe casussen in 2020 hebben er 8 betrekking op groepswerk. Van de 

individuele cliënten zijn uitgebreidere gegevens bekend. Met name gaat het daarbij om de 

leeftijd, de kerkelijke achtergrond, de aard van de hulpvragen en de contact-intensiteit. Deze 

gegevens vormen slechts een indicatie van de volledige activiteiten van de maatschappelijk 

werkers. Het meest wordt, gelet op het bovenstaande, uitsluitend vastgelegd binnen de 

gemeentelijke sociale teams. 
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7. BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Het jaar 2020 is weer ten einde. Hierna treft u de jaarrekening 2020 aan, zoals deze is 

opgesteld door de accountant.  Lopende het jaar hadden we de verwachting dat we een klein 

negatief resultaat zouden behalen. Uiteindelijk hebben we het jaar 2020 toch nog licht 

positief mogen afsluiten.  

 

De bijdrage van de kerken was hoger dan begroot. Wel iets minder t.o.v. het voorgaande 

jaar. Maar ondanks Corona tijd is het toch mooi om te constateren dat de kerken ons werk 

op deze manier blijven ondersteunen. De overige inkomsten zijn per saldo iets gedaald, 

terwijl de eigen bijdragen in het jaar 2020 juist wel iets hoger waren t.o.v. het jaar 2019. 

De gemeentelijke subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door de hogere 

subsidie van gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

De financiële baten zijn gestegen, door de daling van de hypotheekrente, die we met deze 

post verrekenen. 

De loonkosten zijn hoger dan vorige jaar, en als begroot. In de begroting hielden we nog 

rekening met 80 uur, maar uiteindelijk is dit toch 84 uur geworden. Dit had ook toch gevolg 

dat de kosten voor werkbegeleiding vanuit SSP volgens afspraak een hoger werden. In 2019 

is een ziekteperiode verrekend in de loonkosten, in het jaar 2020 is in de loonkosten  een 

zwangerschapsperiode verrekend. 

De afschrijvingskosten zijn verder toegenomen. Dit komt door de investeringen, die wij 

hebben gedaan in het pand in de loop van het jaar 2019. Voor het jaar 2020 hebben we voor 

deze investeringen het hele jaar moeten afschrijven. 

De totale huisvestingskosten zijn gestegen, doordat er meer onderhoud is gedaan aan het 

pand. De overige kosten vallen ook hoger uit. Dit komt vooral door de ontwikkeling van een 

eigen website om ons verder te professionaliseren. 

Tot en met het jaar 2020 was er een afspraak met Stichting Schuilplaats dat de werkelijke 

loonkosten van de hulpverleners zouden worden vergoed door ons. Vanaf het jaar 2021 

hebben we (maximaal) 3325 uur ingekocht tegen een uurtarief van € 68,--. 

 

Voor het jaar 2021 verwachten we een negatief resultaat. De loonkosten zullen stijgen. Ook 

zullen we eenmalige kosten maken voor ons jubileum. Daar zal wel een stijging van de giften 

tegenover staan. Het zal voor ons een jaar worden om te kijken hoe de nieuwe financiële 

afspraken met Stichting Schuilplaats zullen gaan uitpakken. 

We zijn met zijn allen verwonderd en dankbaar dat de hulpverleners hun werk hebben 

kunnen doen en dat we het jaar 2020 uiteindelijk toch positief mochten afsluiten. 

 
Fred de Stigter. 
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7.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA               31-12-2020      31-12-2019 
 

 
€            € 

Vaste activa 
 
Materiële vaste activa     2.6.1 
Pand Prickwaert        85.593            89.261 
Inrichting        13.668            16.568 
Inventaris          3.591                             3.450 
       _____________           ____________ 

             102.852           109.279 
---------------------           -------------------- 

 
Vlottende activa 
 
Vorderingen      2.6.2     2.921              6.539 

---------------------            -------------------- 
 
Liquide middelen     2.6.3                 139.397                        127.243 

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

       _____________           ____________ 

Totaal activa                    245.170          243.061 

       =============           ============

    

 

PASSIVA              31-12-2020                  31-12-2019 
 

 
€            € 
Reserves      2.6.4 
Continuïteitsreserve       75.000           75.000 
Algemene reserve       82.875          81.133 
       _____________           ____________ 
                     157.875        156.133 

---------------------            -------------------- 
Langlopende schulden     2.6.5 
Hypothecaire lening       85.000            85.000 

---------------------            -------------------- 
Kortlopende schulden     2.6.6 
Nog te betalen posten        1.768             1.628 
Overlopende passiva            527               300 
       _____________           ____________ 

  2.295             1.928 
---------------------            -------------------- 

Totaal passiva                    245.170              243.061 

       =============           ============ 
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7.2  Staat van baten en lasten 
 
                           Realisatie        Begroting          Realisatie 
                       2020                2020             2019 

        __________      __________  __________ 
€             €                         € 

BATEN 
 
Bijdragen kerken     2.7.1    46.450              45.000          49.276 
Overige inkomsten     2.7.2      7.912                8.600            8.780 
Subsidies      2.7.3                162.849            154.017             154.017 
Financiële baten      2.7.4      5.613                5.420            5.386 

        _________        _________  _________ 
 
Totaal baten                     222.824            213.037            217.459 
              ==========     =========        ========= 
 
LASTEN 
 
Personeelskosten     2.8.1               196.234             182.200            166.881 
Huisvestingskosten     2.8.2      8.418                 7.700                 7.631 
Kantoor- en algemene kosten    2.8.3      9.006                 6.010                 6.924 
Afschrijvingen      2.8.4      7.424                 6.779                 5.414 

        _________        _________  _________ 
 
Totaal lasten                     221.082             202.689            186.850 
              ==========     =========        ========= 
Saldo van baten en lasten         1.742              10.348          30.609 

              ==========     =========        ========= 
 

 

 

 

 

7.3  Resultaatbestemming 
                 Realisatie                              Realisatie 
                   2020                            2019 

_____________                   ____________ 
€                                      € 

Resultaatbestemming reserves 
Continuïteitsreserve                 -     - 
Algemene reserve          1.742            30.609 
       _____________           ____________ 
Totaal            1.742           30.609 

       =============           ============ 
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7.4  Kasstroomoverzicht 
     

            2020                         2019 
 ____________                  ____________ 

€                               € 
 
Activiteiten 
 
Totaal baten                    222.824          217.459 
Totaal bestedingen                   221.982          186.850 
        ____________           ____________ 
Exploitatieresultaat         1.742            30.609 
Afschrijvingen          7.424              5.414 
Mutaties in financiële vaste activa               -     11 
Mutaties in kortlopende vorderingen       3.618                  768 
Mutaties in kortlopende schulden           367             -4.433 
        ____________           ____________ 
Kasstroom uit activiteiten      13.151            32.369 

 --------------------            -------------------- 
Investeringen 
Investeringen            -997           -20.251 
        ____________           ____________ 
Kasstroom uit investeringen          -997          -20.251 

 --------------------            -------------------- 
Totaal kasstroom                     12.154            12.118 
        ============           ============ 
 
 
Liquide middelen per 1 januari                  127.243          115.125 
Totaal kasstroom                     12.154            12.118 
        ____________           ____________ 
Liquide middelen per 31 december                 139.397          127.243 

        ============           ============ 
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7.5  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
 
 
7.5.1 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. 
 
7.5.2 Vergelijkende cijfers 
 
De cijfers over 2019 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken. 
 
Grondslagen van waardering 
 
7.5.3 Algemene grondslagen van waardering 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
7.5.4 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. 
 
7.5.5 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. 
 
7.5.6 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. 
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
7.5.7 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. 
 
7.5.8 Baten 
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. 
 
7.5.9 Lasten 
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
7.5.10 Personeelsbeloning 
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in 
overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
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7.6  Toelichting op de balans per 31 december 
 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
 
7.6.1 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 2020 
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 
               ==========       ==========    ==========      ========== 
 
Mutaties boekjaar 2020 
Desinvesteringen                   -                          -                           -                         - 
Afschrijvingen desinvesteringen                  -                          -                           -                         - 
Investeringen                    -                           -                     997                      997 
Afschrijvingen              -3.668                 -2.900                   -856                 -7.424 
              __________       __________      __________      __________ 

    -3.668                 -2.900                    141                 -6.427 
         
Stand per 31 december 2020 
Aanschafwaarde       122.111                28.365                 4.447              148.837 
Cumulatieve afschrijvingen      -36.518                 -8.611                   -856               -45.985 
              __________       __________      __________      __________ 

    85.593               13.668                  3.591             102.852 
              ==========       ==========    ==========      ========== 
 
 
De WOZ-waarde van het pand Prickwaert 196-198 bedraagt € 196.000 (peildatum 01-01-2019). 
 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages. 
 
Pand Prickwaert               4% - 20% 
Inrichting                        20% 
Inventaris                        20% 
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7.6  Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 
 
            31-12-2020 31-12-2019 
          __________ __________ 
                             €          € 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
7.6.2 Vorderingen 
 
Rente                       10                 10 
Bijdrage kerken                                      1.985      - 
Afrekening Stichting Schuilplaats                    786     -            6.229 
Nog te ontvangen huur december                                            -                  300 
Nog te ontvangen bijdrage rioolrechten                       140      - 
           __________ __________ 

              2.921              6.539 
           ========== ========== 
7.6.3 Liquide middelen 
Rabobank rekening-courant                                  30.254                 7.120 
Rabobank spaarrekening                                 109.000             120.000 
Kas             143                     123 
           __________ __________ 

          139.397             127.243 
 ===========  ========== 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
 
 
 
PASSIVA 
 
7.6.4 Reserves 
 
Continuïteitsreserve 
 
Saldo per 1 januari                    75.000          75.000 
Mutatie volgens resultaatbestemming                            -                          - 
           __________ __________ 
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                    81.133               50.524 
Mutatie volgens resultaatbestemming                    1.742          30.609 
           __________ __________ 
 
Saldo per 31 december                                   82.875          81.133 

===========  ========== 
 
De algemene reserve staat zonder beperkingen ter beschikking 
van de doelstelling van de organisatie. 
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7.6  Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 
 
            31-12-2020 31-12-2019 
           __________ __________ 
                          €          € 
 
7.6.5 Langlopende schulden 
Hypothecaire lening Rabobank nr. 3593.943.107 
Saldo per 1 januari                   85.000                85.000 
Af: aflossing                                              -                          - 
           __________ __________ 
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. 
 
 
 
7.6.6 Overige kortlopende schulden 
 
Nog te betalen posten 
Bankkosten              18         18 
Accountantskosten                      1.750                 1.600 
Storno incasso-opdracht               -   10 
           __________ __________ 
                        1.768              1.628 
Overlopende passiva 
Vooruit ontvangen huur           527               300 
           __________ __________ 
                         2.295             1.928 
          ========== ========== 
 
 
7.6.7 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 2021. 
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7.7  Toelichting op de baten 
                          Realisatie           Begroting          Realisatie 
                    2020           2020       2019 

        _________        _________  _________ 
€             €                         € 

7.7.1 Bijdrage kerken 
Bijdragen kerken       46.450               45.000               49.276 
               =========     =========  ========= 
 
7.7.2 Overige inkomsten 
Eigen trajectbijdrage         2.740              2.060 
Donateurs          1.489              1.865 
Giften overige particulieren en cursusgelden      3.683              4.410 
Giften overige organisaties                -                  445 
               _________     _________ _________ 

  7.912                8.600                  8.780 
               =========     ========= ========= 
7.7.3 Subsidies 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam     28.800            20.360 
Gemeente Molenlanden       54.084                                           54.084 
Gemeente Sliedrecht       48.000                                           47.608 
Gemeente Vijfheerenlanden     31.965            31.965 
              _________     _________ _________ 

              162.849            154.017              154.017 
      ==========     ========= ========= 

 
 
Bijna alle toegezegde en ontvangen subsidies zijn tot en met het jaar 2019 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. 
 
 
 
7.7.4 Financiële baten 
 
Ontvangen rente               10                    10 
Ontvangen huur           7.200                                             7.200 
Betaalde hypotheken        -1.598                                            -1.824 
             __________    __________ __________ 

   5.612                 5.420                  5.386 
             ==========    ========== ========== 
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7.8 Toelichting op de lasten 
 

          Realisatie           Begroting          Realisatie 
            2020           2020       2019 
        _________        _________  _________ 

€             €                         € 
7.8.1 Personeelskosten 
 
Doorberekende loonkosten                  164.225          137.712 
Reiskosten          3.667             3.995 
Kosten werkbegeleiding                     27.500           24.000 
Overige kosten Schuilplaats           692             1.024 
Bijdrage accountantsverklaring Schuilplaats         150                150 
               _________    __________ _________ 

                             196.234             182.200             166.881 
        ==========    ========== ========= 

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het 
boekjaar 2020 bedroeg 0,0 (2019: 0,0). 
 
 
 
7.8.2 Huisvestingskosten 
 
Energiekosten          1.708              2.151 
Schoonmaakkosten         1.200              1.250 
Zakelijke lasten             708              1.424 
Overige huisvestingskosten        4.802              2.806 
              __________    __________ _________ 

  8.418                7.700            7.631 
             ==========    ========== ========= 
 
 
7.8.3 Kantoor- en algemene kosten 
 
Telefoon- en internetkosten           969                 937 
Porti                   -                      7 
Kantoorbenodigdheden            393              1.540 
Overige kantoorkosten            219                 216 
Accountantskosten         1.898              1.603 
Websitekosten          2.280                      - 
Verkoopkosten             118                      - 
Overige algemene kosten         3.129              2.621 
             __________    __________ _________ 

  9.006                6.010            6.924 
             ==========    ========== ========= 
 
 
7.8.4 Afschrijvingen 
Pand           3.668              3.668 
Inrichting pand          2.900              1.746 
Inventaris             856        - 
             __________     _________ _________ 

  7.424                6.779            5.414 
            ==========     ========= ========= 
 
 



24 

 

7.9  Ondertekening 
 
 
Vastgesteld en goedgekeurd te Sliedrecht,  
 
 
 
_________________________. 
De heer A. Bons 
Voorzitter 
 
 
_________________________ 
De heer C. de Jong 
Secretaris 
 
 
 
_________________________ 
De heer F.A. de Stigter 
Penningmeester 
 
 
 
_________________________ 
De heer W. de Jong 
Bestuurslid 
 
 
 
_________________________ 
De heer J. de Jager 
Bestuurslid 
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7.10 Samenstellingsverklaring 
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Begroting 2021 
 

          Begroting           Realisatie          Begroting 
            2021           2020       2020 
        _________        _________  _________ 

€             €                         € 
 
BATEN 
 
Bijdragen kerken        45.000               46.450               45.000 
Overige inkomsten        29.200                 7.912                 8.600 
Subsidies                     162.849             162.849             154.017 
Financiële baten           5.600                5.613                  5.420 
              __________    __________ _________ 
Totaal baten                     242.649            222.824           213.037 
              ==========    ========== ========= 
 
 
LASTEN 
 
Personeelskosten                    226.000             196.234             182.200 
Huisvestingskosten                        8.300                  8.418                 7.700 
Kantoor- en algemene kosten                     11.000                  9.006                 6.010 
Afschrijvingen                         7.023                  7.424                 6.779 
             __________     _________ _________ 
Totaal lasten                     252.323             221.082             202.689 
             ==========     ========= ========= 
 
 
Saldo van baten en lasten                      -9.674                 1.742               10.348 
             ==========     ========= ========= 

 

 

 

 

 

 


