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1, Voorwoord: 
De Stichting “schuldhulpmaatje voor elkaar Tiel” is opgericht bij akte d.d.     
17-08-2020 en maakt onderdeel uit van de landelijke Stichting. 
Veel gemeenten in ons land gingen ons al voor, maar in nauw overleg tussen een 
drietal kerkgenootschappen in Tiel zijn we ook in deze gemeente gestart. 
* PKN 
* Magnificatkerk 
* r.k. Dominicusparochie 
 

2. Stichting Schuldhulpmaatje 

2.1 Algemene gegevens 
De Stichting is gevestigd in Tiel en heeft daar haar kantoor 
Dr. Schaepmanstraat 1, 
4001 CV  TIEL. 
Het is de bedoeling dat we in de loop van 2022 verhuizen naar een andere 
locatie, waar we (ook voor de maatjes en hulpvragers) meer ruimte hebben 

2.2 Missie, visie en strategie 
Onze doelstelling is: het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers 
door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.  
Dat willen we bereiken door hulpvragers te koppelen aan een vrijwilliger, een 
SchuldHulpMaatje die hem/haar sociale en praktische ondersteuning 
aanbiedt.  

2.3 Resultaten in een notendop 
In 2021 was het natuurlijk nog volop corona. Dat hebben we ook duidelijk 
kunnen merken aan het aantal hulpvragen. In eerste instantie bleef dat 
behoorlijk achter, maar na de zomer van 2021 nam het aantal vragen 
behoorlijk toe. 
We mogen zeggen dat we onze jonge Stichting nu behoorlijk op de rit hebben. 
De contacten met andere instanties zijn goed en we worden gekend.  

2.4 Terugblik. 
Het jaar 2021 stond zoals gezegd nog steeds in het teken van corona. Veel 
bijeenkomsten van bestuur en/of maatjes verliepen via Teams. 
Alle maatjes hebben in20201 minstens één cliënt geholpen; sommige maatjes 
twee. Met enige regelmaat werden door de twee coördinatoren bijeenkomsten 
georganiseerd waar ook de maatjes bij aanwezig waren. 

2.5 Vooruitblik. 
in de loop van 2022 zullen we gebruik gaan maken van een ruimte in het 
gebouw van de Voedselbank. 
We hopen in 20922 ook een uitbreiding van het huidige bestuur te kunnen 
realiseren. We zijn nu met z’n drieën en dat is echt te weinig. 
In 2022 zal ook het Hulpvragerssysteem (HVS) voor onze locatie worden 
vervangen door Sinc. Dat zal zeker voor coördinatoren nog wel even “wennen” 
zijn,. 



3. Organisatie 

3.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat (voorlopig) uit drie personen en is eind 2021 als volgt 
samengesteld: 
* dhr. A. (Arjen) Sijpkes, voorzitter 
* mevrouw A.(Alice) v.d. Pol, penningmeester 
* dhr. J.M. (Jan) Verkleij, secretaris     
Het is ons streven om het bestuur zeker met twee leden uit te breiden; we 
hopen dit in de loop van 2022 te realiseren. 

3.2 Overleg en bijeenkomsten 
Vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende regelgeving, heeft 
het bestuur ook in 2021 nog de meeste keren online (Teams) vergaderd. 
Het aantal fysieke vergadering  bedroeg: 5 
Het aantal online vergaderingen bedroeg: 8  
Vanaf de zomer 2021 sloten regelmatig de beide coördinatoren aan bij het 
tweede deel van de vergadering (zie 3.3.) 
De contacten met externe instanties (gemeente, woningbouwvereniging enz.) 
worden veelal gevoerd in aanwezigheid van (een van de) beide coördinatoren. 
Indien mogelijk sluit ook een bestuurslid aan. 

3.3 Coördinatoren. 
Gelet op het feit dat de Stichting natuurlijk in het afgelopen jaar nog in de 
“opstartfase” verkeerde, is pas in de loop van dat jaar een coördinator 
benoemd. Kort daarna is een tweede coördinator aangesteld, Dat bleek geen 
overbodige luxe want dit werk vraagt heel veel tijd. We hebben als bestuur 
moeten vaststellen, te waken voor het feit dat de beide coördinatoren niet al te 
veel hooi op de vork nemen; 

3.4 Maatjes. 
Vanwege het feit dat er enige publiciteit is geweest (pers) bij de start van de 
Stichting, en het feit dat Tiel uiteraard is opgenomen in het bestand van de 
landelijke Stichting( website) heeft zich reeds een aantal maatjes gemeld.  
Op 31 december 2021 werkten we met in totaal elf maatjes. 
We hopen in dit jaar weer te starten met de opleiding van een aantal nieuwe 
maatjes. De verwachting is (zo blijkt ook uit navraag bij andere stichtingen), 
dat na de zomer 2022 het aantal hulpvragen zal toenemen, mede als gevolg 
van o.a. energiearmoede en hoge inflatie (huur, boodschappen enz.) 

4. Marketing/ communicatie. 
 
4.1 Externe contacten. 
            Met enige regelmaat werd door ons een artikeltje met foto geplaatst in  
            “Kontakt”; het regionale blad dat huis- aan- huis verspreid wordt. Ook in 
            de bulletins van de kerken in Tiel werd een uitvoerig artikel gepubliceerd.   

4.2 Flyers/ materialen. 
We hebben nog weinig materiaal. In de netwerkbijeenkomsten willen we kijken 
in hoeverre we gezamenlijk tot de aanschaf hiervan kunnen komen. 



5. Financieel overzicht. 

 

 
 
 

Het jaarverslag 2021 is vastgesteld door het bestuur  

 

April 2022 
 
 
A. Sijpkes    A. v.d. Pol, 
-voorzitter-    -penningmeester- 
 

2021 2020

Vrijwillige bijdrage coördinatoren 2.625,00€                   -€                             
Onkosten coördinatoren + maatjes 789,09€                       -€                             
Verzekeringen 143,10€                       -€                             
Reclamekosten 235,95€                       -€                             
Bijdrage Landelijke vereniging SHM 4.645,00€                   -€                             
Opleiding Maatjes 4.406,18€                   -€                             
Kantoor en administratiekosten 872,48€                       305,35€                      
Website (ontwerp) 2.323,20€                   -€                             
Totale kosten 16.040,00€                 

Inkomsten:
Bijdrage Gemeente Tiel 9.695,25€                   -€                             
Fondsen 3.500,00€                   15.500,00€                 
Bijdrage kerkelijke gemeenten Tiel 500,00€                       2.062,50€                   

Totale inkomsten 13.695,25€                 17.562,50€                

 Balans Stichting Maatjes voor Elkaar per 31-12-2021

Nog te ontvangen -€                             Nog te betalen -€              
Vooruitbetaald -€                             Vooruit ontvangen -€              
In kas 465,10€                       
Bankrekening Rabobank 14.447,30€                 Eigen Vermogen 14.912,40€  

14.912,40€                 14.912,40€  


