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1. Voorwoord bij het jaarverslag 

 

Geachte betrokkenen, hulp- en dienstverleners en belangstellenden 

Met dit jaarverslag wil het bestuur van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden 
Barendrecht (hierna Fonds) verslag doen van de activiteiten in 2020 en verantwoording afleggen 
over de manier waarop de activiteiten uitgevoerd zijn. 
 
Het jaar 2020 is het jaar waarin het Fonds is opgericht, de officiële oprichtingsdatum is 25 maart 
2020. De cijfers in dit jaarverslag zijn een materiele weergave, middels dit voorwoord willen we ook 
aandacht geven aan de immateriële kant, ofwel de menselijke kant van onze activiteiten. 
 
In de eerste plaats willen we als bestuur van het Fonds onze hartelijke dank uitspreken aan (het 
bestuur van) het Diaconaal Platform Barendrecht, waarin de diaconieën van alle Barendrechtse 
kerken vertegenwoordigd zijn, dat de oprichting van het Fonds geïnitieerd heeft en mogelijk 
gemaakt heeft. Zonder de tomeloze inzet van een aantal betrokkenen was het Fonds niet opgericht 
en was onze hulpverlening op dit moment niet mogelijk geweest. 
 
Daarnaast willen we onze hartelijke dank uitspreken aan vertegenwoordigers van de gemeente 
Barendrecht, de Wijkteams en Stichting KijkopWelzijn die ons ontzettend goed geholpen hebben 
bij het opzetten van de structuur en door het delen van kennis. We stellen dankbaar vast dat we 
dankzij deze ondersteuning onze organisatie vanaf het begin op orde hadden. 
 
Eveneens willen we op deze plaats onze hartelijke dank uitspreken aan de Barendrechtse kerken 
die ons financieel ondersteunen, aan de gemeente Barendrecht die subsidie verstrekt heeft en aan 
particuliere sponsoren en plaatselijke ondernemers die voor een gereduceerd tarief leveren. 
 
We zijn blij en vereerd dat we onze burgemeester, de heer Jan van Belzen, bereid gevonden 
hebben Beschermheer van het Fonds te worden.   
 
Het jaar 2020 was ons eerste jaar en ook een bijzonder jaar omdat het Covid-19 virus uitbrak. Het 
aantal aanvragen kunnen we niet vergelijken met voorgaande jaren maar we zijn dankbaar dat we 
voor een aantal aanvragers een bijdrage konden leveren in hun moeilijke situatie. 
 
Het is triest om te moeten constateren dat in de gemeente Barendrecht circa 10% van de inwoners 
op bijstandsniveau leeft en de eindjes aan elkaar moet knopen. Het Fonds hoopt in 2021 namens 
de diaconieën van de plaatselijke kerken waar mogelijk een bijdrage te leveren om aanvragers te 
helpen een stap te zetten op weg naar een financieel gezondere situatie.   
 
Een belangrijk aandachtspunt in 2020 was het werken aan de bekendheid van het Fonds. Daartoe 
zijn flyers verspreid en artikelen in plaatselijke weekbladen geplaatst. De doelstelling is dat elke 
Barendrechter, die in acute materiële of financiële verkeert, ons ook daadwerkelijk kan vinden en 
ons zonder schroom benadert. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. T. (Theo) van Gelder 
voorzitter 
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2. Activiteitenverslag 

Inleiding 

Het Diaconaal Fonds is 25 maart 2020 opgericht. Bij balansdatum bestond de stichting 9 maanden. 

In het verslag staan onder andere de bestuursvergaderingen vermeld en de aanvragen die wij in 

2020 hebben ontvangen. 

 

Bestuursvergaderingen 

In het jaar 2020 is het bestuur na de opstartvergadering zesmaal bij elkaar geweest. Er zijn drie 

vergaderingen geweest waar wij elkaar ontmoet hebben en vanwege de beperkingen door het 

coronavirus driemaal alleen in videovergaderingen. Zeker vanwege alle besluiten die het bestuur 

moest nemen om het Diaconaal Fonds een goede basis te geven om te kunnen werken, was dat 

niet altijd even prettig. Het is dan beter als de leden van het bestuur elkaar in de ogen kunnen 

kijken.   

 

Overleg met maatschappelijke instanties 

Er zijn in het voorjaar meerdere video vergaderingen geweest met de maatschappelijke instanties 

KijkopWelzijn, de Wijkteams en namens de gemeente Barendrecht, mevrouw Ada van der Plaat. 

Bij een eerste vergadering was ook wethouder, mevrouw Roopram aanwezig.  

Deze overleggen hebben geleid tot een Procesbeschrijving. Deze beschrijving is een weergave 

van de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt hoe en op welke wijze aanvragen van 

hulpvragers worden behandeld. Het bestuur is erg verheugd dat deze instanties tijd hebben 

vrijgemaakt ons van advies te dienen. Na het voltooien van de Procesbeschrijving zijn de 

contacten met deze instanties erg goed gebleven.  

Een belangrijk aspect is dat afgesproken is dat het kantooradres van de stichting is het kantoor van 

KijkopWelzijn aan de Binnenlandse Baan 30.  

 

Aanvragen 

In 2020 is voor 7 probleemsituaties contact opgenomen door hulpverleners of anderen. Dat heeft 

geleid tot 6 aanvragen, waarvan er 5 zijn gehonoreerd. Bij 1 aanvrager, die in Rotterdam woont, 

kon worden doorverwezen naar het noodfonds in Rotterdam. Bij de andere situatie kon de 

aanvrager worden doorverwezen naar de gemeente vanwege een aanspraak voor een bijdrage. In 

een aantal gevallen is sprake van schuldhulpverlening en/of bewindvoering. Meestal is er sprake 

van complexe problematiek. Het Diaconaal Fonds honoreert in het algemeen aanvragen alleen als 

er sprake is van professionele begeleiding die gericht is op het verbeteren van de situatie in het 

betreffende huishouden en als de bijdrage van het Diaconaal Fonds daarin daadwerkelijk iets kan 

betekenen. Aanvragen die zijn doorverwezen naar een voorliggende voorziening leggen dan geen 

beslag op het giftenbudget. Bij één schrijnende aanvraag kon vanwege grote schulden worden 

doorverwezen naar een maatschappelijke instellingen omdat de aanvrager bij die instantie nog 

onbekend was. Ook is een lening verstrekt bij een aanvrager die met dit bedrag zijn schuld kon 

aflossen bij een zorgverzekeraar en daardoor over kon gaan naar de zogenaamde gemeentepolis 

bij een zorgverzekeraar. Dat geeft voor de aanvrager het voordeel dat geen eigen risico wordt 

berekend. De ontvanger lost af in een afgesproken aantal termijnen. 

 

Bij een aanvrager speelde een belangrijke rol dat een bezoek aan een therapeut in Rotterdam 

alleen met het openbaar vervoer kon. Omdat de aanvrager jonger is dan de pensioengerechtigde 

leeftijd had deze aanvrager geen recht op gratis openbaar vervoer. Om die reden heeft zij van het 
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fonds een fiets gekregen. Wel is door het bestuur van het fonds een brief uitgegaan naar de 

gemeenteraad van de gemeente Barendrecht om deze raad te overtuigen dat door het aanbieden 

van gratis openbaar vervoer aan minder draagkrachtigen, de mobiliteit wordt vergroot. 

 

Public Relations 

Na de oprichting van de stichting is veel aandacht besteed de stichting onder de aandacht te 

brengen van de Barendrechts bevolking. Begin april is een interview geweest met Radio Exxact en 

is een artikel geplaatst in De Schakel. 

Daarnaast is een flyer ontwikkeld die gedrukt is bij Sociale Repro Drukwerk Barendrecht gevestigd 

in het Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat. Deze flyers zijn neergelegd in een aantal wachtkamers bij 

huisartsen, de Voedselbank, de Kledingbank, kerken, KijkopWelzijn, de Sociale Wijkteams en 

Stichting Kleurrijk.  

Om de naamsbekendheid levend te houden, verschijnen regelmatig artikelen in De Schakel. Op 

die manier hoopt het bestuur dat mensen ons weten te vinden.  

 

Website 

Er is een website ontwikkeld door Excellent Online. Bij dit bedrijf zijn tevens email adressen 

aangemaakt voor het dagelijks bestuur. Het bestuur is de directie van Excellent Online zeer 

erkentelijk dat zij dit tegen minimale kosten tot stand heeft gebracht.  

De website https://diaconaalfondsbarendrecht.nl voldoet aan de eisen die de fiscus stelt voor ANBI 

instellingen en voldoet aan de AVG regelgeving. Bezoekers van de website kunnen een 

aanvraagformulier downloaden.  

 

Tenslotte  

Uiteraard is het bestuur de gemeente Barendrecht, de plaatselijke kerken en particulieren 

dankbaar voor het beschikbaar stellen van middelen voor het giftenbudget. Ook dankt het bestuur 

plaatselijke ondernemers die bereid waren om tegen gereduceerde prijzen goederen te leveren bij 

toekenning van middelen door het Diaconaal Fonds. Dat waren in 2020 het witgoed en bruingoed 

bedrijf van de heer C. Karreman en World of Bikes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diaconaalfondsbarendrecht.nl/
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3. Bestuursverslag 

Oprichting  

Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht is opgericht d.d. 25 maart 2020 en 

is statutair gevestigd te Barendrecht.  

 

Doelstelling  

De doelstelling van Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht is:  

• het voorzien in acute materiële of financiële problemen als gevolg van een incidenteel 

probleem van inwoners van Barendrecht, en voorts al hetgeen met één en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 

zin van het woord.  

 

Instelling van algemeen nut  

Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht valt onder de Algemeen Nut 

Beogende Instellingen. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring 

afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

  

VPB en BTW  

Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht in 

beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.  

 

Beleggingsbeleid  

Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden 

Barendrecht is gericht op het vermijden van risico’s. De liquide middelen worden aangehouden op 

laagrentende bank- en spaarrekeningen. Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden 

Barendrecht doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties.  

 

Beoordelingsverklaring  

De beoordelingsverklaring is afgegeven door de kascommissie. Dit verslag maakt onderdeel uit 

van het jaarverslag.  

 

Verslag van het bestuur  

Het bestuur van Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht is formeel 

verantwoordelijk voor de stichting. Wel wordt de begroting en het beleidsplan voor één oktober van 

elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkgenootschappen die een vertegenwoordiger 

hebben in het bestuur van het Diaconaal Fonds. Ook worden de vastgestelde jaarstukken van het 

afgelopen kalenderjaar voor één juni van elk jaar ter kennisgeving aangeboden aan de 

kerkgenootschappen die een vertegenwoordiger hebben in het bestuur.  

Bevoegdheden, vergaderingen, samenstelling en besluitvorming van het bestuur zijn statutair 

vastgelegd, evenals de vaststelling van de jaarstukken. Bestuursleden zijn lid van verschillende 

kerken in Barendrecht. Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht kent de 

volgende functies: bestuursvoorzitter, secretaris, penningmeester en daarnaast tenminste drie en 

ten hoogste zes algemene bestuursleden.  
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Verklaring omtrent gedrag 

Na de oprichting van het fonds is voor alle bestuurders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

opgevraagd. Van elke bestuurder is een VOG ontvangen. Daarnaast is een preventiebeleid 

opgesteld ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Iedere bestuurder heeft een 

Gedragscode ontvangen waar de afspraken ten aanzien van het voorkomen van 

grensoverschrijdend gedrag in staat vermeld.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Er is een protocol vastgesteld dat gaat over de privacy van de cliënten. Het een en ander voldoet 

aan de wettelijke regelgeving bekend onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Naast het protocol AVG is ook een protocol Datalekken vastgesteld. Dit protocol beschrijft wat te 

doen als gegevens verloren gaan. Niet alleen digitaal maar ook documenten en dergelijke. 

 

Procesbeschrijving 

Met de maatschappelijke organisatie KijkopWelzijn, de Wijkteams en de beleidsadviseur minima 

en Participatiewet in de BAR gemeenten, is een procesbeschrijving opgemaakt die door deze 

instanties worden onderschreven. In deze beschrijving staan afspraken op welke wijze cliënten hun 

aanvraag kunnen indienen. Dit document is de basis van alle aanvragen die bij het fonds 

binnenkomen. De wet en regelgeving omtrent de AVG maakt een belangrijk onderdeel uit van deze 

beschrijving.   

 

Verzekeren 

Alle bestuurders van het fonds zijn verzekerd in de zogenaamde gemeentepolis bij Centraal 

Beheer. Bestuurders zijn o.a. verzekerd voor Bestuurdersaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid en 

Rechtsbijstand.  

 

Public Relations 

Binnen het bestuur zijn twee algemeen bestuurders belast met de Public Relations (PR). Zij 

onderhouden contact met de lokale pers en schrijven stukjes voor de diverse kerkbladen.  

 

Doelrealisatie 

Aanpak  

Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht werkt samen met maatschappelijke 

instellingen als KijkopWelzijn en de Wijkteams. Zij zijn voor het Diaconaal Fonds de ogen en de 

oren van Barendrecht. Bij een aanvraagformulier vermelden deze instanties hun argumenten voor 

de aanvraag. Ook kunnen deelnemende kerken een aanvraag bij het Diaconaal Fonds indienen. 

Het Diaconaal Fonds wil binnen drie werkdagen een besluit nemen over een aanvraag. Dat lukt 

niet altijd, zeker als het aanvraagformulier onvolledig is ingevuld of complex is. Bij de honorering 

wordt ook gecheckt of er binnen de burgerlijke gemeente fondsen zijn waar aanvragers een beroep 

op kunnen doen. Als er fondsen zijn die door de gemeente beschikbaar worden gesteld, dan zullen 

deze door de cliënt worden aangevraagd. Het kan zijn dat de uitkeringen van deze fondsen het 

gevraagde bedrag die in de aanvraag staat genoemd zodanig groot is, dat op het fonds geen of 

een klein beroep wordt gedaan. Het is beleid dat alle gevraagde en gehonoreerde bedragen niet 
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op de bankrekening van cliënt worden geboekt, maar rechtstreeks naar de schuldeisers en 

leveranciers van roerende goederen. 

Voor de aanvraag van verzoeken tot een bedrag van € 500,00 beslist het dagelijks bestuur. Voor 

bedragen groter dan € 500,00 wordt het voltallig bestuur betrokken en wordt gezamenlijk, met 

meerderheid van stemmen, een besluit genomen.  

  

Risico’s en onzekerheden 

Voor het Diaconaal Fonds zijn de voornaamste risico’s, continuïteit in de financiële inkomsten en 

continuïteit in voldoende bestuurskracht. De stichting is nog zeer jong en bestaat per balansdatum 

9 maanden. De financiële inkomsten zijn de afgelopen maanden gelukkig goed geweest. De 

kerken en de burgerlijke gemeente hebben met mooie donaties c.q. subsidies het Diaconaal Fonds 

gesteund. 

Wel had het bestuur door de effecten van de pandemie meer aanvragen verwacht. Vanuit de 

gemeente en maatschappelijke instanties had men ook meer aanvragen voor steun en 

schuldhulpverlening verwacht. Wat de reden daarvan is, is moeilijk te achterhalen. Mogelijk doen 

burgers die financieel in de klem komen eerst een beroep op familie en kennissen. Ook speelt 

schaamte een belangrijke rol. Pas (te) laat melden deze burgers zich bij de instanties. Dan blijkt 

dat er bij het aanmelden mogelijk al veel schulden zijn opgebouwd.  

Er zijn door het Diaconaal Fonds zeer goede ervaringen bij aanvragen over een nieuwe wit – en 

bruingoed apparatuur. Een lokale leverancier levert deze apparatuur tegen een sterk gereduceerde 

prijs aan de cliënt en installeert deze, zodat direct gewerkt kan worden. 

  

Financiële uitgangspunten 

Voor alle uitgaande betalingen via de bank zijn te allen tijde twee handtekeningen vereist. Naast de 

penningmeester is een algemeen bestuurder daarvoor benoemd. 

In principe worden geen bedragen overgemaakt naar de cliënt. Er moeten zwaarwegende 

omstandigheden zijn die betalingen naar de cliënt rechtvaardigen.  

Statutair is bepaald dat,  

• Een bestuurder geen meerderheid van de zeggenschap mag hebben over het vermogen 

van de stichting; 

• Een bestuurder mag niet over het vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 

 

Bestuursleden  

Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit:  

 

Dhr. T. (Theo) van Gelder 

Bestuursvoorzitter Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

 

Dhr. C.A. (Cees) van den Berg 

Secretaris Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

 

Dhr. A. (Arjan) Stolk 

Penningmeester Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

 

Dhr. W. (Wim) de Jong 

Algemeen bestuurslid Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 
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Dhr. J.H.M. (Jan) Maasen 

Algemeen bestuurslid Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

 

Dhr. D.J. (Dirk-Jan) den Breejen 

Algemeen bestuurslid Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

 

Dhr. A.J. (Andries) van der Lugt 

Algemeen bestuurslid Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

 

 

Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld of andere beloningen hoe ook genaamd voor haar 

werkzaamheden. Het rooster van aftreden is statutair bepaald en bij bestuursbesluit vastgelegd.  

 

Vergaderingen  

Het bestuur vergadert eenmaal in de zes tot acht weken.  

 

Voor elke vergadering wordt een agenda met stukken verspreid en van elke vergadering wordt een 

verslag gemaakt door de secretaris.  

 

Primaire taken van het bestuur zijn:  

• Bespreken van nieuwe aanvragen van cliënten; 

• Bespreken van aanvragen die een afgelopen periode zijn gehonoreerd; 

• Het bespreken van belangrijke poststukken; 

• Het bespreken en vaststellen van beleids– en bestuursplannen; 

• Controle op de financiën (baten/lasten). 

 

Het bestuur is verheugd dat het Diaconaal Fonds in de korte tijd dat zij actief is, goed samenwerkt 

met de professionele maatschappelijke organisaties in Barendrecht. Daarnaast is het Diaconaal 

Fonds erg blij met de goede samenwerking met onze beleidsadviseur minima en Participatiewet in 

de BAR gemeenten. Zij geeft ons waardevolle adviezen, die ons ten dienste staan van onze 

cliënten. Ook met de burgemeester is een zeer goed contact, die beschermheer is van het 

Diaconaal Fonds. 

  

Toekomstparagraaf 

Na de oprichting in 2020 is de basis gelegd voor een beleidsplan voor de jaren 2020-2024. Per jaar 

wordt het beleidsplan aan de actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld.  

 

Tot slot 

De indeling van het aanvraagformulier is zodanig opgebouwd dat alle aspecten worden 

meegenomen die nodig zijn om de aanvraag op een juiste wijze te kunnen behandelen. Het 

aanvraagformulier is het sluitstuk van alle genomen besluiten ten aanzien van Procesbeschrijving 

en de AVG privacy wet- en regelgeving. De cliënt moet zelf aangeven en daarvoor tekenen of het 

bestuur contact op mag nemen met andere instanties die nodig zijn om de aanvraag te bespreken.  

 

Op de bestuursvergaderingen wordt als vast agendapunt de rapportageformulieren besproken 

waarin de operationele stappen staan vermeld die genomen zijn van de goedgekeurde aanvragen. 
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Dit rapportageformulier wordt na vaststelling in de bestuursvergadering door de leden van het 

dagelijks bestuur getekend.  

 

Het bestuur werkt volgens een beleidsplan en in de vergaderingen legt de penningmeester 

verantwoording af van het financieel beheer. 

 

De financiële jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie die uit twee personen 

bestaat die door het Diaconaal Platform zijn benoemd. Het Diaconaal Fonds legt voor 1 april van 

elk jaar financiële verantwoording af naar de burgerlijke gemeente voor de vaststelling van de 

subsidie die het Diaconaal Fonds onder voorbehoud van goedkeuring heeft ontvangen. Het 

jaarverslag wordt eveneens gestuurd naar de kerkgenootschappen die een vertegenwoordiger 

hebben in het bestuur.  

Het Diaconaal Fonds ontvangt giften en donaties van de aangesloten kerken en particulieren.  

 

Namens het bestuur van Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

 

 

 

                                                                                       

      

Dhr. T. van Gelder      Dhr. C.A. van den Berg 

voorzitter       secretaris 
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4. Financieel jaarverslag 

 
JAARREKENING 

2020 
 

STICHTING DIACONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE 

NODEN BARENDRECHT 
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Inhoud 
 

 

Balans per 31 december 2020 

 

Staat van baten en lasten van 25 maart tot en met 31 december 2020 

 

Bestemming saldo van baten en lasten  

 

Waarderingsgrondslagen  

 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten  

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

 

Ondertekening van de jaarrekening 
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BALANS per 31 december 2020 (na bestemming van het saldo van baten en lasten) 

 

ACTIVA 2020 

  

Vorderingen en overlopende activa  6.438 

                        

Liquide middelen 16.302 

  

Totaal 22.740 

 

 

PASSIVA 2020 

  

Continuïteitsreserve 1.000                                

  

Bestemmingsreserves 21.740 

  

Totaal 22.740 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 25 MAART TOT EN MET 31 DECEMBER 2020 

 

BATEN Werkelijk Begroot 

   

Bijdrage kerken 16.053 15.000 

   

Subsidie gemeente Barendrecht 10.000 10.000 

   

Giften particulieren 270 50 

   

Sponsoring bedrijven - 250 

   

Som van baten 26.303                               25.300                               

 

  

LASTEN Werkelijk Begroot 

   

Besteed aan de doelstelling 3.007 14.500 

   

Beheerskosten 576 700 

   

Som van lasten 3.583 15.200 

 

 

Batig saldo  22.740 

 

 

10.100 
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Bestemming batig saldo 2020 

Continuïteitsreserve      €   1.000 

Bestemmingsreserve leningen u/g    €      720 

Bestemmingsreserve Bijzondere Noodhulp Barendrecht € 21.020 

 

 

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondswervende 

Instellingen (RJ650), onderdeel van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 

 

Activa en passiva in de balans zijn opgenomen tegen nominale waarde. Op vorderingen wordt 

indien noodzakelijk een voorziening wegens verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Noodhulp komt 

ten laste van het jaar waarin het bestuur hierover positief heeft beslist. 

 

 

 

TOELICHTING BALANS 

 

ACTIVA 

  

Lening u/g Noodhulp 

 

Omschrijving 2020 

Bij: Verstrekte leningen u/g noodhulp 2020 1.906 

Af: Ontvangen aflossingen 2020 0 

Af: Voorziening 1.186 

Stand per 31-12-2020 720 

 

Betreft noodhulp in de vorm van een verstrekte renteloze lening u/g.  

Gezien de aard van de leningen u/g is het risico van mogelijke oninbaarheid als hoog ingeschat.  

 

Nog te ontvangen bijdragen 

Betreft in 2020 toegezegde bijdrage ad. € 5.718, inmiddels in 2021 ontvangen. 

 

Liquide middelen 

 

Omschrijving 2020 

Zakelijke rekening-courant NL30RABO0353447048  16.302 

Stand per 31-12-2020 16.302 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De beschikbare liquiditeiten 

worden uitsluitend op betaal-/spaarrekeningen geplaatst, waarbij er gestreefd wordt een zo hoog 

mogelijke rentevergoeding te realiseren. 
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PASSIVA 

 

Continuïteitsreserve 

 

Omschrijving 2020 

Bij: toevoeging 2020 1.000 

Stand per 31-12-2020 1.000 

 

Overeenkomstig RJ650 heeft het bestuur uit het batig saldo 2020 een reserve gevormd om de 

continuïteit van de organisatie te waarborgen. Deze is gemaximeerd tot 1,5 van de jaarkosten. 

 

Bestemmingsreserve Leningen u/g  

 

Omschrijving 2020 

Bij: toevoeging 2020 720 

Stand per 31-12-2020 720 

 

De bestemmingsreserve Leningen u/g is ter financiering van de als noodhulp verstrekte leningen. 

 

Bestemmingsreserve Bijzondere Noodhulp Barendrecht  

 

Omschrijving 2020 

Bij: toevoeging 2020 21.020 

Stand per 31-12-2020 21.020 

 

De bestemmingsreserve Noodhulp is door het bestuur geoormerkt voor de overeenkomstige 

doelstellingen die in de statuten staan vermeld om aan bewoners van Barendrecht in de toekomst 

te verstrekken bijzondere noodhulp. 

Deze reserve wordt opgebouwd om ook in jaren dat de inkomsten mogelijk minder zijn de 

continuïteit van noodhulp te kunnen waarborgen.  

Het bestuur van het DFB heeft in haar vergadering van 14 april 2021 besloten dat een minimale 

omvang gewenst is van € 25.000,-    

 

Bestemmingsfonds lopende aanvragen 

Er waren op 31-12-2020 géén lopende aanvragen voor Noodhulp waarvoor in 2020 een mogelijke 

bijdrage door bestuur was toegekend, maar waarvoor nog geen rekening was ontvangen.  

 

Niet in de balans opgenomen regelingen 

De stichting heeft géén contracten afgesloten met derden waaruit belangrijke 

verplichtingen tegenover derden voortvloeien. 

 

 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

De stichting is opgericht op 25 maart 2020. De staat van baten en lasten heeft derhalve niet 

betrekking op een geheel jaar. 
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BATEN 

 

Bijdrage kerken 

Van de in het bestuur vertegenwoordigde kerken is in 2020 € 10.355 ontvangen. Ook was ultimo 

2020 € 5.698 toegezegd, welk bedrag in januari 2021 is ontvangen.  Totaal verantwoorde bijdrage 

2020 in deze jaarrekening is derhalve € 16.053 .   

 

 

Bijdrage Gemeente Barendrecht 

De Gemeente Barendrecht heeft in 2020 € 10.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is volgens 

artikel 14 van de ‘Algemene Subsidieverordening Barendrecht 2014’ als voorschot uitbetaald, 

onder voorwaarde dat uiterlijk 13 weken na afloop van het verslagjaar 2020 inhoudelijk verslag 

wordt gedaan van de verrichte activiteiten.  Op grond hiervan zal het college van B&W de subsidie 

definitief vaststellen, waarbij men onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kan terugvorderen. 

 

 

Giften particulieren 

In 2020 heeft het Noodfonds van aantal particulieren giften ontvangen (totaal € 270). 

 

 

 

LASTEN 

 

Noodhulp 

In het gelijktijdig met de jaarrekening 2020 uitgebrachte jaarverslag wordt de gegeven noodhulp 

naar diverse gezichtspunten nader gespecificeerd. Kortheidshalve wordt daarom voor een nadere 

toelichting op de verstrekte noodhulp naar het jaarverslag verwezen. 

 

 

Beheerskosten 

De samenstelling van de kosten van beheer en administratie is: 

 

Omschrijving 2020 

Drukwerk flyer 252 

Telefoonkosten 128 

Bankkosten 125 

Website (domeinnaam en hosting) 65 

E-connected 6 

Totaal 576 
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Aldus ondertekend,  

 

Barendrecht, 19 april 2021 

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

 

Dhr. T. (Theo) van Gelder 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Dhr. C.A. (Cees) van den Berg 

secretaris 

 

 
Dhr. A. (Arjan) Stolk 

penningmeester 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2020 van Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht  

                                                                                                                                                         Pagina 16 van 17 

5. Verslag kascontrolecommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2020 van Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht  

                                                                                                                                                         Pagina 17 van 17 

6. Vooruitzichten voor 2021 

We leven in een bijzondere en voor velen moeilijke tijd door het Covid-19 virus dat veel 

onzekerheid geeft. Onzekerheid op het gebied van gezondheid maar ook financiële onzekerheid. 

Naast bedrijven die heel goed draaien zijn er veel bedrijven waar door het Covind-19 virus de 

omzet voor een groot deel is weggevallen. Dit leidt tot ontslagen en faillissementen en geeft vaak 

ook spanningen in privé situaties en het leidt ook tot het ontstaan van te grote schulden. 

 

Tot op heden zien we als Fonds nog geen sterke toename van aanvragen door een 

problematische schuldenproblematiek. Maar gemeenten, uitvoeringsinstanties, woningcorporaties 

en banken verwachten dat in de loop van het jaar de problemen toenemen. Daardoor zal het 

aantal aanvragen bij het Fonds naar verwachting in het jaar 2021 toenemen.  

 

Hoewel onze wens uiteraard is dat er geen sprake zal zijn van armoede en financiële problemen 

zullen die er in 2021 zijn. Als Fonds is onze doelstelling alle aanvragen vanuit een positieve 

grondhouding te beoordelen, rekening houdend met onze formele beoordelingscriteria, en snel af 

te handelen. 

 

Recent is gesproken met mensen van Stichting Present Barendrecht om vanuit het Fonds in 2021 

financiële bijdragen te verlenen om materialen aan te kopen voor de klusprojecten die door 

vrijwilligers van Present uitgevoerd worden.   

 

Als Fonds staan we ook in 2021 klaar om ondersteuning te bieden. 

 



diaconaalfondsbarendrecht.nl

De Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere 
Noden Barendrecht is opgericht door de 
gezamenlijke Barendrechtse kerken met als 
doelstelling incidentele materiële en/of �nan- 
ciële hulp te verlenen aan inwoners van de 
gemeente Barendrecht, die om welke reden dan 
ook in acutemateriële nood verkeren of dreigen 
te geraken.

De hulp wordt verleend aan alle inwoners van 
Barendrecht, zonder onderscheid naar sekse, ras, 
afkomst, geaardheid of godsdienst en kan, in 
overleg, gepaard gaan met andere hulp en 
begeleiding.

Bij bijzondere en acute nood kan de hulp 
verleend worden naast de hulp die gemeente 
Barendrecht verstrekt door middel van 
wijkteams en andere hulpverlenende instanties 
in Barendrecht. Uiteraard wordt vertrouwelijk 
met informatie omgegaan en wordt de privacy 
van de hulpvrager te allen tijde gerespecteerd. 
De intentie van het Diaconaal Fonds Barendrecht 
is om aanvragen die digitaal gedaan worden 
binnen 3 werkdagen af te handelen.

Adres en contactgegevens zijn:

Diaconaal Fonds Barendrecht
p/a Stichting KijkopWelzijn
Binnenlandse Baan 30
2991 EA Barendrecht
info@diaconaalfondsbarendrecht.nl
www.diaconaalfondsbarendrecht.nl
06 – 36 38 47 87


