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1. Bestuur en adviseurs 
 
De Stichting Zuidplas Helpt is onder de naam "Stichting Nieuwerkerkers Helpen" opgericht op 28 
augustus 1998 en heeft als doelstelling: 
"..het financieel, in natura of op andere wijze ondersteunen, op sociaal en maatschappelijk terrein, van 
mensen die in de gemeente Zuidplas1 wonen en hulp behoeven, en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
des woords". 
 
Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit de volgende personen: 
 Mw. M. A. van Iperen-Sundquest – voorzitter  
 Dhr. J.T.G. Sanderse – secretaris 
 Dhr. M.G.P. Op het Veld – penningmeester 
 Dhr. Th.P.W. Burghouwt – bestuurslid 
 Dhr. R.P.Th. Kruse – oud-huisarts, bestuurslid 
 Mw. M.A. Poorter-Vreeling – bestuurslid 
 Mw. M. van Straten-Kooistra – bestuurslid (t/m 31 oktober 2013)  
 
Adviseur van het bestuur is: 

 Dhr. B.J. de Deugd – advocaat 
 
Ondersteuning van het bestuur is in 2013 met regelmaat verleend door: 

 Dhr. H.J. Brunolt 

 Dhr. P. Schilthuizen 
 
Alle bestuursleden wonen in de gemeente Zuidplas. Twee bestuursleden wonen in de kern 
Zevenhuizen, één bestuurslid woont in de kern Moordrecht, de overigen in de kern Nieuwerkerk aan 
den IJssel.  
 
 
2. ANBI: Erkenning door de Belastingdienst 
 
Goed werk verdient erkenning. 
Dat vindt ook de Belastingdienst. Deze hanteert een aantal regels voor zgn. "goededoelen-
organisaties". Onder deze noemer vallen o.a. charitatieve en algemeen nut beogende instellingen 
zoals SZH. De verzamelnaam voor dit soort instellingen is ANBI. 
 
Een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, hoeft over haar inkomsten geen 
belasting te betalen. 
Bovendien kunnen particulieren en bedrijven die geld geven aan een ANBI deze schenkingen 
aftrekken voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. 
 
SZH heeft de toetsingsprocedure door de Belastingdienst met goed resultaat doorlopen en is al in 
september 2007 (nog onder de naam Stichting Nieuwerkerkers Helpen) geregistreerd als ANBI.  
Sinds 1 januari 2008 is dat ook te zien op de website van de Belastingdienst: 
 
Per 1 januari 2010 zijn de regels van de Belastingdienst aangescherpt, en sinds 1 januari 2014 geldt 
een aantal nieuwe regels. Ook aan deze nieuwe regels voldoet de Stichting Zuidplas Helpt. 
  

                                                
1 Het werkgebied dekte oorspronkelijk alleen Nieuwerkerk aan den IJssel. De uitbreiding van het werkgebied met Zevenhuizen-
Moerkapelle en Moordrecht is in 2007 statutair geregeld, dit vooruitlopend op de per 1-1-2010 gerealiseerde gemeentelijke 
fusie. 
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3. Comité van Aanbeveling 
 
De stichting kent sinds haar oprichting een Comité van Aanbeveling. Het bestuur heeft in het begin 
van 2004 de behoefte gevoeld de omvang en samenstelling van het comité een betere afspiegeling 
van het Nieuwerkerkse maatschappelijke middenveld te laten zijn. Daartoe is een aantal criteria 
bepaald, aan de hand waarvan een aantal Nieuwerkerkers is benaderd met het verzoek lid te worden 
van het (te vernieuwen) comité.  
Eind 2013 waren de volgende personen lid van het Comité van Aanbeveling: 
 

 Dhr. A.F. Bonthuis - oud-burgemeester Gemeente Zuidplas  

 Dhr. J.A. van Duinen - voorzitter Samenwerkingsverband Ouderenbelangen 

 Mw. E.A.M. Geerdink-Officier - huisarts, oud-bestuurslid 

 Dhr. A.N.J. v.d. Knaap - oud-raadslid 

 Dhr. A.J.M. Kroon - oud-bestuurslid, oud-raadslid 

 Dhr. H. van Mechelen - oud-bestuurslid 

 Dhr. D. Moerman - oud-bestuurslid 

 Dhr. M. Molenaar - oud-wethouder Nieuwerkerk aan den IJssel 

 Dhr. Ch.A. Nebelstein - oud-voorzitter, oud-wethouder Nieuwerkerk aan den IJssel 

 pastores R.K. Kerk St. Josephparochie 

 J.A.J.M. Oomen, oud-wethouder Moordrecht, oud-raadslid 

 Dhr. P. Reijm - ondernemer 

 Dhr. R. Rietveld - ondernemer 

 Dhr. J. Smal - notaris 

 Dhr. P.M. Thiadens - oud-directeur Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht  

 Mevr. T. van Ark – lid Tweede Kamer en oud-wethouder Zuidplas 

 Dhr. N. van Weelde - accountant, oud-bestuurslid 

 Dhr. M. de Wit - oud-voorzitter Stichting Evenement 
 
Het comité is samengesteld uit verschillende en gespreide geledingen van de samenleving.  
Ofschoon het lidmaatschap van het comité een persoonlijke aangelegenheid is en de leden geen 
organisaties vertegenwoordigen, laat staan de belangen daarvan behartigen, worden de leden hier 
wel met hun betreffende maatschappelijke achtergrond(en) genoemd. 
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4. Hulpvragen in 2013 
 
In het jaar 2013 zijn 103 nieuwe hulpvragen bij de stichting binnengekomen. Daarnaast liep een aantal 
verzoeken vanuit voorgaande jaren.  
In grafiek 1 is duidelijk zichtbaar dat het aantal hulpvragen vooral de laatste jaren een sterke stijging 
vertoont.  

 

 
 

Grafiek 1 
 
Door de kredietcrisis, gewijzigd regerings- of gemeentebeleid en de per 1 januari 2010 gerealiseerde 
fusie tussen de gemeenten Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel is 
het aantal hulpvragen beïnvloed, zoals wij bij het schrijven van ons jaarverslag over 2008 al 
veronderstelden. Een toenemend aantal hulpvragers is geconfronteerd met de gevolgen van de crisis, 
bijvoorbeeld door ontslag of (bij ondernemers) het ontbreken van opdrachten. Met name de steeds 
sterkere stijgingen zijn opmerkelijk: 

 in 2010 (45% meer hulpvragen dan in 2009) 

 in 2011 (25% meer hulpvragen dan in 2010) 

 in 2012 (42% meer hulpvragen dan in 2011) 

 in 2013 (21% meer hulpvragen dan in 2012) 
 

 

 
 

Grafiek 2 
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Behandeling van de hulpvragen 
 
Wanneer er een schriftelijk verzoek om hulp ontvangen wordt toetst het bestuur via een intakegesprek 
met minimaal twee “case managers” of de aanvraag aan de criteria van de statuten en aan de intern 
opgestelde criteria voldoet. In een aantal gevallen kan de aard en/of omvang van de hulpvraag er 
aanleiding toe geven om telefonisch de hulpvrager van advies te dienen. Indien voldoende 
aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van een schrijnende noodsituatie kan tot een financiële 
ondersteuning worden overgegaan. Dat kan in de vorm van een schenking (eenmalig of periodiek), in 
de vorm van een renteloze lening, of in natura (hulp/advies). 
 
Onderstaand vindt u een opsomming van de verschillende soorten hulp die door SZH is geboden. 
 

 Lening i.v.m. belastingschuld, huurschuld, schuld aan zorgverzekering, aan energiebedrijf en/of 
dreigende huisuitzetting 

 Assistentie bij het op orde brengen van administratie 

 Hulp bij invullen belastingaangiften 

 Hulp bij plaatsing onder vrijwillig en onder wettelijk beschermingsbewind (OBS) 

 Gift voor leefgeld  

 Gift voor betaling drinkwaterleidingbedrijf 

 Helpen oplossen van schuldenproblematiek en budgetbegeleiding 

 Verwijzing naar de Kledingbank van hulpvragers die dat wensten mits zij aan de 
voedselbanknorm voldeden 

 Verstrekking van bruikleencomputer (in samenwerking met een andere goede-doelen-stichting) 

 Verwijzing naar Sociaal Raadsman ingeval beslagen door schuldeisers de beslagvrije voet te 
boven gaan 

 Verstrekking van voedselpakketten als uitdeelpunt van de Voedselbank Rotterdam voor korte of 
langere periodes 

 Verstrekking van houdbare levensmiddelen als de wachttijd bij de Voedselbank de tijd waarin 
voedsel nodig is, overtreft. 

 
Van de 103 nieuwe hulpvragers in 2013 waren er 28 waarbij de geboden steun in de vorm van een 
wekelijks voedselpakket was. In 2013 ontvingen in totaal 45 gezinnen voor langere of kortere tijd een 
voedselpakket. 
 
Een steeds toenemend aantal inwoners, ook uit de kernen Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht 
weet de weg naar de stichting te vinden.  
 
Zoals uit de voorgaande opsomming blijkt, resulteert een hulpvraag niet altijd in een financiële 
bijdrage van SZH. Regelmatig worden voedselpakketten verstrekt. Soms wordt er sociale hulp 
geboden (doorverwijzing).  
 
In een enkel geval wordt hulp geweigerd. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend. In 2013 is in een 
aantal gevallen geen hulp verleend; bijvoorbeeld omdat de cliënt:  
 

 niet (of niet meer) woonachtig was in de gemeente Zuidplas (in een enkel geval gaven we wel 
noodhulp in de vorm van voedsel en/of beperkt leefgeld) 

 de hulpvraag niet doorzette of zelf een oplossing vond 

 niet voldeed aan het criterium voor een voedselpakket 

 onvoldoende inzage gaf in de financiële situatie 

 hulp vroeg voor een voorziening die wij  niet als noodzakelijk beoordeelden  
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Financiering van de hulpvragen 
 
De ondertitel van SZH luidt: "Hulp aan en door inwoners van de gemeente Zuidplas". Aan het eerste 
deel is in het voorgaande voldoende aandacht geschonken. De inkomsten moeten echter ook 
gegenereerd worden door inwoners van Zuidplas en anderen.  
 
De jaarlijkse fietstocht was ook dit jaar weer een belangrijke bron van inkomsten. Met name de 
sponsoring door bedrijven droeg aanzienlijk bij.  
 
Daarnaast zijn er significante financiële bijdragen geweest van organisaties (service clubs, kerken) en 
particulieren uit de samenleving. 
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nieuwerkerk, Protestante Gemeente Moordrecht, 
Gereformeerde Kerk Zevenhuizen Moerkapelle en de NH Gemeente in Zevenhuizen en Nieuwerkerk 
aan den IJssel maakten mooie giften over. 
 
Meer financiële informatie vindt u in paragraaf 8. 
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5. Fietstocht 'Dick Vegter Classic' 
 
Het fietstochtcomité van de Stichting Zuidplas Helpt heeft ook in 2013 weer de organisatie van de 
sponsortocht op zich genomen. In het comité waren oud- bestuursleden en sympathisanten van de 
stichting vertegenwoordigd: Otto Dijkstra, Leen Goedegebuure, Jelka Kuipers, Hendrien van der Mark, 
Harold van Mechelen, Chris Nebelstein, Nico de Weerd, Peter Schilthuizen, Jacqueline 
Sprengelmeijer en Leo Visser. 
Otto Dijkstra, Leen Goedegebuure en Chris Nebelstein hebben gezamenlijk een grote bijdrage 
geleverd door het uitzetten van de tocht. 
 
Het onderstaande is een bewerking van een met toestemming overgenomen persbericht (door Peter 
Schilthuizen). 
 
NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Het weer was goed, de stemming opperbest, er waren geen lekke 
banden en er hoefden geen pleisters te worden geplakt. De organisatoren van de 
sponsorfietstocht de Dick Vegter Classic waren zaterdag na afloop dan ook in hun nopjes. 
Zelden eerder liep de tocht voor de Stichting Zuidplas Helpt zo op rolletjes.  
 
In totaal 75 deelnemers werden in de vroege ochtend op het Raadhuisplein op pad geschoten door 
Tweede Kamerlid Tamara van Ark. In twee pelotons gingen ze op pad richting Voorne Putten voor een 
fietstocht van zo'n 150 kilometer. Tamara van Ark was met plezier naar de start gekomen. "Als 
politicus heb je altijd twee dromen: een lint mogen doorknippen en een startschot mogen lossen," 
sprak ze met een knipoog. Ze bedankte vervolgens de deelnemers nog eens. "Want dankzij jullie kan 
de stichting weer een jaar vooruit." 
Voor de Stichting Zuidplas Helpt, die zich inzet voor inwoners van Zuidplas die sociaal in de knel zijn 
geraakt en geen beroep kunnen doen op bestaande wet- en regelgeving, is de fietstocht van 
levensbelang. De onafhankelijke stichting ontvangt geen subsidie en moet het hebben van giften en 
sponsoring. De deelnamegelden van de deelnemers - een kleine 40 euro per persoon - zijn dan ook 
altijd weer van harte welkom. "Vijfenzeventig deelnemers is een prachtig aantal," constateerde 
Hendrien van der Mark, voorzitter van de werkgroep fietstocht, al kort na de start. 
Aan de organisatie van de tocht wordt door de werkgroep maanden gewerkt. Daarnaast zijn het 
werven van sponsors, het regelen van de catering, het formeren van een team motorbegeleiders, 
medische ondersteuners en het verzorgen van publiciteit voor de tocht taken die veel tijd vergen. Maar 
het resultaat was een heuse beloning voor al dit werk. De fietsers waren uitermate tevreden over de 
organisatie. "Dit was ook de mooiste editie die ik ooit gereden heb," aldus deelnemer én werkgroeplid 
Leo Visser, die zeker al zeven keer meereed. "De sfeer was perfect en er werd goed gelijkmatig 
gereden." Dat laatste is vooral te danken aan de motorbegeleiders, die zowel het verkeer als de 
gemiddelde snelheid van de fietsers in de gaten moesten houden. De 'snelle' groep van 26 renners 
reed met een gemiddelde snelheid van 30 kilometer en voor hen uit reed de grote groep van 49 
renners gemiddeld 27 kilometer per uur. 
Onderweg waren er twee tussenstops voor catering, een rustpauze en een sanitaire stop gepland. In 
Rhoon en in Zwartewaal. In de laatste plaats stapte de enige uitvaller van de tocht van de fiets. Een 
meisje dat het allemaal wat te hard vond gaan. Ze was één van de vele vrouwelijke deelneemsters en 
ook dat was opmerkelijk. In het verleden waren er slechts enkele vrouwen die de tocht aandurfden, 
maar het Leontien- en Marianne Vos-effect lijkt z'n werk te gaan doen. Vrouwen hebben het 
toerfietsen duidelijk ontdekt. 
Rond half vier 's middags arriveerden de deelnemers bij de finishlocatie, Bouwbedrijf Valkenburg aan 
de Grasdrogerij in Nieuwerkerk. Daar was een fraai terras ingericht en werden de fietsers getrakteerd 
op patat, broodjes kroket of fricadel. "Niet gezond, maar wel lekker," lachte sportwethouder Jan 
Verbeek, die ook één van de deelnemers was. Ook van de 17 deelnemers aan de fietspuzzeltocht 
was een aantal naar de gezellige afsluiting van de dag gekomen. De heer Van Boheemen won van 
hen de prijs voor het best beantwoorden van alle vragen onderweg: een diner voor twee bij Brasserij 
De Berg in Nieuwerkerk.  
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Vele vrijwilligers toonden hun inzet om dit evenement te organiseren en op de dag zelf in goede 
banen te leiden. Daarom dankt SZH de volgende personen hartelijk voor hun inzet:  
 
Jan Baljeu 
Wout den Besten 
Gabriëlle Bruin 
Marijke Burghouwt 
Louis Deelen 
Otto Dijkstra  
Leen Goedegebuure 
Dirk Heijink 
Roel Hoogma 
Annemieke Hooiring 
David Houweling 
Piet Houweling 
Joost van Iperen  
Marion Kruse 

LOZ(uidplas)   
Annelies en Harold van Mechelen 
Chris Nebelstein 
Tjeu Op het Veld 
Rina en Piet Reijm  
Erik Roorda 
Nelleke Sanderse 
Ron Strötbaum 
Arie van Tienhoven 
Jan Twigt 
Fleur Vollering 
Rob en Mia v.d. Wiel 
George Zuurendonk 

 
  
Verder zijn wij veel dank verschuldigd aan de onderstaande bedrijven en organisaties die de fietstocht 
2013 sponsorden met geld, goederen, of op andere wijze: 
  
Arnicon  
Hoveniersbedrijf Gebr. Blok  
Blom en Partners Advocaten 
Bos Nieuwerkerk 
   Schoorsteentechniek 
Meesterbloembinderij Coen van Buuren 
Advocatenkantoor De Deugd 
Deejay Q  
Global Bedden  
De Haij en van der Wende Advocaten 
Hart van Holland 
Kroon Advies 
Bram Ladage Holding 

Lions Club Nesselande 
Lions Club Nieuwerkerk 
Mommers Schoonmaakservice 
Nyna Communicatie 
Ontbijt- & Brunch Service 
Smal Netwerk Notarissen  
Sprengelmeijer Trucks 
Stam Bouw 
Tebovisie 
W. Twigt & Zonen  
V2N Accountants & Adviseurs 
Bouwbedrijf Valkenburg 
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6. Voedselbank 
 
In februari 2004 is de stichting benaderd door de heer van der Knaap, toen bestuurslid van het 
Samenwerkingsverband Ouderenbelangen (SVO) Nieuwerkerk aan den IJssel. In navolging van 
initiatieven in het buitenland, o.a. onze partnergemeente Bückeburg, is er in Nederland een 
Voedselbank2 opgericht. De heer van der Knaap verdeelde namens SVO een aantal voedselpakketten 
van de Voedselbank Rotterdam in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het SVO legde de stichting de vraag 
voor of het verstrekken van voedselpakketten niet eerder een taak zou kunnen zijn van onze stichting, 
omdat de Stichting Zuidplas Helpt er is voor alle leeftijdscategorieën. Na afweging heeft het bestuur 
besloten met deze voor de stichting nieuwe taak akkoord te gaan.  
 
De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor gezinnen die voor kortere of langere tijd 
financieel echt niet rond kunnen komen3. Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet 
breed hebben.  
 
Als aan de Stichting Zuidplas Helpt (door een huisarts of andere hulpverlener) een adres wordt 
doorgegeven waar een voedselpakket een probleem kan verlichten, dan gaat de stichting ervan uit dat 
de ontvanger akkoord gaat. Alle aanvragen voor een voedselpakket worden gecoördineerd door de 
voorzitter van SZH: Lenny van Iperen-Sundquest. Het pakket werd door vrijwilligers thuisbezorgd, 
maar sinds het voorjaar van 2006 kunnen de pakketten op een afgesproken tijd worden afgehaald in 
een door de Rabobank Gouwestreek ter beschikking gestelde ruimte. Een door de Voedselbank 
Rotterdam ter beschikking gestelde diepvriezer stond ook in de Rabobank, zodat extra voorraad aan 
levensmiddelen daarin kon worden opgeslagen.  
In verband met de verhuizing van de Rabobank naar een kleiner kantoor, zijn wij op zoek gegaan naar 
een nieuwe ruimte. Die ruimte hebben wij gevonden aan de ’s Gravenweg in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. De ruimte is ter beschikking gesteld door Schipper Bouwmanagement. Wij beschikken nu ook 
over een (zij het beperkte) opslagruimte. Van de Rabobank ontvingen we onder andere een flinke 
koelkast, zodat we nu ook gekoelde producten kunnen ontvangen en verdelen. 
Bij zieken of anderszins hulpbehoevenden en de ontvangers in Zevenhuizen-Moerkapelle (In 2013 
zes gezinnen) en Moordrecht (in 2013 nog twee gezinnen) worden de pakketten nog steeds 
thuisbezorgd. 
 
Inzamelingen van levensmiddelen door kerken en levering van levensmiddelen door plaatselijke 
winkeliers en producenten in 2013: 

 De in januari ontvangen (122) kratten met levensmiddelen van AH werden door de vrijwilligers 
Hans, Kees, Rien, Willy, Herman, en Ed en met hulp van rozenkwekerij Poot, De Meander en 
de families Labrie en Ooms in het uitdeelpunt en koelcellen en –kasten opgeslagen tot 
verdere verdeling mogelijk was. 

 In februari ontvingen we in totaal 238 Plus-pakketten, waar de Voedselbank Rotterdam en het 
uitdeelpunt in Nesselande ruim uit konden meedelen. Die maand ontvingen we ook door een 
actie bij de opening van de nieuwe AH een enorme winkelwagen vol boodschappen die door 
een relatie van SZH was gewonnen. 

                                                
2 De initiatiefnemers, Sjaak en Clara Sies, zijn in 1999 onder de naam "Stichting MinusPlus" van start gegaan. Vanuit hun eigen 
ervaring als uitkeringsgerechtigden sinds 1986 en hun activiteiten op zowel kerkelijk als sociaal terrein, werden zij 
geconfronteerd met enerzijds (verborgen) armoede en anderzijds met verspilling in Nederland. Zij zagen dat aan de ene kant 
grote partijen kwalitatief goede producten worden vernietigd terwijl anderzijds mensen, ondanks de veel geroemde sociale 
voorzieningen in Nederland, in bittere armoede leven.  
Na inspiratie opgedaan te hebben bij de reeds veel langer bestaande Voedselbank in Antwerpen (www.voedselbanken.be) 
werd in augustus 2001 het project Voedselbank Nederland gelanceerd.    
  
De Voedselbank benadert producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en zamelen bij hen producten in, waarvan de 
kwaliteit nog goed is, maar die om bepaalde redenen niet meer verkocht kunnen worden (en dan meestal vernietigd worden of 
als veevoer worden gebruikt). Dat kan zijn omdat de etiketten er ondersteboven op zitten, er nog maar 10 dagen tot de tht-
datum te gaan zijn (winkelbedrijven eisen vaak 14 dagen) of omdat er gewoon teveel voorraad is.  
 
3 Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over 
houden voor de aanschaf van kleding en voeding na betaling van de vaste lasten voor huur, gas/water/licht, verzekeringen e.d.,  
Als in 2013 het besteedbaar inkomen gelijk of lager was dan € 180,= voor een alleenstaande, te vermeerderen met € 60,= voor 
iedere volwassene boven 18 jaar, en € 50,= voor ieder kind onder 18 jaar dat tot het huishouden behoort, dan kwam het 
huishouden in aanmerking voor een voedselpakket. De Voedselbank wil graag weten hoe lang men denkt van de voedselhulp 
gebruik te moeten maken. Zij stellen terecht dat een oplossing voor de langere termijn moet worden nagestreefd. 
 

http://www.voedselbanken.be/
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 April en juni: veel kratjes prachtige veldsla ontvangen van kweker Hans de Vreede in 
Moerkapelle. 

 Juli: 19 pakketten door een actie van COOP Wim Bos. 

 September: 
o van de Nederlands Hervormde Kerk Zevenhuizen een flinke hoeveelheid 

levensmiddelen. 
o 57 pakketten van C1000 

 November/december: een enorme inzameling van drogisterijartikelen en houdbare 
levensmiddelen op Dankdag door de Nederlands Hervormde Kerk Nieuwerkerk en PKN 
kerken in Nieuwerkerk en Nederlands Hervormde Kerk Zevenhuizen. 

 
Door de giften van een aantal kerken konden we Sinterklaaswensen van alle kinderen van 
Voedselbankklanten vervullen! 
  
In 2013 verzorgden een 9-tal enthousiaste vrijwilligers/echtparen, sinds de aanvang in februari 2004 
onder de bezielende leiding van Ed Oosterwijk, bij toerbeurt wekelijks de levering van 
voedselpakketten in Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht. In 2013 zijn bij in totaal 
45 (in 2012 bij 36) gezinnen voor korte of langere tijd pakketten afgeleverd.  
In die gevallen dat een pakket onverwacht niet kon worden bezorgd of niet werd afgehaald en de 
inhoud niet meer over de andere ontvangers kon worden verdeeld, beschikten we door het jaar heen 
over een negental (niet alle tegelijk) adressen van gezinnen die net niet (meer) aan de norm voldeden. 
 
Omdat de hulp van vrijwilligers onmisbaar is bij deze activiteit, willen wij de volgende personen 
hartelijk bedanken voor hun inzet: 
  

Akkie Bakker (vanaf april 2013) 
Cees Bloot (vanaf 2004) 
Willy en Herman Grönefeld (vanaf 2004) 
Joost en Lenny van Iperen (vanaf 2004) 
Jelka en Mans Kuipers (vanaf maart 2013) 
Marion en Ruud Kruse (vanaf 2005) 
Rien Mourik (vanaf 2006) 
Marian Poorter (vanaf 2011 tot februari 2013) 
Hans Sluijs (vanaf februari 2012) 
Machiel van der Vlis (vanaf april 2013) 

Op donderdag 14 februari werd Ed Oosterwijk, die vanaf het allereerste begin in 2004 de logistiek en 
de vrijwilligers leidde, getroffen door een hartaanval. Op donderdag 21 februari is Ed op 78 jarige 
leeftijd overleden. Een groot verlies voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en heel veel anderen.  
Altijd heeft Ed Oosterwijk zich met hart en ziel voor ons uitdeelpunt van de Voedselbank ingezet. Altijd 
opgewekt en schijnbaar onvermoeibaar was hij op vrijdagen in de weer om alles in goede banen te 
leiden. Buiten de Voedselbankactiviteiten zette hij zich ook in veel andere gevallen voor deze 
gezinnen in. Met de Voedselbank Rotterdam onderhield hij ook een zeer goed contact.  
De Stichting Zuidplas Helpt is hem erg dankbaar voor de 9 jaar dat hij zich onder onze naam heeft 
ingezet. 
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7. Overige activiteiten 

 
Ook in 2013 heeft het bestuur weer talloze contacten onderhouden met en bezoeken afgelegd bij 
hulpverleners, sponsoren, winkeliers, service clubs, kerken, de Voedselbank Rotterdam en 
belangstellenden voor vrijwilligerswerk bij onze Stichting. 
 
 
7.1 Kerstpakkettenactie 
 
In het verlengde van de via SZH verstrekte voedselpakketten is in november 2004 het idee ontstaan 
ook een actie te voeren om kerstpakketten in te zamelen voor inwoners van Zuidplas die (voedsel-
)hulp of een steuntje in de rug hard nodig hebben. 
Ook in 2013 werd weer een inzamelingsactie gehouden. 
 
Verschillende malen werd – middels een oproep in Hart van Holland – een beroep gedaan op de 
inwoners van Zuidplas om kerstpakketten beschikbaar te stellen voor het goede doel. De pakketten 
konden ingeleverd worden bij Advocatenkantoor De Deugd in Nieuwerkerk aan den IJssel, op de 
kantoren van de Rabobank Gouwestreek in Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen, 
bij de kraam van de Stichting Zuidplas Helpt in winkelcentrum De Reigerhof en bij bestuursleden thuis. 
Wij ontvingen veel pakketten van particulieren; vooral uit Nieuwerkerk, maar ook uit Zevenhuizen-
Moerkapelle en Moordrecht en van organisaties en bedrijven uit de hele gemeente Zuidplas en wijde 
omgeving.  
Daarnaast kwamen 27 pakketten binnen van Poffertjeskraam van Lopik, kerstpakketten van PKN 
Nieuwerkerk, donaties (€ 15,= € 20,= € 30 en 2x € 100,=), cadeaubonnen ter besteding door klanten 
van de Voedselbank bij een supermarkt, 7 zeer grote kindercadeaus, "kadoklikken" enz, enz alles 
bestemd ter ondersteuning van de kerstpakkettenactie. 
Na controle, aanvullen en (soms) ompakken hebben wij in 2013 vóór de Kerst bij 150 gezinnen in de 
gemeente Zuidplas een Kerstpakket kunnen bezorgen. Op Oudejaarsdag was dit aantal opgelopen tot 
187.  
Begin januari 2014 konden wij nog 12 gezinnen verrassen met een pakket.  
Het totaal van de actie 2013/2014 kwam uiteindelijk op 199 afleveringen voor in totaal 409 personen 
waaronder 165 kinderen onder 18 jaar. Hieronder 2 x de ontvangers van een voedselpakket, die 
tussen Kerst en Oud en Nieuw geen voedselpakket ontvingen omdat de Voedselbank dan ieder jaar 
gesloten is. 
 
Het stichtingsbestuur beschikte dank zij de plezierige samenwerking met diverse organisaties of 
individuele adviseurs en hulpverleners niet alleen over bij onszelf bekende adressen. Deze adressen 
worden door SZH niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld. 
 
 
7.2 Kerstmarkt 
 
Op zaterdag 14 december hadden wij weer een kraam in winkelcentrum De Reigerhof, 
waar wij zo langzamerhand vaste gast zijn; wederom dank hiervoor aan de winkeliersvereniging.  
Vanuit de kraam heeft een groot deel van het bestuur flyers uitgedeeld en mondelinge informatie 
verstrekt aan de bezoekers van de Reigerhof.   
De stichting is al bij veel mensen bekend, maar onze aanwezigheid blijft nuttig en nodig. Er werd die 
dag al een aantal kerstpakketten bij de kraam afgeleverd, en ook werden er 
toezeggingen gedaan. 
Deze activiteit heeft ook nu weer bijgedragen aan onze naamsbekendheid, en het 
succesvolle verloop van de kerstpakkettenactie.
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8. Financiën 
 
In onderstaande tabel zijn de balans en winst- en verliesrekening over de jaren 2012 en 2013 
opgenomen. 
 
BALANS per 31 december (in euro's) 
 
 2013  2012 
Activa 
Liquide middelen 26.794  37.633 * 
Leningen 67.076  54.596 
Kortlopende vorderingen __   628       5.603 * 
Totaal activa 94.499  97.832 * 
 
Passiva 
Eigen vermogen 80.558  84.038 
Voorzieningen leningen 13.415  13.649 
Kortlopende schulden       525  __   145 
Totaal passiva 94.499  97.832 
 
 
WINST- EN VERLIESREKENING (in euro's) 
 
  2013  2012 
Baten 
Donaties 6.062  14.212 * 
Opbrengst fietstocht 6.364  6.408 
Rente        467        773 
Totaal baten 12.893  21.393 
 
Lasten 
Giften aan derden 12.565  20.509 * 
Kosten leningen 3.172  526 
Algemene kosten       635  _     669 
Totaal lasten 16.372  21.704 
 
Saldo baten/lasten -3.479  -311 
 
 
Totaal giften/ nieuwe leningen 39.900  35.100 * 
 
 
*)  Inclusief/exclusief Floriade-project van € 5.000 
 
 



Stichting Zuidplas Helpt – Jaarverslag 2013 

 - 13 - 

Ter toelichting het volgende: 
 
In 2013 bedroegen de giften aan derden € 12.565.  
 
Aan nieuwe leningen is in 2013 € 27.335 verstrekt. Nooit eerder besteedde de stichting een zo groot 
bedrag aan nieuwe leningen. 
Eind 2013 hadden we voor € 67.076 aan leningen uitstaan. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan dat van 
eind 2012. Na een daling in 2012 is er nu weer een (grote) stijging. 
 
In totaliteit is aan nieuwe leningen en giften in 2013 een bedrag van € 39.900 uitgegeven. Ook dit is 
een record. 
 
Aan de inkomstenkant is de door de stichting georganiseerde fietstocht de voornaamste 
inkomstenbron. De opbrengst hiervan bedroeg in 2013 € 6.364. Dat is minder dan in voorgaande 
jaren. Al jaren lopen de inkomsten uit de fietstocht terug. Het is steeds moeilijker om sponsors te 
vinden. In de jaren 2006 – 2009 waren de inkomsten van de fietstocht nog meer dan € 10.000. 
 
Werd in 2012 de terugval van de inkomsten uit de fietstocht gecompenseerd doordat er veel (en 
aanzienlijke) donaties aan de stichting binnenkwamen, in 2013 was dat veel minder het geval.  
In 2013 bedroegen de donaties € 6.062  
 
De bijdragen van de kerken worden steeds belangrijker, in 2013 was het totale sponsorbedrag € 2.303 
waaronder bijdragen bestemd voor Sint Nicolaascadeautjes voor kinderen waarvan de ouders een 
Voedselpakket ontvingen. 
 
Verder krijgen wij sponsorinkomsten van diverse organisaties, bedrijven instellingen en particuliere 
personen soms in de vorm van een maandelijkse bijdrage. 
De liquide middelen zijn in 2013 aanzienlijk afgenomen, van € 37.633 naar € 26.794.  
Als deze tendens zich doorzet, dan wordt de financiële positie van de stichting moeilijk. 
 
De algemene kosten bedroegen in 2013 € 635. Onder deze uitgaven vallen onder meer de kosten van 
briefpapier, postzegels, de internetsite en bankkosten.  
Bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding. 
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9. Juridische aspecten 

 
Door de juridisch adviseur van de stichting is in algemene zin de stichting voorzien van informatie en 
advies over de (on-)mogelijkheden om bepaalde wensen in daden om te zetten. Tevens is over het 
algemene functioneren van de stichting geadviseerd. Daarnaast is ook in concrete individuele situaties 
van hulpbehoevenden bij de stichting geadviseerd en in een enkel geval ook namens die 
hulpbehoevende opgetreden.  
 
De juridisch adviseur kan de bestuursvergaderingen bijwonen en deed dat voorheen met regelmaat; in 
2012 is er voor gekozen dit alleen nog maar bij uitzondering te doen. Daardoor is de fysieke 
betrokkenheid iets meer op afstand komen te staan, maar desalniettemin wordt al waar nodig juridisch 
advies gegeven over aanvragers of het functioneren van de stichting zelf, ook waar het discussie via 
de e-mail betreft. 
   
Daar waar bij de stichting belangen worden behandeld waar de juridisch adviseur beroepshalve bij 
betrokken is (geweest), wordt de stichting niet (door hem) geadviseerd. 
 
 
 
 
18 oktober 2014 
J.T.G. Sanderse, secretaris 
 
 
 
Was getekend: 
M.A. van Iperen-Sundquest, voorzitter 
Th.P.W. Burghouwt 
R.P.Th. Kruse 
M.A. Poorter-Vreeling 
 
 
 


