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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 zins des woords".
Het bestuur van de stichting bestond in 2011 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
Adviseur van het bestuur is:
 Dhr. B.J. de Deugd – advocaat
Twee bestuursleden wonen in Zevenhuizen, de overigen in Nieuwerkerk aan den IJssel.
2. 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 2011 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
Dhr. Ch.A. Nebelstein - oud-voorzitter, oud-wethouder
pastores R.K. Kerk St. Josephparochie
Dhr. P. Reijm - ondernemer
Dhr. R. Rietveld - ondernemer
Dhr. J. Smal - notaris
Dhr. P.M. Thiadens - oud-directeur Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht
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,
1

Het werkgebied dekte oorspronkelijk alleen Nieuwerkerk aan den IJsel. De uitbreiding van het werkgebied met ZevenhuizenMoerkapelle en Moordrecht is in 2007 statutair geregeld, dit vooruitlopend op de per 1-1-2010 gerealiseerde gemeentelijke
fusie.
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worden de leden hier wel met hun betreffende maatschappelijke achtergrond(en)
genoemd.
3. Hulpvragen in 2011
In het jaar 2011 zijn 60 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 het ontbreken
van opdrachten. Met name de stijgingen in 2010 (45% meer hulpvragen ten opzichte van
2009) en 2011 (25% meer hulpvragen ten opzichte van 2010 en 81,5% ten opzichte van
2009 zijn opmerkelijk.

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. 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 lening, of in natura (hulp/advies).
Onderstaand vindt u een opsomming van de verschillende soorten hulp die door SZH is
geboden.


























Lening om huisuitzetting te voorkomen
Assistentie bij in orde brengen van administratie
Oplossen van financiële problemen en hulp bij invullen belastingaangiften
Gift voor leefgeld
Hulp waardoor dreigende huisuitzetting werd voorkomen
Leningen i.v.m. belastingschuld
Hulp bij dreigend zakelijk en privé faillissement
Betaling onderhoud van door SZH geschonken traplift
Lening i.v.m. huurschuld en dreigende afsluiting gas en elektriciteit
Lening i.v.m. schuld aan energiebedrijf
Lening bij dreigende huisuitzetting
Aanschaf wasmachine - schenking
Aanschaf fornuis – schenking
Betaling van een deel van de noodzakelijke kosten i.v.m. operatie die door
verzekeraar niet vergoed worden
Maken van afspraken met schuldeisers voor betalingsregelingen
Hulp bij plaatsing onder vrijwillig bewind
Hulp bij plaatsing onder wettelijk beschermingsbewind (OBS)
Garantstelling voor betaling van kleinere schulden
Aanschaf van noodzakelijke inventaris na scheiding
Gift i.v.m. betaling drinkwaterleidingbedrijf
Helpen oplossen van schuldenproblematiek en budgetbegeleiding
Ondersteuning bij verschijnen voor rechtbank, bijvoorbeeld i.v.m.
schuldhulpverlening
Verwijzing naar de Kledingbank van hulpvragers die dat wensten mits zij aan de
voedselbanknorm voldeden
Verstrekking van bruikleencomputer (in samenwerking met een andere goededoelen-stichting)

Van de 60 nieuwe hulpvragers in 2011 waren er 9 waarbij de geboden steun in de vorm
van een wekelijks voedselpakket was. Van deze 9 gezinnen/personen ontvingen er 8 ook
een andere vorm van hulp door SZH.
Een toenemend aantal inwoners, ook uit de kernen Zevenhuizen, Moerkapelle en
Moordrecht weet de weg naar de stichting te vinden.
Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt resulteert een hulpvraag niet altijd in een
financiële bijdrage van SZH. Regelmatig worden voedselpakketten verstrekt. Soms wordt
er sociale hulp geboden (doorverwijzing, hulp bij toeleiding naar de arbeidsmarkt).
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In een enkel geval wordt hulp geweigerd. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend. In
2011 is in een aantal gevallen geen hulp verleend; bijvoorbeeld omdat de cliënt:
 niet (of niet meer) woonachtig was in de gemeente Zuidplas
 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
(bijvoorbeeld autorijlessen)

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.
Verder werd er in 2011 voor de eerste keer door Healthclub Sportiv in Nieuwerkerk aan
den IJssel een spinningmarathon georganiseerd waarbij 1/3 deel van de opbrengst ten
goede kwam aan Stichting Zuidplas Helpt.
Daarnaast zijn er in licht toenemende mate financiële bijdragen van organisaties (o.a.
kerken en ondernemersverenigingen) en particulieren uit de samenleving.
Zo schonk de St. Josephparochie een aanzienlijk bedrag uit de opbrengst van het
jubileumjaar van de parochie aan onze stichting.
Meer financiële informatie vindt u in paragraaf 8.
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4. Fietstocht door de Alblasserwaard
Het fietstochtcomité van de Stichting Zuidplas Helpt heeft ook dit jaar weer de
organisatie van de sponsorfietstocht op zich genomen. In het comité waren
bestuursleden, oud-bestuursleden en sympathisanten van de stichting vertegenwoordigd:
Otto Dijkstra, Leen Goedegebuure, Hendrien van der Mark, Harold van Mechelen, Nico de
Weerd, Jacqueline Sprengelmeijer en Leo Visser.
Chris Nebelstein – die in het verleden deel uitmaakte van het fietstochtcomité – heeft
samen met Otto Dijkstra en Leen Goedegebuure een grote bijdrage geleverd door het
uitzetten van de tocht.
Op 10 september 2011 werd er ook dit jaar gefietst om geld “binnen te halen” voor de
Stichting Zuidplas Helpt. Het startschot werd gelost door burgemeester Kats. Er werd
gefietst over twee afstanden: 150 en 200 km. Verder was er een puzzeltocht (naar keuze
50 of 75 km) in de omgeving van Rotterdam.
De 200 km werden door 20 personen afgelegd, de 150 km door 80 personen.
Aan de puzzeltocht namen 30 personen deel.
Beide lange tochten werden begeleid door motoren, mecaniciëns, medisch personeel; ook
waren er volgwagens om gestrande fietsers op te halen.
De weersomstandigheden waren goed en de zon was de gehele dag aanwezig. Ondanks
dat was er een groot aantal lekke banden.
De rit voerde via de Van Brienenoordbrug, door de Alblasserwaard, Oud Alblas,
Bleskensgraaf, Hardinxveld-Giessendam naar Hoogblokland, waar de eerste stop was
gepland. Na deze stop werd de rit voorgezet naar Vianen voor een tweede stop. Via
Lopik, Schoonhoven en Gouda voerde de rit weer naar Nieuwerkerk aan den IJssel.
Rond 17.00 uur was iedereen binnen. Deze keer waren er gelukkig geen gewonden te
betreuren. Wel was er sprake van een valpartij met alleen materiële schade als gevolg.
Zeker met zoveel fietsers onderweg valt dat nog mee.
Net zoals in voorgaande jaren was de aankomst bij Bouwbedrijf Valkenburg. Ook de bus
van Twigt werd weer voor de uitgang geplaatst.
Dit samenzijn was wederom gezellig met een drankje en een hapje.
De organisatie had er dit jaar weer voor gekozen om Bram Ladage in te huren voor patat
en een lekkere snack.
De uiteindelijke opbrengst van de fietstocht bedroeg ruim 8.400 euro, een mooi
resultaat.
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:
A. v.d. Bogerd
Hans Christiaanse
Otto Dijkstra
Leen Goedegebuure
Arie van Herk
S. Hoogerwaard sr.
Pieter Houweling
Lenny en Joost van Iperen
Marja Kemp
Marion en Ruud Kruse
LOZ(uidplas)
Hendrien v.d. Mark
Annelies en Harold van Mechelen
N. Muit
Chris Nebelstein
Tjeu Op het Veld

Rien v.d. Pluijm
Marian Poorter
Rina en Piet Reijm
Ruud Rietveld
Peter Schilthuizen
Jacqueline Sprengelmeijer
Ron en Greet Strötbaum
Arie Twigt
Jan Twigt
Elderick Vegter
Leo Visser
Nanny de Waard
Nico de Weerd
Rob v.d. Wiel
Fred Wolffers
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Verder zijn wij veel dank verschuldigd aan de onderstaande bedrijven en organisaties die
de fietstocht 2011 sponsorden met geld, goederen, of op andere wijze (o.a. aandenken
voor de renners):
Arnicon
Hoveniersbedrijf Gebr. Blok
Blom en Partners Advocaten
Bos Nieuwerkerk
Schoorsteentechniek
COOP Nieuwerkerk aan den IJssel
Advocatenkantoor De Deugd
DJ Q
Tuincentrum van der Dussen
Dijkstra Advies
Fit&Fun Sports
Bakkerij Gerritsen
Global Bedden
Groene Hart Ziekenhuis
Groentehal De Zuidplas
Groot Schieland Assurantiën
ICS
IT Focus
Het Kanaal

Kompas Woninginrichting
Kroon Advies
Bram Ladage Holding
Van Leeuwen Makelaardij
Lions Club Nieuwerkerk
Van Meeteren Stroopwafels
Mommers Schoonmaakservice
Ontbijt- & Brunch Service
Badkamerstudio Roggeveen
Autoschade Skiljan
Sizo Buitenreclame
Smal Netwerk Notarissen
Sprengelmeijer Trucks
Stambouw
W. Twigt & Zonen
V2N Accountants & Adviseurs
Bouwbedrijf Valkenburg
Vestia Zuidplas
Technisch Installatiebureau
Van Wijngaarden

5. Spinningmarathon op het Raadhuisplein
In 2011 heeft Healthclub Sportiv in Nieuwerkerk aan den IJssel voor de eerste keer een
spinningmarathon georganiseerd op het Raadhuisplein.
Dit evenement werd een groot succes. De opbrengst ervan werd verdeeld onder drie
goede doelen, waarvan Stichting Zuidplas Helpt er één was. Zodoende zag de stichting
een bedrag van € 5.200 op haar bankrekening gestort.
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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 initatieven 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 komen 3. Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor
mensen die het niet breed hebben.
Huishoudens zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheid om van de
voedselpakketten gebruik te maken. Ze kunnen een aanvulling op hun inkomen, in dit
geval een aanvulling in natura, best gebruiken.
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 IperenSundquest. 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 staat ook in de Rabobank, zodat extra
voorraad aan levensmiddelen daarin kan worden opgeslagen. Bij zieken of anderszins
hulpbehoevenden en de ontvangers in Zevenhuizen (In 2011 vier gezinnen) en
Moerkapelle (in 2011 één gezin) en Moordrecht (in 2011 drie gezinnen) worden de
pakketten nog steeds thuisbezorgd.
In 2011 verzorgden een 9-tal enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Ed Oosterwijk
bij toerbeurt wekelijks de levering van voedselpakketten in Nieuwerkerk, ZevenhuizenMoerkapelle en Moordrecht. In 2011 zijn bij in totaal 18 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 vijftal adressen van gezinnen die net niet aan
de norm voldeden.
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 thtdatum 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 2011het besteedbaar inkomen gelijk of lager was dan € 175,= voor een alleenstaande, te vermeerderen met €
60,= voor iedere volwassene boven 18 jaar, € 25,= voor ieder kind t/m 12 jaar en € 50,= voor ieder kind van 13-18 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.
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Omdat de hulp van vrijwilligers onmisbaar is bij deze activiteit, willen wij de volgende
personen hartelijk bedanken voor hun inzet:
Cees Bloot (vanaf 2004)
Willy en Herman Grönefeld (vanaf 2004)
Joost en Lenny van Iperen (vanaf 2004)
Dik van ’t Kruijs (vanaf 2006)
Marion en Ruud Kruse (vanaf 2005)
Hans van Lonkhuijzen (vanaf 2004)
Rien Mourik (vanaf 2006)
Ed Oosterwijk (vanaf 2004)
Marian Poorter (vanaf 2011)
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7. Overige activiteiten
Ook in 2011 heeft het bestuur weer talloze contacten onderhouden met en bezoeken
afgelegd bij hulpverleners, sponsoren, winkeliers, service clubs, kerken 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 2011 werd weer een inzamelingsactie gehouden.
Verschillende malen werd – middels een oproep in Het Kanaal – een beroep gedaan op
de inwoners van Zuidplas om kerstpakketten beschikbaar te stellen voor het goede doel.
De pakketten konden net als in voorgaande jaren ingeleverd worden in Nieuwerkerk bij
Advocaten-kantoor De Deugd aan de Kerklaan in het Oude Dorp en op het kantoor van
Blad Media (uitgever van Het Kanaal) aan het Raadhuisplein, bij de SZH-kraam 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
gemeente Zuidplas en wijde omgeving.
Daarnaast kwam een aantal donaties binnen, specifiek bestemd ter ondersteuning van de
kerstpakkettenactie. Voor het bedrag van deze donaties werden COOP waardebonnen
aangeschaft.
Na controle, aanvullen en (soms) ompakken hebben wij in 2011 vóór de Kerst bij 83
gezinnen in de gemeente Zuidplas een verrassing kunnen bezorgen. Op Oudejaarsdag
was dit aantal opgelopen tot 110.
Begin januari 2012 konden wij nog enkele nieuwe hulpvragers verrassen met een
kerstpakket of een tas levensmiddelen.
Het totaal van de actie 2011/2012 kwam uiteindelijk op 114 begunstigde gezinnen.
Hieronder waren ook de ontvangers van een voedselpakket, die tussen Kerst en Oud en
Nieuw geen voedselpakket ontvingen omdat de Voedselbank dan gesloten is.
Het stichtingsbestuur beschikte dank zij de plezierige medewerking van 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 17 december hadden wij weer een kraam in winkelcentrum De Reigerhof,
waar wij zo langzamerhand vaste gast zijn; wederom dank hiervoor aan de
winkeliersvereniging. Een groot deel van het bestuur heeft deze kraam, voorzien van
koffie en iets lekkers, bemensd.
De stichting is al bij veel mensen bekend, maar het uitdelen van flyers en het
verstrekken van mondelinge informatie 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 2011 en
2010 opgenomen.
BALANS per 31 december (in euro´s)
2011
Activa
Kortlopende vorderingen
656
Leningen
54.839
Liquide middelen
44.067
Totaal activa
99.562

611
48.467
38.836
87.915

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningenleningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

75.739
12.117
59
87.915

84.349
13.710
1.503
99.562

2010

WINST- EN VERLIESREKENING (in euro´s)
2011
Baten
Donaties
9.081
Opbrengst "fietscommissie"
8.456
Rente
656
Totaal baten
18.193

2.777
10.358
611
13.747

Lasten
Giften
Kosten leningen
Algemene kosten
Totaal lasten

7.421
1.411
752
9.584

14.397
4.823
1.450
20.670

Saldo baten/lasten

8.610

-6.923

25.600

30.500

Totaal giften/ nieuwe leningen

2010

Ter toelichting het volgende:
In 2011 is er aan giften en nieuwe leningen € 25.600 uitgegeven. Ondanks het record
aantal aanvragen in 2011 is dat niet het hoogste bedrag wat we ooit hebben uitgegeven.
In 2010 is namelijk aan leningen en nieuwe giften € 30.500 uitgegeven.
Het beleid van de stichting ten aanzien van de toekenning van de hulp is in 2011 niet
veranderd. In 2010 was het niveau van de noodzakelijke giften uitzonderlijk hoog
namelijk € 14.397. In 2011 was dit ca. € 7.000 lager. Het niveau van de giften in 2011 is
vergelijkbaar met dat van de laatste jaren.
Er is in 2011 voor € 18.200 aan nieuwe leningen verstrekt. Het niveau van de nieuwe
leningen neemt ieder jaar toe. Vanaf 2005, het jaar dat wij begonnen zijn met het
verstrekken van leningen hebben wij in totaal voor € 122.500 aan leningen verstrekt.
Daar is nog € 54.839 van over. De rest is voornamelijk afgelost. Daarnaast hebben wij
enkele leningen in een later stadium alsnog omgezet in giften en bleken enkele leningen
oninbaar.
De baten bedroegen in 2011 € 18.193. Dit is ca € 4.400 meer dan in 2010. De
voornaamste reden hiervan is de opbrengst van de spinningmarathon, georganiseerd
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door Healthclub Sportiv in Nieuwerkerk aan den IJssel. De hiermee gemoeide gift
bedroeg € 5.200. Dat is ook de reden waarom de post donaties hoger is dan in
voorgaande jaren.
De opbrengst gegenereerd door onze “fietscommissie” bedroeg € 8.456. Al vanaf de
oprichting van de stichting zorgt deze commissie voor een stabiele inkomstenstroom. Dat
is ook onze voornaamste inkomstenbron.
Daarnaast zijn de donaties van particulieren, bedrijven en instellingen belangrijk.
Naast de baten is er nog een andere bron waaruit de stichting haar uitgaven kan doen,
namelijk de aflossingen. Deze bedroegen in 2011 € 12.000. In totaliteit overstegen de
beschikbare middelen in 2011 de uitgaven. Daardoor zijn zowel de liquide middelen als
het eigen vermogen toegenomen en is onze financiële buffer versterkt. Dit in
tegenstelling tot 2010. Toen was er een tekort.
Voor 2012 wordt weer een hoog uitgavenniveau verwacht. Het aantal aanvragen is
onveranderd hoog.
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.
Door andere verplichtingen is in 2010, anders dan in voorgaande jaren, niet als vast
uitgangspunt op het kantoor van de juridisch adviseur vergaderd. 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.
Daar waar bij de stichting belangen worden behandeld waar de juridisch adviseur
beroepshalve bij betrokken is (geweest), wordt de stichting niet (door hem) geadviseerd.

21 oktober 2012
J.T.G. Sanderse, secretaris

Was getekend:
M.A. van Iperen-Sundquest, voorzitter
M.G.P. Op het Veld, penningmeester
Th.P.W. Burghouwt
R.P.Th. Kruse
M.A. Poorter-Vreeling
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