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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 het jaar 2021 en verantwoording 
afleggen over de manier waarop de activiteiten uitgevoerd zijn. 
 
Het jaar 2021 was het eerste volledige boekjaar van het Fonds. De cijfers in dit jaarverslag zijn een 
materiele weergave, middels dit voorwoord willen we ook aandacht geven aan de immateriële kant, 
aan de menselijke kant van onze activiteiten. 
 
We willen onze hartelijke dank uitspreken aan vertegenwoordigers van de gemeente Barendrecht, 
de Wijkteams en Stichting KijkopWelzijn die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze 
werkzaamheden.  
 
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 voormalige burgemeester, de heer Jan van Belzen, bereid 
gevonden is om, ook nu hij geen burgemeester meer is, Beschermheer van het Fonds te blijven.   
 
Het jaar 2021was een bijzonder jaar vanwege het Covid-19 virus. Het aantal aanvragen nam toe. 
We zijn dankbaar dat we voor een groter 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 2022 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 2021 was het werken aan de bekendheid van het Fonds. Daartoe 
zijn flyers verspreid en artikelen in plaatselijke weekbladen geplaatst. Als Fonds willen we blijvend 
aandacht besteden aan onze bekendheid zodat hulpvragers ons goed weten te vinden. 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 jaar 2021 was een bijzonder jaar. Vrijwel het gehele jaar was de gehele wereld in de greep van 

het corona virus. Ook in Nederland hadden wij er ook mee te maken. Hierdoor waren er met de 

Sociale Wijkteams en KijkopWelzijn weinig tot geen fysieke afspraken mogelijk. Ook met het 

Diaconaal Platform waren fysieke bezoeken aan vergaderingen niet mogelijk. Wel ontvingen wij 

aanvragen die door ons werden behandeld. Voor een aantal aanvragen was het mogelijk de 

cliënten zelf te spreken in het kantoor van KijkopWelzijn aan de Binnenlandse Baan. Of bij een 

vestiging van een Wijkteam aan het Middeldijkerplein. Ook werden aanvragen ontvangen van 

bewindvoerders, die bekend zijn met de problematiek van hun cliënten.  

 

Het Diaconaal Fonds is 25 maart 2020 opgericht. In het verslag staan onder andere de 

bestuursvergaderingen vermeld en de aanvragen die wij in 2021 hebben ontvangen. 

Het bestuur constateert dat het Fonds steeds beter bekend raakt bij hulp en we beter gevonden 

worden. Het Fonds is bekend bij de maatschappelijke instellingen, KijkopWelzijn, kerken en 

andere. Ook wordt het Fonds met enig regelmaat genoemd in de lokale pers (De Schakel). 

 

Bestuursvergaderingen 

In het jaar 2021 zijn er acht vergaderingen geweest. Vanwege de beperkingen door het 

coronavirus waren er zeven vergaderingen die middels videovergaderingen werden gehouden. 

Voor één vergadering kwam het bestuur bijeen in een kerkgebouw. Dat wij elkaar alleen digitaal 

konden ontmoeten, was niet altijd prettig. Zeker voor het behandelen van de aanvragen werd het 

fysieke contact en de interactie tussen de bestuurders gemist.  

 

Overleg met maatschappelijke instanties 

Behoudens email wisseling is er nagenoeg weinig fysiek overleg geweest met maatschappelijke 

instellingen. 

 

Aanvragen 

In 2021 zijn er 17 aanvragen geweest die door de aanvragers zelf of door professionele 

maatschappelijke instellingen bij het Fonds zijn binnengekomen.  Daarvan zijn er 15 gehonoreerd.  

Van de niet gehonoreerde aanvragen was het aanvraagformulier niet volledig ingevuld. Wij misten 

o.a. de Sociale Rapportage van professionele maatschappelijke instellingen, die bij de behandeling 

van een aanvraag voor het bestuur van wezenlijk belang is. En in één geval paste de aanvraag 

niet in onze doelstellingen. 

 

Overzicht van de aanvragen. 

1. Bij drie aanvragen is ondersteuning geweest door de Stichting Steun Opvang Vluchtelingen 

en Statushouders. Deze stichting is behulpzaam geweest bij de volgende aanvragen: 

− Voor één aanvraag is een cliënt financieel ondersteund door Stichting Steun Opvang 

Vluchtelingen en Statushouders met een lening. Bij deze zelfde cliënt heeft het Fonds 

een gift en een lening verstrekt.  

− Er is een kledingkast geleverd bij een cliënt; 
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− Bij een cliënt zijn bedden met toebehoren gebracht. Niet alleen Stichting Steun 

Opvang Vluchtelingen en Statushouders was betrokken, maar ook Stichting Present 

die een helpende hand bood. 

2. Bij een aanvraag van een cliënt met een grote schuld aan een zorgverzekeraar is een 

lening verstrekt die maandelijks wordt afgelost. Het verschuldigde bedrag is door het Fonds 

rechtstreeks op de bankrekening van de zorgverzekeraar overgemaakt.  

3. Er is een vloeistof gestookte kachel (Zibro) geleverd voor een cliënt die op een camping 

verblijft. Er was ook een geiser gevraagd. Daarvoor is door de cliënt een aanvraag 

ingediend voor individuele inkomensondersteuning. Deze uitkering was voldoende om dat 

uit deze ondersteuning te betalen. Deze cliënt werd begeleid door een bewindvoerder uit 

Dordrecht. 

4. Vanwege een hoge eindafrekening bij een energiebedrijf is door het Fonds enerzijds een 

gift gedaan en anderzijds een lening verstrekt ter grootte van de individuele inkomens 

ondersteuning waar de cliënt een aanvraag voor heeft ingediend. Na honorering door de 

gemeente Barendrecht, is de lening afgelost.  

5. Voor een cliënt zijn de verhuiskosten betaald. Tevens is door het Fonds een afzuigkap en 

een fornuis gekocht en die laten installeren. Er is hierbij samengewerkt met Stichting 

Present. 

6. Voor twee samenwonende cliënten zijn de kosten van verhuizing betaald en zijn door de 

Stichting Steun Opvang Vluchtelingen en Statushouders een bed en matrassen geleverd.  

7. Voor een cliënt is een fiets gekocht. Met deze (nieuwe) transportfiets kon mevrouw haar 

kind naar school brengen en werd de fiets ook gebruikt voor haar werk als 

gezinsverzorgster. 

8. Voor een gedupeerde van de kindertoeslagen affaire is door het Fonds een koelkast 

gekocht en die hebben we laten installeren. De oude koelkast is meegenomen.  

9. Verhuiskosten zijn betaald voor een cliënt die ging verhuizen naar Rotterdam IJsselmonde. 

10. Voor een moeder zijn de kosten van de Summerschool betaald zodat haar kinderen tijdens 

de zomervakantie een mooie tijd konden hebben.  

11. Voor een cliënt zijn de verhuiskosten betaald. In eerste instantie is dit in een lening 

verstrekt vanwege een lopende aanvraag voor individuele inkomensondersteuning. Toen 

achteraf bleek dat deze aanvraag niet werd gehonoreerd, is de lening kwijtgescholden. 

12. Een cliënt heeft een slaapkamer ameublement gevraagd die door de Stichting Steun 

Opvang Vluchtelingen en Statushouders is geleverd. 

13. Voor een cliënt die verplicht was te solliciteren is een laptop geleverd. Aan de cliënt is een 

Chromebook overhandigd die gekocht is bij Stichting Dajong. 

14. Voor een cliënt die ingekomen is uit Rotterdam zijn gordijnen gekocht en een 

gaskookplaat. De gaskookplaat is door de leverancier geleverd en geïnstalleerd. Daarnaast 

heeft de Stichting Steun Opvang Vluchtelingen en Statushouders een kledingkast bezorgd. 

15. Voor een cliënt is een bril betaald voor haar kind die zeer slecht ziend is.  

 

Bij twaalf aanvragen is het aanvraagformulier opgemaakt door het wijkteam of door de Vraagwijzer 

van KijkopWelzijn. Twee aanvraag zijn binnengekomen van bewindvoerderskantoren uit Dordrecht 

en Amsterdam. Zij hebben al deze aanvragen ondersteund en hebben voor het Fonds voldoende 

onderzoek gedaan naar de noodzaak van de gevraagde ondersteuning. Eén aanvraag is gedaan 

via een zogenaamde buddy die de cliënt al geruime tijd begeleid. Zij heeft het Fonds overtuigd van 

de noodzaak van de aanvraag en het Fonds heeft de aanvraag gehonoreerd.  
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Stichting Present Barendrecht 

In december 2020 zijn met Stichting Present Barendrecht afspraken gemaakt dat zij kosten bij het 

Fonds mogen declareren die gemaakt zijn ten behoeve van projecten die hulpvragers van Present 

zijn uitgevoerd. Stichting Present overtuigt zich ervan dat deze declaraties voldoen aan de criteria 

die door het Fonds zijn gesteld. Deze afspraak is gemaakt voor het kalenderjaar 2021. Stichting 

Present heeft in 2021 twee declaraties bij het Fonds ingediend.  

 

Public Relations 

Nu het Fonds al weer geruime tijd bestaat constateren wij dat de aanvragen achterblijven bij de 

verwachtingen. Wellicht speelt schaamte en schroom een belangrijke rol. Bekend is dat mensen 

eerst in eigen kring van familie en kennissen kijken of zij iets kunnen betekenen voor hun 

probleem. Als laatste melden zij zich bij De Vraagwijzer bij KijkopWelzijn of bij een Wijkteam.  

Om ons Fonds onder de aandacht te houden van de Barendrechts bevolking werken we aan onze 

bekendheid, zo staat het Fonds o.a. met enig regelmaat in De Schakel.  

 

Website 

De website van Het Fonds is eenvoudig te vinden op internet. Deze website is om niet ontwikkeld 

door Excellent Online. 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 2021 het witgoed en bruingoed 

bedrijf van de heer C. Karreman, Electroworld Vogel en World of Bikes. Daarnaast ook 

Kledingbank Uniek en Stichting Steun Opvang Vluchtelingen en Statushouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kascontrolecommissie. 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 

Voor alle benoemde bestuurders is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opgevraagd en 

ontvangen. Het Fonds heeft in 2020 een preventiebeleid opgesteld ter voorkoming van 

grensoverschrijdend gedrag. Iedere bestuurder ontvangt bij aanstelling een Gedragscode 

ontvangen waar de afspraken ten aanzien van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in 

staat vermeld. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Er is in 2020 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 heeft het Fonds ook een protocol Datalekken. 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 in 2020 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 aanvragen van verzoeken tot een bedrag van € 500,00 beslist het dagelijks bestuur en 

worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld. Voor aanvragen 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. Van de burgerlijke gemeente heeft het bestuur een mooi 

bedrag aan subsidie ontvangen. De kerken hebben minder bijgedragen dan 2020. Maar we weten 

dat de kerken het Diaconaal Fonds blijven steunen en dat kerken zelf ook mensen ondersteunen.  

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.  

 

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 2021 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 

 

Dhr. J.H.M. (Jan) Maasen 

Algemeen bestuurslid Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 
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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, 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 die beschermheer is van het Diaconaal Fonds is een zeer goed contact.. De 

burgemeester is vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd afgetreden maar blijft wel 

beschermheer. Dat stellen we zeer op prijs. 

  

Toekomstparagraaf 

Na de oprichting in 2020 is de basis gelegd voor een beleidsplan voor de jaren 2020-2024. In 2021 

is 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. 

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. 
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De financiële jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascontrolecommissie die uit twee 

personen bestaat en door het Diaconaal Platform zijn benoemd. Het Diaconaal Fonds legt voor     

1 mei 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. (Theo) van Gelder    Dhr. C.A. (Cees) van den Berg 

voorzitter       secretaris 
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4. Financieel jaarverslag 

 
JAARREKENING 

2021 
 

STICHTING DIACONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE 

NODEN BARENDRECHT 
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Inhoud 

 

 

Balans per 31 december 2021 

 

Staat van baten en lasten 2021 

 

Bestemming saldo van baten en lasten  

 

Waarderingsgrondslagen  

 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten  
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BALANS per 31 december 2021 (na bestemming van het saldo van baten en lasten) 
 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 

   

Lening u/g noodhulp  1.474 720 

   

Overlopende activa 1.000 5.718 

                         

Liquide middelen 29.912 16.302 

   

Totaal 32.386 22.740 

 
 

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020 

   

Continuïteitsreserve 1.000                                1.000                                

   

Bestemmingsreserves 31.046 21.740 

   

Overlopende passiva 340 - 

   

Totaal 32.386 22.740 

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2021 
 

BATEN    2021   Begroot 2021    2020 
(v.a.25/3)  

    

Bijdrage kerken 3.000 11.000 16.053 

    

Subsidie gemeente Barendrecht 10.000 10.000 10.000 

    

Giften particulieren 1.125 100 270 

    

Sponsoring bedrijven - 700 - 

    

Som van baten 14.125                               21.800                               26.323 

 
  

LASTEN 2021 Begroot 2021    2020 
(v.a.25/3)  

    

Besteed aan de doelstelling 4.192 21.000 3.007 

    

Beheerskosten 627 800 576 

    

Som van lasten 4.819 21.800 3.583 

 

 

Bestemming batig saldo 2021 
Bestemmingsreserve Bijzondere Noodhulp Barendrecht € 9.306     
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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 worden weergegeven in Euro’s en 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 OP DE BALANS 
 
 
ACTIVA 
  

Lening u/g noodhulp 
 

 2021 2020 

Saldo per 1 januari / 25 maart 720 - 

Bij: Verstrekte leningen u/g noodhulp  1.670 1.906 

Af: Ontvangen aflossingen  -1.460 - 

Mutatie Voorziening en afboeking 544 -1.186 

Stand per 31 december 1.474 720 

 
Specificatie: 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

Nog uitstaande leningen  2.116 1.906 

Af: voorziening wegens oninbaarheid 642 1.186 

Saldo 1.474 720 

 
Betreft noodhulp in de vorm van een verstrekte renteloze lening.  
 
 
Overlopende activa 
Betreft in  het jaar toegezegde nog te ontvangen bijdragen. 
 
 
Liquide middelen 
Betreft de rekening-courant bij de Rabobank met nummer NL30RABO0353447048. 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 
 
PASSIVA 
Continuïteitsreserve 
 

 2021 2020 

Saldo per 1 januari / 25 maart 1.000 - 

Mutatie in het jaar - 1.000 

Stand per 31december 1.000 1.000 
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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. 
 
Bestemmingsreserves  
 

 Leningen 
u/g 

Noodhulp Totaal 
2021 

Totaal 
2020 

Saldo per 1 januari /25 maart 628 21.112 21.740 - 

Mutatie Leningen u/g 846 -846 - - 

Bij: toevoeging batig saldo   9.306 9.306 21.740 

Stand per 31 december 1.474 29.572 31.046 21.740 

 
De bestemmingsreserve Leningen u/g is ter financiering van de als noodhulp verstrekte leningen. 
 
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.    
 
 
Overlopende passiva 
Betreft een nog niet betaalde in het boekjaar toegezegde noodhulp. 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De stichting heeft géén contracten afgesloten met derden waaruit belangrijke 
verplichtingen tegenover derden voortvloeien. 
 
 
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
BATEN 
 
Bijdrage kerken 
 
Betreft de van deelnemende kerken ontvangen c.q, toegezegde bijdragen. 
 
Bijdrage Gemeente Barendrecht 
 
De Gemeente Barendrecht heeft in 2021 evenals in 2020 € 10.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag 
is volgens artikel 14 van de ‘Algemene Subsidieverordening Barendrecht 2014’ een voorschot , 
waarbij echter is toegestaan tot zekere hoogte reserves voor de toekomst op te bouwen. 
 
Giften particulieren 
 

In 2021 heeft het Noodfonds van aantal particulieren giften ontvangen voor in totaal € 1.125 (vorig 
jaar € 270). 
 
 
LASTEN 
Noodhulp. 
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 2021 2020 

Giften  4736 1.821 

Mutatie voorziening wegens oninbaarheid -544 1.186 

Saldo 4.192 3.007 

 
Beheerskosten 
De samenstelling van de kosten van beheer en administratie is: 
 

 2021 2021 
begroot 

2020 

Drukwerk flyer 45 200 252 

Telefoonkosten 181 200 128 

Bankkosten 205 200 125 

Website (domeinnaam en hosting) 87 100 65 

eHerkenning 109 100 6 

Totaal 627 800 576 

 

Aldus ondertekend,  

 

Barendrecht, 24 maart 2022, 

 

het bestuur, 

 

 

 

 

 

Dhr. T. (Theo) van Gelder 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

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

secretaris 

 

 
Dhr. A. (Arjan) Stolk 

penningmeester 
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5. Verslag kascontrolecommissie 
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6. Vooruitzichten voor 2022 

Het jaar 2021 was voor velen een moeilijke jaar door het Covid-19 virus. Gelukkig lijken nieuwe 

mutanten van het virus minder agressief te worden en zijn bij het schrijven van deze vooruitzichten 

de coronamaatregelen vrijwel geheel afgeschaald. De overheid is ook gestopt met het verstrekken 

van financiële ondersteuning aan ondernemers. Nu komt het moment dat de ontvangen steun 

(deels) terugbetaald moet worden. Een deel van de (kleine)zelfstandigen hebben een prima jaar 

gedraaid, soms juist dankzij het coronavirus. Tegelijkertijd heeft een flink deel juist een slecht jaar 

gehad en heeft men moeite om het financieel rond te zetten. In een aantal gevallen zullen mensen 

in serieuze financiële problemen komen en mogelijk hun bedrijf moeten beëindigen. Als Diaconaal 

Fonds hopen we financiële ondersteuning te kunnen bieden.    

  

Door de verschrikkelijke oorlog die in Oekraïne woedt is er nieuwe onzekerheid ontstaan. De 

gasprijs ging al omhoog en door de export- en teeltproblemen in Oekraïne gaan de voedselprijzen 

ook fors omhoog. Als bestuur van het Diaconaal Fonds verwachten we dat fors meer mensen in 

financiële problemen komen. We hopen zoveel als in ons vermogen ligt, en binnen onze 

doelstelling pas, bij te kunnen springen.  

  

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 2022 toenemen.  

  

In 2021 is onze naamsbekendheid vergroot en hebben we ook meer aanvragen ontvangen. Ook 

voor 2022 is het plan onze naamsbekendheid te vergroten zodat degenen die hulp nodig hebben 

ons ook weten te vinden.  

  

Als bestuur van het Diaconaal Fonds zijn we van plan om in 2022 ons huishoudelijk reglement en 

de statuten “tegen het licht te houden” en willen we onderzoeken of we de criteria waarop 

aanvragen beoordeeld worden wat kunnen versoepelen. 

  

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

problemen zijn, zullen die er in 2022 zeker 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. 

  

Als Fonds hopen we ook in 2022 klaar te staan om ondersteuning te bieden. 




