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Statutaire naam Stichting Schuldhulp Maasgouw
Oprichtingsdatum 16 november 2017
RSIN 858136569
Vestigingsadres Hoofdstraat 47, 6051 AK  Maasbracht
Kamer van Koophandel 70090394
IBAN NL55 RABO 037.3739.192
E-mailadres secretaris@schuldhulpmaasgouw.nl
Publicatie ANBI  https://schuldhulpmaasgouw.nl

Samenstelling bestuur ultimo 2021
Voorzitter de heer R. van der Plas
secretaris / penningmeester de heer M. van der Plas
coördinator de heer C. Rams
lid mevr. M. Houben
lid mevr. J. van Dijk
lid vacature

Mutaties in het bestuur in 2021
In 2021 hebben zich geen mutaties in de samenstelling van het bestuur voorgedaan.

Beloningsbeleid
De stichting Schuldhulp Maasgouw heeft geen personeel in loondienst, maar werkt met
vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen geldelijke beloning ontvangen. Wel 
kunnen reiskosten en onkosten gedeclareerd worden.

Doelstelling en missie
De doelstelling en missie zijn verwoord in de statuten, die overeenkomstig de uitgangs-
punten van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje zijn opgesteld.
In het beleidsplan is deze doelstelling verwoord als "het vergroten van de zelfredzaamheid 
van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning".
Dat willen wij bereiken door hulpvragers te koppelen aan een SchuldHulpMaatje, een
vrijwilliger, die hem/haar sociale en praktische ondersteuning aanbiedt.
Wij komen in contact met hulpvragers via de gemeente, kerken, woningcoöperaties,
bedrijven en online campagnes.

Beleidsplan

Ons beleidsplan en de voor de komende jaren geplande activiteiten zijn te vinden op
https://schuldhulpmaasgouw.nl
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Bestuursverslag

De stichting Schuldhulp Maasgouw is op 16 november 2017 opgericht.
Ondersteund door de drie kerken in Maasgouw: de Katholieke Parochiefederatie Maas-
bracht e.o., de PKN Gemeente Maasgouw en de City Life Church Midden-Limburg, is dit
initiatief naar voorbeeld van schuldhulpmaatje organisaties in andere Nederlandse
gemeenten, tot stand gekomen.
Voor het in zo'n vroeg mogelijk stadium bereiken van mensen met (dreigende) schuld-
problemen wordt intensief samengewerkt met de gemeente Maasgouw en de in de
gemeente actieve (schuld)hulpverleningsorganisaties zoals AMW, Plangroep en Vluchte-
lingenwerk.
Specifiek voor de aanpak van SchuldHulpMaatje is de gerichtheid op praktische onder-
steuning, het leren budgetteren en het bieden van een luisterend oor aan mensen die
vastgelopen zijn met hun financiën. Deze ondersteuning heeft het meeste effect in de
preventieve fase en bij het verlenen van nazorg. Ook in de schuldhulpfase wordt onder-
steuning geboden; in deze fase ligt het accent op mentale ondersteuning, praktische
hulp en het stimuleren vol te houden. 

Werkwijze
SchuldHulpMaatje werkt met vrijwilligers, die zijn opgeleid tot (gecertificeerd) SchuldHulp-
Maatje en jaarlijks bijscholingsmodules volgen. Momenteel zijn elf maatjes gecertificeerd
en beschikbaar voor ondersteuning van de hulpvragers.
De opgeleide en gecertificeerde maatjes worden gekoppeld aan mensen met financiële 
problemen. De aanmeldingen verlopen onder andere via de Gemeentelijke Schuldhulp-
verlening, de landelijke website en lokale kerken. Ook vanuit het in januari 2021 opgestarte
project "Vroegsignalering van schulden" zouden naar verwachting veel hulpvragers door-
verwezen worden.
De aangemelde gezinnen worden door onze coördinator bezocht en gekoppeld aan dat
maatje waarvan verwacht wordt dat die de “beste klik” zal hebben. Het SchuldHulpMaatje
moet immers kunnen uitgroeien tot de steun en toeverlaat van diegene die financieel is
vastgelopen of dreigt vast te lopen. 
De duur van een hulpverleningstraject kan sterk wisselen. Er zijn trajecten van 9 maan-
den, maar ook trajecten die 3 jaar duren.
Teneinde zo effectief mogelijk te kunnen opereren wordt zoveel mogelijk met andere instel-
lingen op het gebied van schuldhulpverlening samengewerkt. Voorkomen moet worden dat
er doublures ontstaan en/of zaken blijven liggen.
Het aantal en de duur van de trajecten waarin de maatjes hulpvragers helpen worden gere-
gistreerd. Alle hulpverleningstrajecten worden geëvalueerd en de resultaten vastgelegd.  
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Resultaten in 2021 en plannen voor de periode 2022-2024
In 2021 is het aantal nieuwe hulpvragen gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Er zijn 19 nieuwe hulptrajecten gestart; inclusief de "overloop" van eerder opgestarte tra-
jecten, in 2021 zo'n 53 hulpvragers geholpen zijn. Veel van deze hulptrajecten zijn agerond.
Zo'n 39 vaak meer complexe zaken zullen ook in 2022 nog ondersteuning vragen.
De nieuwe hulpvragen zijn globaal in de volgende hoofdcategorieën te onderscheiden:
- achterstand in betalingen;
- begeleiden administratie;
- begeleiden belastingen;
- budgetcoaching/planning;
- voorkomen van schulden.

De samenwerking met andere (schuld)hulpverleningsorganisaties verloopt goed. Dit is terug
te zien in de aantallen hulpvragers die via deze organisaties (Maatschappelijk Werk, stichting
stichting MEE, e.d.) met hun vragen bij ons terecht komen. Ook nemen steeds meer hulpvragers
zelf contact op.  De samenwerking met de Plangroep is helaas matig.
De aanmeldingen vanuit het project "Vroegsignaling van schulden" van de gemeente Maas- 
gouw vallen tegen. Er zijn in 2021 slechts 2 hulpvragers vanuit WMO/gemeente Maasgouw
doorverwezen. Gezien het aantal wanbetalers voor alleen al de zorgverzekering (in 2020: 140
gezinnen in Maasgouw), is dit erg teleurstellend.
Mede naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie "Eerste hulp bij Schulden"
zal met de gemeente over deze tegenvallende aanmeldingen gesproken worden.

Voor 2022 wordt uitgegaan van een min of meer gelijkmatige instroom van 20 nieuwe hulp-
vragen, waarmee het totaal aan hulpvragen in 2022 op 59 komt. Mede omdat het merendeel
van deze trajecten al langer lopen, kunnen deze hulpvragers met de huidige 11 maatjes bege-
leid worden. Opleiden van nieuwe maatjes is bij deze aantallen (nog) niet nodig.
Gezien de stagnerende groei in het aantal hulpvragen is ook voor de jaren 2023 en 2024 geen
uitbreiding van het aantal maatjes gepland. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van
alleen het compenseren van de uitstroom van gemiddeld 1 maatje per jaar.

Als de komende jaren blijkt dat er meer nieuwe aanmeldingen zijn dan in de begroting verwacht,
zullen wij in overleg met de gemeente inzetten op het werven en opleiden van nieuwe maatjes.
Het streven blijft alle hulpvragers zo snel als mogelijk met een maatje te gaan ondersteunen.

namens het bestuur
7 februari 2022

M. van der Plas
secretaris/penningmeester
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Balans per resp. 31 december 2021 en 31 december 2020
 (bedragen in (hele) euro's)

31 dec. 2021 31 dec. 2020 31 dec. 2021 31 dec. 2020

Activa Passiva  

Vaste Activa Eigen Vermogen
Materiele Vaste Activa -             -             Begin saldo 2.576      2.535      

-             -             Resultaat boekjaar -14          41           
Saldo ultimo jaar 2.562      2.576      

Vlottende Aktiva
Debiteuren -             -             Kortlopende schulden
Overige vorderingen Crediteuren 197         197         
Liquide middelen 2.759     2.773     Overige schulden -               -               

2.759     2.773     197         197         

Totaal activa 2.759     2.773     Totaal passiva 2.759      2.773      
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Staat van baten en lasten over resp. 2021 en 2020

boekjaar 2021 boekjaar 2020

Baten
Subsidies lokale overheid 4.500     3.000     
Subsidie landelijke fondsen: Kansfonds -             3.000     
Subsidies kerkelijke organisaties 966        488        
Donaties bedrijven en overige giften 210        150        
totaal Baten 5.676     6.638     

Lasten
Personeelskosten -             -             
Verenigingskosten 3.045     3.100     
Kosten vrijwilligers 2.515     3.310     
Kosten kantoor en organisatie 130        187        
Algemene kosten -             -             
totaal Lasten 5.690     6.597     

Saldo Baten en Lasten over 2021 / 2020 -14       41         
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Specificatie Baten en Lasten
 (bedragen in (hele) euro's)

boekjaar 2021 boekjaar 2020

Baten
Subsidie landelijke fondsen: Kansfonds -                   3.000           
Subsidie lokale overheid 4.500           3.000           
Subsidie kerkelijke organisaties 966              488              
Donaties bedrijven en overige giften 210              150              
totaal inkomsten 5.676           6.638           

Lasten
Verenigingskosten 3.045           3.100           

Kosten vrijwilligers
Opleiding en training 2.413           2.663           
huur ruimte voor bijeenkomsten 75                450              
kosten VOG -                   -                   
overige kosten vrijwilligers 27                197              
totaal 2.515           3.310           

Kosten kantoor en organisatie
Stichtingskosten -                   8                   
PR en publiciteit 30                30                
Bankkosten 40                30                
Kantoor- en telefonie 60                20                
overige organisatiekosten -                   99                
totaal 130              187              

In 2021 zijn twee vrijwilligers opgeleid tot gecertificeerd SchuldHulpMaatje.
De kosten van deze twee opleidingen zijn vergoed vanuit landelijke fondsen.
De gerapporteerde opleidngskosten betreffen de bijscholingscursussen van de reeds eerder
gecertificeerde maatjes, die 4x per jaar een cursus volgen om hun kennis actueel te houden.
De overige vrijwilligerskosten betreffen de kosten van een attentie voor de vrijwilligers.
De kantoor- en overige organisatiekosten spreken voor zich.
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ontwikkeling Baten en Lasten (begroting en realisatie)
 (bedragen in (hele) euro's)

 werk. 2021  begroting 
2021 *) 

 begroting 
2022 

 begroting 
2023 

 begroting 
2024 

Baten
Subsidie landelijke fondsen -                     500                500               500               300               
Subsidie lokale overheid 4.500             4.500             5.200            5.000            5.000            
Subsidie kerkelijke organisaties 966                1.100             1.200            1.100            1.100            
Bedrijven/particulieren 210                680                680               980               1.080            
totaal inkomsten 5.676             6.780             7.580            7.580            7.480            

Lasten
Personeelskosten -                     -                    
Verenigingskosten 3.045             3.100             3.100            3.100            3.100            

Kosten vrijwilligers
Opleiding en training -                     *) p.m. 350               350               
huur ruimte voor opleidingen 75                  *) p.m. 150               150               
bijscholing vrijwilligers 2.413             3.000             3.600            3.000            3.000            
kosten VOG -                     -                     -                    -                    
overige kosten vrijwilligers 27                  350                500               600               500               
totaal 2.515             3.350             4.100            4.100            4.000            

Kosten kantoor en organisatie
Stichtingskosten -                     -                     -                    -                    -                    
PR en publiciteit 30                  50                  100               100               100               
Bankkosten 40                  30                  30                 30                 30                 
Kantoor- en telefonie 60                  25                  25                 25                 25                 
overige organisatiekosten -                     125                125               125               125               
totaal 130                230                280               280               280               

Algemene kosten -                     100                100               100               100               

Totale lasten 5.690             6.780             7.580            7.580            7.480            

Saldo Baten en Lasten -14               -                   -                  -                  -                  

*) Opleiding nieuwe maatjes gefaciliteerd door landelijke donateuren.

Voor 2022 is mede gezien de beschikbare middelen gekozen voor het niet opleiden van nieuwe maatjes.
Met de gemeente is afgesproken dat, indien het huidig aantal maatjes nieuwe hulpvragen niet meer op een
verantwoorde manier kunnen helpen, contact opgenomen wordt voor overleg over extra middelen.
Voor 2023 en 2024 zijn, gezien de huidige beperkte instroom van nieuwe hulpvragers, geen extra nieuwe
opleidingen gepland/ Uitgangspunt is dat alleen de verwachte uitstroom gecompenseerd wordt.
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Kengetallen

verw. 2022 2021 2020 2019 2018

aantal coördinatoren 1 1 1 1 1

aantal maatjes nieuw te trainen 0 2 1 5 1
aantal uitvallers 1 2 1 0 4
aantal maatjes einde jaar 10 11 11 11 6

aantal hulpvragen
overloop voorgaand jaar 39 34 24 9 0
nieuw gestart dit jaar 20 19 25 25 9
totale aantal hulptrajecten dit jaar 59 53 49 34 9
afgerond dit jaar 15 14 15 10 0
  w.v. dit jaar gestart 5 2 6 7 0
totaal nog lopend aan einde jaar 44 39 34 24 9
  w.v. nog lopend van dit jaar 15 17 19 18 9

soort hulpvraag (meerdere opties mogelijk)
achterstand betalingen 12 11 13 1
begeleiding administratie 15 16 13 4
begeleiding belastingen 15 16 12 2
voorkomen schulden 10 9 7 2
budgetcoaching/planning 13 5 10 4
crisissituatie 0 0 3 0
anders 0 0 0 0
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