JAARVERSLAG 2019

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het NDB. Het bevat een overzicht van de activiteiten die vanuit
het NDB namens de diaconieën van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken in de plaatselijke
samenleving zijn gedaan. Een paar honderdtallen vrijwilligers hebben zich ingezet; samen met hen is
het werk gedaan. In goede harmonie wordt opbouwend samengewerkt. Bovenal zijn wij dankbaar dat
onze goede God ons daarvoor middelen gaf alsook de kracht en gezondheid schenkt.

SchuldHulpMaatje (SHM)
Begin 2019 zijn we begonnen met 15 maatjes. Allen begeleidden één of meer hulpvragers; gemiddeld
45 hulpvragen. Aan het eind van het jaar waren 17 maatjes inzetbaar.
Eind 2018 hebben alle maatjes deelgenomen aan de training SHM-Jong. Zij waren voorbereid op jonge
hulpvragers, leeftijd van 18-26 jaar, die zich door de inzet van Moneyfit in 2019 naar verwachting
zouden gaan melden. De pilot met Money Fit was verlengd tot begin juli; nog niet aan alle criteria
werd voldaan. Mede om financiële redenen besloot de gemeente dat niet met Moneyfit voor Nijkerk
verder wordt gegaan.
Van de gemeente Nijkerk is bericht ontvangen dat de subsidie voor 2018 definitief is vastgesteld en
dat op het subsidieverzoek voor 2020 positief is beslist.
In 2019 zijn er 29 nieuwe hulpvragen binnengekomen. Die zijn alle opgepakt door één van de
maatjes. De meeste aanvragen komen binnen via Plangroep en de gebiedsteams van de Gemeente.
In de loop van het jaar zijn er diverse hulpvragen afgerond, sommige succesvol, andere voortijdig.
Aan het eind van het jaar zijn er nog 34 lopende hulpvragen.
In 2019 zijn er 4 bijeenkomsten met de maatjes geweest. Op 15 april kwamen de maatjes bijeen. In
het eerste deel gaf Plangroep een presentatie; een goed gesprek volgde. Het tweede deel van de
bijeenkomst werd besteed aan intervisie (3 casussen). Wethouder M. Broekman was te gast en vond
het zo interessant dat zij de hele vergadering bijwoonde.
Op 17 juni kwamen de maatjes weer bijeen. In het eerste deel gaf Marije Bergstra een presentatie
over het pilotproject Op tijd erbij; het tweede deel werd besteed aan intervisie.
Op 30 september vergaderden de maatjes; de CDA-leden verrasten hen met een kort bezoek, ze
werden benoemd als ‘held van de maand’. Met de traktatie, Spakenburger hart in CDA-groen, is het
gezelschap vastgelegd op foto. Er was een gastspreker, mevr. Hanneke van Westen, bewindvoerder
WSNP, die een presentatie hield over alle facetten van schuldhulpverlening en bewindvoering.
Actueel en interessant. In december was er een gezellige avond
Het kernteam kwam vijf keer bijeen. Bessel Woudenberg is als voorzitter opgevolgd door Hans de
Jong; gelukkig blijft Bessel als maatje meedoen. Coördinator Jan van Wezel is benoemd in de
Sociaaldomeinraad en heeft in december afscheid genomen van SHM. Op 24 september was de regiocoördinator van SHM te gast. Verder ontving het kernteam op 30 september een delegatie van de
plaatselijke CDA-fractie, waarbij we de fractie bijpraatten over de actualiteit van ons werk.
Veel werk is verricht voor het SHM Beleidsplan 2019 – 2022 dat in juli in het bestuur is vastgesteld en
vervolgens in september 2019 met het Diaconaal Platform is gedeeld. Bedoeling is elk jaar enkele
speerpunten uit het plan op te pakken.
Met andere partners in het sociaal domein, zoals het Financieel1011 netwerkoverleg , Sigma ,
Voedselbank en Vluchtelingenwerk is regelmatig contact. Een helpende hand is geboden aan mensen
die vastlopen met hun financiën. Vaak blijkt werkloosheid oorzaak te zijn.

JobHulpMaatje (JHM)
Op 6 december 2018 is het Projectplan JobHulpMaatje Nijkerk met aanbiedingsbrief aan B&W is
aangeboden. Verzocht is om een steunverklaring voor JobHulpMaatje te geven.
Op 20 december is van de gemeente Nijkerk bericht ontvangen dat de gemeente het project steunt
wanneer dit los van de gemeente (Participatiewet) wordt opgepakt en uitgevoerd; vooralsnog wordt
geen financiële steun gegeven. Op uitnodiging is op 7 februari 2019 met de betrokken wethouder
overleg gevoerd. Het NDB kan met de steunverklaring wel subsidie aanvragen bij Kansfonds en
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Oranjefonds. Met het indienen van die aanvraag is gewacht aangezien bestuurlijke capaciteit ontbrak
om dit aan te sturen. Het ziet er naar uit dat dit in 2020 –mogelijk in regionaal verband – gestalte
krijgt.
Vanuit de landelijke organisatie is in 2019 hard gewerkt een module voor Statushouders te
ontwikkelen. JHM bestaat uit 3 onderdelen:
a. Ontmoetingsplekken voorwerk zoekenden
b. Het deelnemen aan een Jobgroup ( 7 sessies samen met anderen)
c. Begeleid worden door een maatje (getrainde vrijwilliger die een werkzoekende begeleidt).

Noodfonds NDB
In februari 2016 is het Noodfonds NDB gestart. Als leidraad gold de “Startnotitie opzet en inrichting
2015-2017”. Vanaf mei 2017 wordt intensiever samengewerkt met hulpverleners; de mogelijkheid om
in acute situaties een bijdrage voor eenmalige handreiking te ontvangen is verruimd en de
mogelijkheid van een kortdurende lening is vergroot.
Het kernteam is tweemaal in bijeengekomen. Tussentijds is elke hulpvraag per telefoon en /of mail
besproken en is in gezamenlijkheid een beslissing genomen. Daardoor wordt adequaat gereageerd in
geval van acute nood.
Er zijn 26 aanvragen binnengekomen, waarvan er 19 gehonoreerd zijn.
Aanvragen kwamen binnen via: Gebiedsteam Nijkerk/Hoevelaken(8); NDB/HIP/SHM direct ( 8);
Voedselbank( 4); Bewindvoerder (2); Gemeente Nijkerk (2); VWON (1); POH Nije Veste (1)
In 2019 is hulp verstrekt voor een totaalbedrag van € 5.590.

Vakantie voor kinderen uit gemeente Nijkerk
Het vakantieproject 2019 (leeftijd 4-12 jaar) vond plaats in de zomervakantie . Een gezellige vakantie
met het gezin is niet voor iedereen weggelegd. Speciaal voor kinderen die niet op vakantie kunnen,
was er 6 weken lang elke donderdag, van 25 juli – 29 augustus, een activiteit georganiseerd. Op de
eerste tropische dag waren er al 45 kinderen, vooral uit gezinnen van Nieuwe Nijkerkers. Gemiddeld
hebben 50 kinderen mee gedaan en 10 vrijwilligers maakten dit mede mogelijk. We hebben een
speurtocht gedaan, poffertjes gegeten, gezwommen, zijn een dagje naar het Dolfinarium geweest en
het geheel is afgesloten met een barbecue waarbij de ouders ook uitgenodigd waren. Het zijn leuke,
gezellige dagen geweest.
Vanuit het team was voorgesteld ook op donderdag 20 oktober, in de herfstvakantie, een mooie dag
voor deze doelgroep te organiseren. Dat is gedaan in de Wulfshoeve. Ruim 30 kinderen hadden een
mooie middag. Fijn dat vrijwilligers dit willen oppakken.

(Eén)oudergezinnen; vakantie in caravan
Het doel van het Vakantieproject is om elk jaar gezinnen, alleenstaande ouders met kinderen,
mensen met een kleine beurs en/of mensen die mantelzorger zijn of leven met een beperking even
uit hun omgeving weg te halen. Het gaat om mensen die in de gemeente Nijkerk wonen en die er dan
even tussenuit kunnen.
Op 19 april zijn de eerste gasten verwelkomd. In totaal is de caravan 14 weken uitgegeven. De
schoolvakantieweken (8 weken) zijn uitgegeven aan de doelgroep, zoals beschreven in het plan. De
overige weken zijn uitgegeven aan (eenouder)gezinnen met kleine kinderen of oudere nog
thuiswonende kinderen en alleengaanden.
Het is mooi om te merken dat deze vakanties nu goed onder de aandacht zijn bij gebiedsteams maar
ook bij de diaconieën en schuldhulpmaatjes.
Een drietal aanmeldingen hebben wij niet kunnen honoreren in de zomervakantie. Deze zijn via hun
aanmelder aangeschreven voor een 1 e keus in de schoolvakanties van 2020 en een gezin hebben we op
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een andere manier via een project van het NDB kunnen helpen. Ook zijn er een aantal
gasten/gezinnen aangemeld die later weer afgezegd hebben.
In totaal hebben we 25 volwassenen (waaronder ook kinderen van 16+) en 24 kinderen blij kunnen
maken met een mooie vakantie. Er zijn een aantal aanvragen geweest van de gebiedsteams, twee
aanvragen zijn gehonoreerd. Drie aanvragen hebben we gehad van de kerken resp. diaconieën, die
ook daadwerkelijk zijn uitgegeven. Een aanvraag kwam vanuit SHM en de overige aanvragen vanuit de
Voedselbank.
De kerngroep heeft in Mariënberg een echtpaar gevonden om beheerswerkzaamheden te verrichten.
Na afloop van het seizoen worden een aantal aanpassingen/onderhoud gedaan. Mooi en dankbaar
werk.

Verrassingspakketten
Het kernteam kwam tweemaal bijeen. In mei zijn een behoorlijk aantal verrassingsbonnen bij HEMA
aangeschaft. De verrassing vergezeld van een wens vanuit het NDB, is veelal via hulpverleners, SHM,
Voedselbank, etc. uitgereikt. In individuele gevallen is steeds een verstrekking van een
verrassingspakket, bijv. voedselpakket, op aanvraag mogelijk.

Hulp in Praktijk (HiP Nijkerk)
HiP Nijkerk is in 2017 van start gegaan. Vanaf het begin zijn er goede contacten met Sigma. We
versterken elkaar bij het invullen van hulpvragen, maar ook bij inhoudelijke afstemming van
casussen. De helpdesk, bestaand uit 5 getrainde vrijwilligers, is drie morgens per week bezet. Het is
een goed team, dat prettig samenwerkt, van elkaar leert en tijdens de periodieke overleggen bezig is
om de kwaliteit te verbeteren. Er is regulier helpdesk-overleg waarin korte intervisie op een aantal
casussen ( geanonimiseerd) wordt gedaan. Remco Kleiker gaat mee doen als lid van kernteam HIP;
versterking is zeer welkom.
Door Erik Vreekamp is in maart een presentatie gegeven in OOK (Overleg Orgaan Kerken) en in de
kerkenraad van de Vredeskerk, die vanaf 2019 ook meedoet in HipHelpt. Tevens is overleg gevoerd
met de WSN over een aantal casussen. Op 29 oktober in De Ark een hulpbiedersavond gehouden. Erik
Vreekamp presenteerde wat HiP Nijkerk doet. HiP Nijkerk bestond in oktober twee jaar. Twee leden
van het Gebiedsteam en Jelle Sijtsma van Servicepunt HIP Nederland gaven korte presententaties. Er
waren ca. 45 deelnemers vanuit de verschillende deelnemende kerken. Goede inbreng op de avond
van het Helpdeskteam. Hulpvragen zitten in de lift. Nieuwe flyers zijn vervaardigd en worden
verspreid. De subsidieaanvragen voor 2019 door HiP Nijkerk bij het Kans Fonds, de Maatschappij van
Welstand en de Gemeente Nijkerk zijn goedgekeurd. De subsidieaanvragen voor 2020 bij de gemeente
Nijkerk en bij het Kans Fonds zijn ingediend.
Er is hulp geboden bij...
Er is een heel aantal tuinklussen gedaan, zoals het herstellen van bestrating, achterstallig onderhoud
wegwerken en beplanting aanleggen. Daarnaast is er veel hulp geboden bij klusjes in huis, zoals het
leggen van een vloer en elektra klussen. Ook is er hulp geboden bij vervoer naar het ziekenhuis.
We kijken terug op een jaar waarin we heel veel konden betekenen voor hulpvragers en we naderden
de 200 ingediende hulpvragen. Het aantal van 50 hulpvragen per kwartaal lijkt stabiel . Mooi dat we
veel mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken hulp mochten bieden.
Extra hulpbieders
We blijven focussen op waar HiP voor bedoeld is: hulp bieden (in principe 1-op-1) aan hulpvragers die
gebrek hebben aan financiële middelen en een netwerk.
Begin 2019 waren er 124 hulpbieders. Aan het einde van 2019 is een campagne gedaan tegen
eenzaamheid (‘HipHelpt met aandacht’), waarbij gericht geflyerd is in een aantal straten waarvan op
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basis van data bekend is dat daar mensen wonen met hoge kans op schulden en eenzaamheid. Voor
deze campagne is ook gezocht naar hulpbieders, en dat heeft ruim 50 nieuwe hulpbieders opgeleverd.
Samen met de groei door het jaar heen, hebben we eind 2019 bijna 190 hulpbieders.
Een mooi aantal, en tegelijk uitdagend om voor iedereen met enige regelmaat een hulpvraag te
vinden.
Hulpvragen in 2019
In 2019 zijn er 168 hulpvragen langsgekomen. In 2018 waren dat er 187. Een iets lager aantal dus,
met name door een dip aan het einde van het eerste kwartaal. Daarentegen is het
matchingspercentage wel hoger, er zijn namelijk 125 vragen gematcht (dat waren er in 2018 117). Al
met al getallen om tevreden over te zijn, maar tegelijk zijn we hard aan het werk om meer
hulpvragen op te halen. Er is meer te doen in de gemeente Nijkerk dan we nu doen, o.a. op gebied
van sociaal isolement / eenzaamheid.

Vereniging Hulp in Praktijk Nederland
De landelijke Vereniging Hulp in Praktijk Nederland ging in januari 2019 daadwerkelijk van start.
NDB Nijkerk en Stichting HIP Soest hebben samen met de directeur van SHM de nieuwe Vereniging
Hulp in Praktijk Nederland, statutair gevestigd in Nijkerk, op 21 november 2018 bij de notaris in
Leiden opgericht. Namens NDB vervult Piet Schreuder in het bestuur van HIP Nederland de rol van
voorzitter.
Aan de landelijke fondsen - die financieel bijdragen- werd toegezegd dat krachtig gewerkt wordt aan
de financiële verduurzaming van de organisatie zowel landelijk als lokaal. Het jaar 2019 was een jaar
van consolidatie. Dat bleek uit de in januari vastgesteld begroting 2019. Deze begroting past in de
meerjarenbegroting 2019-2022. Doelstelling voor 2019 was dat het aantal lokale leden aan het eind
van het jaar is gegroeid tot 17. Verder was het doel om het aantal hulpvragen op niveau te krijgen.
Met dankbaarheid is vastgesteld dat deze doelen zijn bereikt. Het jaar 2019 is met een financieel
goed resultaat afgesloten. Doel is dat eind 2020 HIP is gegroeid tot 27 leden en dat veel meer
mensen hulp kan worden gegeven.
Aan het eind van het jaar heeft de nieuwe aanpak geresulteerd in de uitrol van een vernieuwde
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huisstijl en werknaam. HIP positioneert zich nu als HipHelpt! De samenwerking met SchuldHulpMaatje
wordt zowel landelijke als plaatselijk verder uitgebouwd. Zie verder www.hiphelpt.nl

Aandacht voor vluchtelingen en statushouders in Nijkerk
Vanuit een aantal kerken ( Ger. Kerk Vrijgemaakt, De Fontein, Kruiskerk, Grote Kerk, De Ark en Chr.
Ger. Kerk) en vanuit het NDB gaat het onderhouden van contacten en desgevraagd bijstaan van
statushouders gewoon door. Op 4 februari 2019 waren NDB en SHM uitgenodigd voor een
netwerkbijeenkomst op het Stadhuis over de komende grote wijzigingen in het inburgeringstelsel
begin 2021. Gestart werd met het in vogelvlucht benoemen wat er al bekend is over het nieuwe
inburgeringsstelsel. Vervolgens hebben we elkaar/de organisaties leren kennen en hebben we
onderzocht wat ons op het thema inburgering verbindt. Daarna hebben alle aanwezigen aangegeven
op flappen (met daarop de thema's: "taal- en leerroutes, werk en maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid") waar ze zichzelf zien qua betrokkenheid: meedoen, meedenken en weten. Vanuit
het NDB wordt dit gevolgd en gedeeld met de genoemde kerken.
In het overleg van het NDB op 7 februari met de gemeente Nijkerk kwam expliciet aan de orde of
vanuit de kerken niet meer ingezet kon worden op activiteiten rond herintreding van vrouwen. Binnen
de Ark alsook binnen Life en Kruiskerk (tafels van Hoop) zijn nieuwe activiteiten opgepakt. Verder is
opnieuw het belang van 1 op 1 maatjes op tafel geweest.
Op 5 maart hebben Henk van Loo en Piet Schreuder in Zwolle deelgenomen aan Geloof in taal. Kerken
in Zwolle participeren in dat werk volop. Zij zijn medeondertekenaars van een convenant dat in
december 2018 met de gemeente Zwolle is gesloten.
Op 15 april was er de jaarlijkse netwerkbijeenkomst met genoemde kerken om elkaar bij te praten en
ontwikkelingen te delen.
In het NDB bestuur kwam op 16 april expliciet aan de orde of vanuit de diaconieën en het NDB hier
niet meer op ingezet moet worden. Is dit opdracht voor de kerken om daar meer aandacht aan te
geven?
In het Diaconaal Platform Nijkerk is 14 mei aan de orde gesteld om vanuit de diaconieën en het NDB
meer aandacht te geven aan begeleiding van Nieuwe Nijkerkers. Ingestemd is dat vanuit het NDB dit
meer gerichte aandacht krijgt, zonder dat een taak van de overheid overgenomen wordt. Nagegaan is
of iemand vanuit de kerken dit vorm wil geven, gesprekken zijn gevoerd wat die nieuwe impuls moet
inhouden zodat een vrijwilliger die kan oppakken.
In juli heeft in gemeenteraad van Nijkerk ingestemd met de Beleidsvisie en doelstellingen 2019-2020
voor Integratie Statushouders in de gemeente Nijkerk. Gemeenten krijgen een grote Veranderopgave
inburgering door de inwerkingtreding van de gewijzigde Inburgeringswet begin 2021. Het plan gaat
over de overbruggingsperiode.
Op 7 november 2019 is er tweede netwerkbijeenkomst rondom statushouders. Aan het NDB is
gevraagd inbreng te geven wat vanuit kerken op dit terrein wordt gedaan en wat zij in de toekomst
gaan doen (wat wordt gecontinueerd en welke ontwikkeling is er). Een korte presentatie is
voorbereid. Aan de bijeenkomst is deelgenomen door Bram Houtman, Henk van Loo en Piet
Schreuder. Concreet heeft dit er in geresulteerd dat vanaf december medewerking wordt gegeven
aan een Platform Nieuwe Nijkerkers waarin zij zelf ervaringen inbrengen en waar winst mee gedaan
kan worden bij integratie en participatie.

Sociaaldomeinraad Nijkerk (SDR)
Begin 2019 is de taakomschrijving van de nieuwe SDR alsook de profielschets voor leden gepubliceerd
en de via secretaris DPN aan de leden gezonden. Voor het werk van de kerken is het belangrijk dat
iemand vanuit de kerken daarin participeert.
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In juli is de heer Z. de Haan als nieuwe voorzitter benoemd. Vanuit het NDB netwerk zijn Jan van
Wezel en Gerard Koorevaar, beiden zijn - met ervaring als SchuldHulpMaatje - na sollicitatie
benoemd door B&W. Vanaf oktober is de SDR in de nieuwe samenstelling en vanuit de nieuwe setting
gestart.

Minima Effect-Effectrapportage 2018 (MER Nijkerk)
NDB participeert via de dialooggroep Sociaal Domein (o.a. welzijn en zorg, jeugd en onderwijs) in
het onderdeel Armoede Nijkerk uit! De opdracht voor de MER is geformuleerd en verstrekt aan het
NIBUD. De MER 2018 geeft inzicht in de koopkracht van de inwoners met een laag inkomen en/of
extra zorgkosten. Ook wordt de invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële
positie van deze inwoners bekeken. De MER Nijkerk 2018 laat zien dat het beleid van de gemeente
Nijkerk voor minima er écht toe doet.
De adviezen zijn in 2019 uitgewerkt. Voorstellen zijn bijv. bekeken of de individuele inkomenstoeslag
meer op maat gemaakt kan worden, de Bijzondere bijstand is op een paar punten verbeterd en met
o.m. huurdersvereniging en WSN is besproken hoe geanticipeerd kan worden op prijsverhogingen ten
gevolge van energiebeleid en klimaatdoelen.
Piet Schreuder neemt vanuit NDB deel in de (kleine) projectgroep Armoede Nijkerk uit. Fase twee
van het plan is opgestart. Op 23 mei kwam mevr. Nadja Jungmann, lector van de Hogeschool Utrecht
in De Schakel spreken over de impact van schuldenproblematiek op gedrag. Het is een
inspiratiesessie over stress-sensitieve dienstverlening die breed toegankelijk is voor allen die in het
sociaal domein een rol vervullen. Vervolgens is zij 15 juli uitgenodigd voor een gesprek met B&W
Nijkerk. Hoe kan training voor stress-sensitieve dienstverlening in het sociaal domein helpen?
In 2020 komen er trainingen gesprekstechniek voor hulpverleners binnen en/of buiten het
gemeentelijk apparaat over stress-sensitieve dienstverlening. Ook SHM maatjes kunnen aan een
trainingsdag deelnemen. Doel is dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Pilot energiebesparing voormensen met een smalle beurs
Vanaf 25 juni is veel werk verricht voor Dialooggroep “Armoede Nijkerk uit”. Kunnen we een
maatregel bedenken die soelaas biedt aan mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen
en bij wie de stijging van energiekosten dus hard aankomt. Energiebesparing voor mensen met een
smalle beurs, zogezegd.
Op 19 augustus gaan Piet Schreuder en Henk van den Burg samen naar Leeuwarden. We willen de
ervaringen ophalen die daar opgedaan zijn met hun aanpak rond Duurzaam Rondkomen. Een goed
gesprek met beleidsmedewerker Duurzaamheid, beleidsmedewerker Armoedebeleid en de
coördinerend Energiecoach. Terug in Nijkerk delen we de opgedane ervaring in de Dialooggroep
Armoede Nijkerk. Besloten wordt een voorstel te maken voor een pilot van een half jaar. We nemen
contact op met Energieloket Nijkerk. Met woningcorporatie WSN wordt afgestemd. Voorstel wordt
gaat naar betrokken wethouders. Eind december wordt vanuit B&W groen licht gegeven.
Communicatie wordt voorbereid. Besloten wordt dat antwoordkaarten met brief in 2e helft januari
2020 naar 900 adressen wordt gezonden. De pilot zal in eerste instantie starten met 50 adressen
Voor NDB en kerken zijn er verschillende aspecten die dit belangrijk maken ( armoedebestrijding,
rentmeesterschap, klimaat minder CO2 uitstoot), kansen voor werk vanuit WMO loket als
energiejager, etc. Belangrijk is dat gedragsverandering bereikt wordt; het wordt aantrekkelijk voor
doelgroep gemaakt mee te doen.

Nieuwe website NDB; Communicatie NDB en Diaconaal Platform
De website van het NDB is eind 2018 vernieuwd en eigentijds gemaakt. Vanaf 8 maart heeft Hilde
Ruitenberg, student International Business Communication , geassisteerd. Afspraken zijn met elkaar
gemaakt om elke maand 2 korte berichten op de website te plaatsen (zie www.ndbnijkerk.nl). Maar
Hilde Ruitenberg is in Montpellier gaan studeren. We hebben geconstateerd dat we hulp nodig hebben
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op het gebied van PR en communicatie, maar dat we die niet hebben kunnen vinden in de sfeer van
vrijwilligers. Daarom hebben we in het najaar besloten een professional in te schakelen en contact
opgenomen met Gedesign uit Nijkerk. Die gaat ons ondersteunen in onze PR uitingen en een
communicatie strategie uitdenken. Resultaten zullen in 2020 zichtbaar worden.

Financieel
Het overzicht van ontvangsten en bestedingen van het jaar 2019 (conform concept-jaarrekening):
Projecten

1-jan

HiP
2.886

Noodfonds
6.968

SHM
2.718

Vakantieproject
kids
9.179

Stacaravan
3.773

Verrassingspakketten
2.104

JHM
1.000

Ontvangsten

5.225

8.250

12.500

2.869

4.936

2.000

2.000

4.686

42.466

Begroot 2019

5.750

33.658

20.525

67.433

7.500

Algemeen / nog
bestemmen

Totaal
28.628

Uitgaven

4.702

5.591

11.103

2.424

3.505

1.138

0

4.685

33.147,43

Begroot 2019

6.385

7.000

10.750

3.000

3.250

3.500

34.327

1.500

69.712

31-dec

3.409

9.627

4.115

9.623

5.204

2.966

3.000

0

37.946

Ontvangen gelden binnen het NDB zijn soms gealloceerd, bijvoorbeeld door een specifieke collecte of
gift. Soms zijn het algemene giften, die verdeeld zijn over de verschillende projecten. In totaal is
vanuit de diaconieën/caritas een bedrag van € 25.423 ontvangen.
Bijzonderheden:
• Ontvangen subsidie ad € 4.225 in 2019 van landelijke organisaties en Gemeente Nijkerk voor
HIP Nijkerk.
• Van Amaris/Arkemheen is in mei een bedrag van € 2.500 ontvangen voor Vakantiewerk
kinderen en voor de Caravan vakanties. Het gaat om de collecteopbrengst van de
weeksluitingen die daar gehouden worden.
• Noodfonds: Van de PCSO ( Protestants Christelijke Stichting voor Ouderenwelzijn) is bericht
ontvangen dat zij vanaf 2019 gedurende 5 jaar elk jaar een bedrag van € 2.500 voor het
Noodfonds overmaken.
• Eind 2019 is van een particulier een gift van € 1.500 ontvangen om vanuit Noodfonds
“probleemschulden af te lossen”.
• Van de Vredeskerk is eind 2019 een bijdrage van € 3.500 ontvangen als bijdrage voor de
aanschaf van de caravan.
• Voor SchuldHulpMaatje is in 2019 een subsidie van € 7.500 van de Gemeente Nijkerk
ontvangen.
Het bestuur heeft op 10 februari 2020 de jaarrekening 2019 voorlopig vastgesteld; deze wordt
voorgelegd aan het Diaconaal Platform Nijkerk van maart 2020 waarna deze ter goedkeuring aan de
accountant wordt voorgelegd. Na de goedkeurende verklaring van Stipt Accountants wordt de
jaarrekening nog definitief vastgesteld in de eerstvolgende vergaderingen van bestuur en platform.
(Stipt Accountants doet het werk als sponsor van het NDB, waarvoor wij hen dankbaar zijn). De
exploitatie 2019 blijft binnen de begroting. Omdat het project JobHulpMaatje nog niet is opgestart,
hebben de dit jaar hiervoor begrote ontvangsten én uitgaven van ongeveer € 34.000 niet
plaatsgevonden. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.
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Samenwerking en afstemming, externe contacten en nieuwe ontwikkelingen
Contacten zijn onderhouden met vertegenwoordigers van deelnemende kerken. Voor het bestuur van
het NDB is van groot belang dat het werk gedragen wordt door de kerken, door diakenen en door de
leden! Hierna een overzicht van het netwerk waarin het NDB opereert:
•

Op 26 januari 2019 hebben Gezien Schoo, Piet Schreuder, Bessel Woudenberg deelgenomen
aan het symposium bij CHE : Geloven in Armoede;
• Erik Vreekamp en Piet Schreuder waren aanwezig op drie Algemene Ledenvergaderingen van
de Vereniging Hulp in Praktijk Nederland, resp. 20 februari in Nijkerk, 11 april in Utrecht en
21 november in Ede. De Vereniging HiP Nederland heeft thans 17 leden;
• Op 5 maart was Piet Schreuder aanwezig bij de afscheidsreceptie op het Stadhuis van
beleidsmedewerker Welzijn, mevr. R.M. van Leeuwen. Vanuit NDB was er een goede
samenwerking met haar;
• Op 23 maart heeft Piet Schreuder het NDB vertegenwoordigd bij het open huis van de
jubilerende Voedselbank ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan;
• Vanuit gemeente start ontwikkeling nieuwe woonvisie. Het aantal kleine huishoudens neemt
toe en er is behoefte aan minstens 100 extra intramurale plekken. Verder blijkt er behoefte
aan ontmoeting/inloop/informatieplek in Corlaer ( vergelijkbaar met Paashuis in Paasbos).
Welke partijen gaan hierin initiatief nemen?
• Erik Vreekamp en Piet Schreuder namen deel aan de zogenoemde “heisessie “ van de
Vereniging Hulp in Praktijk Nederland op 1 juli in Rijnsburg. Onderwerp: Strategie voor de
komende jaren en concrete toespitsing voor het jaar 2020 voor het werk van HIP.
• Op 11 april nam Piet Schreuder deel aan het halfjaarlijks Netwerkoverleg
Informatievoorziening senioren. Dit is uitgebreid doordat op 10 juli vanuit B&W een
Strategisch Overleg kwetsbare ouderen van start is gegaan. Er wordt een behoorlijke groei
van het aantal 75 plussers in de komende jaren verwacht. Heeft gevolgen voor o.m. nieuwe
woonvisie, aantal kleine huishoudens neemt toe, behoefte aan minstens 100 extra
intramurale plekken, alsook maatregelen voor Alzheimer en dementie. Op 22 augustus
hebben Bram Houtman en Piet Schreuder op uitnodiging een gesprek gevoerd op welke wijze
vanuit de kerken hierbij meer betrokken bij kunnen worden.
Het halfjaarlijks Netwerkoverleg Informatievoorziening senioren, dat 10 oktober weer
bijeenkwam en waar NDB in deelneemt, maakt daar onderdeel vanuit.
• Op 17 oktober is op uitnodiging in het Stadhuis informatie gedeeld met het zogenoemde
Innovatieteam. Er is een presentatie gegeven over het werk van het NDB. ER waren 14
medewerkers aanwezig vanuit de teams Inkomen resp. Werk. Vanuit NDB waren Bram
Houtman, Gezien Schoo en Piet Schreuder aanwezig. Nadien zijn de gegevens incl. directe
nummers van de teamleden aan het NDB beschikbaar gesteld.
Contacten zijn verder onderhouden met B&W, gemeenteraadsleden en verschillende
medewerkers van de gemeente Nijkerk en van de vier gebiedsteams. Met veel andere instellingen
is contact geweest en wordt samengewerkt, zoals Diaconaal beraad Ede, SIGMA, PCOB, PCSO,
NPV, Voedselbank (St. Ezer), UVV.

Bestuur NDB en Diaconaal Platform Nijkerk
Het Diaconaal Platform Nijkerk kwam in 2019 viermaal bijeen. Vanuit de verschillende diaconieën/
caritas wordt veel waarde aan dit platform gehecht. Dat blijkt uit goede constructieve inbreng en de
grote deelname. Er is veel interesse in het werk en het werk wordt samen gedragen. Vanuit het NDB
wordt voor elke bijeenkomst een voortgangsverslag gemaakt.
Het NDB bestuur kwam vijf maal bijeen. Aan het eind van 2019 is afscheid genomen van Hanneke
Heining en Piet Schreuder. Hanneke heeft vier jaar met grote inzet en deskundigheid gewerkt om
SchuldHulpMaatje op te bouwen; Piet Schreuder heeft vijf jaar als voorzitter het NDB werk in-en
extern gecoördineerd. Het NDB bestuur bestaat ultimo december 2019 uit zeven leden. Portefeuilles
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met aandachtsgebieden zijn verdeeld. Bilateraal is er zeer veel afgestemd. Er fungeren zes
kernteams en is een projectgroep (kernteam in wording) voor JobHulpMaatje Nijkerk. In deze teams
zitten mensen uit de kerken die hart voor diaconaal werk hebben. Bijzonder dat mensen zich
vrijwillig hiervoor inzetten; wij zijn er dankbaar voor.
We zijn blij dat Jan-Pieter Nieuwenhuis vanaf begin 2019 als penningmeester het bestuur versterkt.
Hans de Jong – die al 5 jaar ervaring als maatje heeft - is nu bestuurslid met de portefeuille SHM
onder zijn hoede. Bram Houtman neemt na een paar maanden oriëntatie de taak van voorzitter NDB
op zich. We zijn heel dankbaar dat de vacatures in het bestuur zijn vervuld.
De zoektocht naar een (eventueel bestuur) lid voor JobHulpMaatje lijkt in 2020 te slagen. Er wordt
besproken of samenwerking met een naastgelegen gemeente mogelijk is. Nagegaan wordt of en hoe
het werk vanuit de kerken onder Nieuwe Nijkerkers een zelfstandige taak kan worden.
Wij zijn dankbaar dat wij in het NDB en met het Diaconale Platform Nijkerk samen in betrokkenheid
en harmonie in 2019 hebben kunnen samenwerken. We weten ons gedragen door de liefde van
Christus die ons aanspoort naaste te zijn van alle mensen.
NDB bestuur
Nijkerk, februari 2020
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