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JAARVERSLAG 2018
Het bestuur van de stichting Platform Armoedebestrijding (Heerhugowaard) doet hierbij verslag van de activiteiten
over het kalenderjaar 2018.
Voorwoord
Terugkijkend op het afgelopen jaar, meen ik wederom te mogen zeggen, dat we met het Platform
Armoedebestrijding binnen onze gemeente een mooie bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van onze
doelstelling: de armoedebestrijding. Deze bijdrage is met name af te lezen aan onze drie kern-activiteiten: het
Noodfonds, het SchuldHulpMaatje (SHM) project en de Estafette ‘Heerhugowaard tegen Armoede en Onrecht’.
Het Noodfonds heeft in 2018 weer mensen in acute nood kunnen voorzien. Zo kon vijfmaal een beroep op het
Noodfonds worden ingewilligd.
Wat het SchuldHulpMaatje-project betreft moeten we constateren dat het aantal hulpvragen dit jaar verder is
teruggelopen van 44 naar 29. Van het bestuur van de Voedselbank kregen wij bericht, dat ook daar eenzelfde trend
was waargenomen in het afgelopen jaar. We zouden dit graag als een positief signaal willen opvatten, maar
voorlopig durven we andere oorzaken nog niet uit te sluiten.
Helaas moesten ook de beide coördinatoren aangeven, dat het hen vanwege hun drukke (vrijwel volledige) baan,
onmogelijk was het coördinatorschap voort te zetten, hetgeen voor het bestuur van het Platform een duidelijk
signaal was om een dergelijke combinatie bij een coördinator in het vervolg te vermijden. Gezien het aantal uren dat
de coördinator maakt, leek het ons trouwens ook wenselijk hiervan een gedeelte om te zetten in een financiële
vergoeding. Wij prijzen ons gelukkig dat we voor dit probleem op begrip konden rekenen bij de gemeente en dit
resulteerde eind van het jaar in een extra subsidie van
€ 7.500,00 wordt voor een vergoeding van de kosten van een nieuwe coördinator. Ook op dat punt konden we ons
gelukkig prijzen, toen één van de ervaren schuldhulpmaatjes aanbood om die taak op zich te nemen.
Ondanks deze perikelen hebben de maatjes dit jaar in totaal toch ruim 759 uur besteed aan de begeleiding van 70
hulpvragers. Zie verder het verslag van coördinatoren Monique Verhoef en Sonja Glorie.
De Estafette tegen Armoede en Onrecht was ook dit jaar weer een succes, dankzij de inzet van Marcel Dekker en
Anneriek Uchibori. Door de vele donaties van kerken en particulieren kon aan 48 kinderen in de basisschoolleeftijd
begin december een tegoedbon van € 75,- worden uitgereikt.
Rest mij wederom allen die het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij de activiteiten van het Platform
en die ons in onze doelstelling, zowel moreel als daadwerkelijk hebben gesteund, van harte te bedanken voor
hun bijdrage; en ik spreek de hoop uit, dat het Platform ook in het komende jaar weer mag rekenen op uw
gewaardeerde inzet en steun.

Adriaan Rotteveel, voorzitter

Heerhugowaard,
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DEELNEMERS Stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard)
In het kalenderjaar 2018 is het aantal en samenstelling van het deelnemersveld van de stichting niet

gewijzigd. Per 31 december is de samenstelling als volgt:
Vertegenwoordigd door:
Protestantse Gemeente

Diaconie PKN

Ineke de Boer

RK-Kerken

PCI H. Dionysius (Centrum)

Adriaan Rotteveel

PCI H. Hart (de Noord)

Jan van Schagen

PCI H. Familie (´t Kruis)

Marcel Dekker / Lida Reus
Loes Veldman

Hart voor Heerhugowaard

Dieuwke v.d. Kamp

Stichting Sjaloom Langszij ( diaconie Pinkstergemeente Sjaloom)

Jelle Keur en Gerard Wind

Bij Bosshardt (steunpunt van het Leger des Heils)

Trudie de Koe

Stichting Present

Elzbieta Waligóba

Heerhugowaard- Langedijk

Stichting MET Heerhugowaard (onderdeel Welschap)

Tilly Kersten

De gast namens de ouderenbonden secretaris Jelva Rentenaar is in 2018 afwezig geweest.
Contacten met de besturen van zowel de Marokkaanse als de Turkse moskee hebben ook in 2018 (nog)
niet geleid tot deelnemerschap. De Marokkaanse Moskee participeert wel inzake de voedselbankactie in
November.
BESTUUR VAN DE STICHTING
De bestuurssamenstelling van de stichting is in het verslagjaar gewijzigd. Per 31 december 2017 wordt het
bestuur gevormd door:
Voorzitter

Adriaan Rotteveel

(PCI Dionysiusparochie)

Secretaris

Loes Veldman

(PCI ’t Kruis)

Penningmeester

Gerard Wind

(PG Sjaloom)

Bestuurslid

Ineke de Boer

(PKN Diaconie / Noodfonds)

Bestuurslid

Monique Verhoef

(coördinator SchuldHulpMaatje)

Statutair voldoet het Platform-bestuur met vijf leden aan het gestelde in artikel 5 van de statuten.

Rooster van aftreden Platform-bestuursleden:
1.1.2019

Adriaan Rotteveel

1.1.2020

Gerard Wind

1.11.2020

Loes Veldman

1.11.2021

Ineke de Boer

1.11.2021

Monique Verhoef: per 24-12-2018 is zij geen coördinator meer en is zij ook
afgetreden als bestuurslid.
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BESTAANSRECHT
De stichting Platform Armoedebestrijding vindt haar bestaansrecht in het enkele feit dat onder inwoners
van Heerhugowaard armoede en schulden voorkomen. Mede-inwoners (volwassenen, kinderen, ouderen)
kunnen daardoor in een sociaal isolement geraken. De (terugtredende) overheid kent slechts beperkte
wettelijke verantwoordelijkheid om aan deze problemen tegemoet te komen. Als niet-politiek orgaan
trekken Platform-deelnemers samen op om ontwikkelingen op het gebied van armoede en schulden te
signaleren en deze bij de gemeente en lokale politiek kenbaar te maken en waar mogelijk oplossingen aan
te dragen. Dit doen zij in overleg met de cliëntenraad Haltewerk (CHR)
VERGADERINGEN
De statutair voorgeschreven deelnemersvergaderingen hebben in 2018 tweemaal plaatsgevonden:
Maandag

16 april 2018

Algemene deelnemersvergadering

Maandag

29 oktober 2018

Overleg deelnemers met vertegenwoordigers van de lokaal actieve
politieke partijen

Bestuursvergaderingen zijn gehouden op:
Maandag

19 maart 2018

(i.v.m. ontslag CRH: geen overleg mogelijk)

Maandag

24 september 2018

(i.v.m. ontslag CRH: geen overleg mogelijk)

Maandag

05 november 2018:

een ingelast overleg

Maandag

10 december 2018

Wat betreft de inhoud van de vergaderingen, zie de notulen; nadere informatie bij het secretariaat.
INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG (IKDO)
Dit overleg heeft eenmaal plaatsgevonden, op maandag 12februari 2018. De organisatie en ontvangst
was in handen van Stichting Sjaloom Langszij, onder voorzitterschap van Jelle Keur. Gasten vertelden over
Enjoy kledingcafé naast het kerkgebouw van de pinkstergemeente.
ACTIVITEITEN
Noodfonds
Inwoners van Heerhugowaard kunnen een beroep doen op het Noodfonds van de Kerken als er door
financiële omstandigheden ‘geen brood op de plank’ is. Rechtstreekse aanvragen van particulieren komen
in de praktijk minder voor, maar zijn niet onmogelijk; zij kunnen zich tot het Noodfonds wenden via de
daarvoor gepubliceerde telefoonnummers. Het merendeel van de aanvragen voor een ´broodhulp´bijdrage uit het Noodfonds der kerken wordt gedaan via maatschappelijke instanties als het Leger des
Heils, MET Welzijn en andere partijen.
De beoordeling en honorering van aanvragen verloopt door mw. Ineke de Boer (namens PKN) en de heer
Jan van Schagen (namens PCI ‘Noord’). In het verslagjaar is 5x een beroep gedaan op het Noodfonds, bij
elkaar tot een bedrag van € 340. Het Noodfonds heeft per 31 december 2018 na verwerking van
bijstortingen en onttrekkingen een saldo van € 2.529,82.
Voor een financiële verantwoording over inkomsten en uitgaven (inclusief toekenningen) van het
Noodfonds, wordt verwezen naar jaarrekening 2018.
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SchuldHulpMaatje
Het project SchuldHulpMaatje, gestart in 2011, heeft ook in het jaar 2018 van zich doen spreken. Monique
Verhoef had samen met Sonja Glorie de coördinatie van het project op zich genomen. Beiden hebben
deze werkzaamheden per 24 december 2018 beëindigd en zijn opgevolgd door de heer Henk Hiemstra.
In 2018 zijn in totaal 70 hulpvragers begeleid, waaronder 29 nieuwe, waarvan de meesten via MET Welzijn
en de website van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland zijn aangemeld. Een enkele hulpvrager
komt via Woonwaard of Evean. Zie verder het separate Jaarverslag schuldhulpmaatje 2018 van de
coördinatoren.
In het deelnemersoverleg met de politieke partijen van 29 oktober is opnieuw uitgebreid stilgestaan bij
dit project en zijn de ontwikkelingen toegelicht. Trudy Doornhof van schuldhulpmaatje Nederland kon
inzicht geven in de risico wijken van Heerhugowaard.
Wat de kosten van het project betreft is de Gemeente Heerhugowaard de grootste financier. Wij zijn het
gemeentebestuur zeer erkentelijk dat het project voor jaarlijks €10.000,00 in de begroting staat, welk
bedrag is toegekend voor opleidings- en hercertificeringskosten van de vrijwilligers/schuldhulpmaatjes. Dit
is jaarlijks de grootste kostenpost en noodzakelijk om dit project volgens de landelijke formule te kunnen
laten voortbestaan. Op 18 december ontvingen we het positieve bericht dat een extra subsidie van
€ 7.500,00 wordt toegekend voor een vergoeding van de kosten van de nieuwe coördinator.
Cliënten Advies Raad en Cliënten Raad Haltewerk
In het verslagjaar waren twee overlegmomenten ingepland, 19 maart en 24 september. Er kon echter
geen overleg plaatsvinden aangezien de cliëntenraad niet meer kon functioneren door het ontslag van
enkele leden van de raad.
Politiek
Op 29 oktober heeft het (jaarlijkse) overleg plaatsgevonden met enkele vertegenwoordigers van de lokale
politieke partijen. De commissie MO (maatschappelijke Ontwikkelingen) bestaat niet meer en er is nu een
commissie: Mens en Samenleving. Deze kent geen vaste deelnemers. Vermoedelijk is daardoor een
communicatieprobleem ontstaan waardoor slechts enkele raadsleden aanwezig waren. Er waren echter
wel twee beleidsmedewerkers aanwezig.
De voortgang van het project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard is uitgebreid aan de orde geweest,
evenals de ontwikkelingen van het Noodfonds.
Als Platform (deelnemers en bestuur) volgen wij het beleid van de gemeente met grote aandacht. Er zijn
nog immer signalen dat de bereikbaarheid van de afd. Schuldhulpverlening (onderdeel van HALtewerk en
gevestigd in Alkmaar) voor inwoners met financiële problemen niet voldoet. Dit is voor de aanwezige
politieke partijen opnieuw aanleiding geweest om dit onderwerp op de politieke agenda te plaatsen en er
zijn stappen gezet om via het Sociaalplein in het gemeentehuis de bereikbaarheid voor de inwoners van
Heerhugowaard te verbeteren.
‘Heerhugowaard tegen Armoede en Onrecht’
In het najaar van 2018 is opnieuw de inzamelingsactie voor voedselbankcliënten gehouden onder het
motto ‘Heerhugowaard tegen Armoede en Onrecht’. Van medio oktober tot begin december zijn
levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Er zijn vele kratten met voedsel bij de voedselbank
ingeleverd. Daarnaast is door particulieren en door de lokale kerken geld gedoneerd voor de bijzondere
actie om aan kinderen van Voedselbank- cliënten een tegoedbon te kunnen verstrekken voor de aanschaf
van nieuwe kleding, wat in deze gezinnen in de regel nauwelijks mogelijk is.
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Uiteindelijk is aan 48 kinderen uit in de basisschoolleeftijd begin december een tegoedbon van € 75,uitgereikt, te besteden bij een grote kledingwinkel in Middenwaard.

FINANCIEN:
Baten en lasten van het Platform, Noodfonds en projecten
-

Het Platform beschikte in 2018 over beperkte eigen algemene middelen in de vorm van donaties,
rentebaten en subsidie van Woonwaard waarmee is voorzien in lokale kosten.

-

De Gemeente Heerhugowaard heeft een ‘geoormerkte’ subsidie toegekend voor het project
SchuldHulpMaatje, waarvan in het verslagjaar de voorgeschreven hercertificering evenals de benodigde
opleidingsplaatsen zijn bekostigd.

-

Het Noodfonds der Kerken is/wordt ‘gevuld’ door bijdragen van de deelnemende kerken.

-

De Platform- en Noodfonds geldstromen verlopen via IBAN-rekening NL16 ABNA 04722 63978

-

De stichting Platform Armoedebestrijding heeft een zgn. ANBI – status. De sinds 1.1.2014 wettelijk
voorgeschreven website is operationeel (www.platform-armoedebestrijding.nl ).

-

De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 8163.65.271.

Verkort financieel overzicht van baten en lasten (i.c. algemene middelen) 2018 ( x € ):
Platform Algemeen
01-01-2018

Beginsaldi

Totaal baten / inkomsten (excl. ‘geoormerkte’ subsidie)

642,02

1.939.82

1.455,24

1.000,00

0,00

410,00

2.097,06

2.529,82

Totaal lasten / uitgaven (excl. ‘geoormerkte’ uitgaven)
31-12-2017

Eindsaldi

Noodfonds

De ‘geoormerkte’ zgn. Noodfonds-onttrekkingen worden verantwoord door de beide coördinatoren, mevrouw Ineke
de Boer (Diaconie PKN) en de heer Jan van Schagen (PCI Heilig Hart - parochie / de Noord).
De uitgaven 2018 voor het project SchuldHulpMaatje ten laste van de ´geoormerkte´gemeentelijke subsidie 2018 /
e
2019 zullen te zijner tijd (1 kwartaal 2019) schriftelijk door de penningmeester worden verantwoord aan de Directie
HALteWerk resp. B&W Gemeente Heerhugowaard. De niet benutte subsidie zal na definitieve vaststelling in het 1e
kwartaal 2019 worden terugbetaald aan de Gemeente.
De ´geoormerkte´ baten / lasten van de zgn. kledingactie 2017 ( ‘Heerhugowaard tegen Armoede en Onrecht’) zijn
verantwoord in het Interkerkelijk Diaconaal Overleg van 12 februari 2018.
Het batig saldo van 31 december 2018 ad €……. wordt doorgeschoven naar het vervolg van deze actie in het najaar
van 2018.
Het totaal van de eindsaldi , te weten:

Platform / Algemene middelen

€ 2.097,06

Project SchuldHulpMaatje / subsidies

€ 14.531,80 (geoormerkt)

IKDO/kledingactie

€ 4.049,97 (geoormerkt)

Noodfonds saldo

€ 2.529,82 (geoormerkt)

Totaal

€ 23.208,65

5
Secretariaat PAH:

Larixplantsoen 3, 1702 XG Heerhugowaard
E l.veldman@hetnet.nl
T (07 2)57 119 52

I www.platform-armoedebestrijding.nl
IBAN NL16 ABNA 047 22 63 978

De zgn. ´kascontrole´ over het verloop van de geldstroom cq bankrekening evenals de administratieve verwerking en
verantwoording van baten en lasten is in het bestuursoverleg van 19 maart 2018 vastgesteld.
De jaarrekening 2018 van de hand van de penningmeester zal worden opgenomen op de ANBI-pagina van de
Platform-website www.platform-amoedebestrijding.nl .

Opgesteld door L. Veldman, secretaris

Heerhugowaard, 19 maart 2019

Overige verslagen (separaat ) :

a)

Verslag 2018 Coördinatie project SchuldHulpMaatje opgesteld door Monique Verhoef, coördinator

b)

Jaarrekening per 31 december 2018 met o.a. de ‘geoormerkte’ geldstromen en de resp. baten / lasten 2018
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