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Algemeen 
Het jaar 2021 was het tweede achtereenvolgende jaar waarin we met beperkende 
coronamaatregelen te maken hadden. Per deel van het jaar konden deze wel van elkaar 
verschillen in strengheid. In de richting van de zomer werden veel maatregelen afgebouwd 
en konden we ‘dansen met Jansen’ de zomer in. In het najaar werden we door de opleving 
van het aantal besmettingen toch weer met vele beperkingen geconfronteerd. Door al die 
maatregelen konden we als NDB onze projecten niet uitvoeren zoals we gewend zijn, maar 
toch zijn we dankbaar voor de dingen die wel mogelijk waren.  
In de berichten hieronder wordt per project een terugblik gegeven op het afgelopen jaar.       
 
        
SchuldHulpMaatje (SHM) 
 
In dit jaarverslag van Schuldhulpmaatje Nijkerk (SHM) geven we een overzicht van de 
activiteiten van SHM. Het gaat daarbij zowel om de organisatie en het bestuurlijke werk als 
om de coördinatie van de hulpvragen, zowel om de hulpvragers als om de maatjes, alsmede 
om netwerken en communicatie en pr.   
We gaan in dit verslag in op de volgende onderwerpen: 

1. Inleiding 
2. Hulpvragen: ontwikkelingen en cijfers 
3. Onze vrijwillige maatjes 
4. Beleid en overige 

 
1. Inleiding 

Net als het jaar 2020 stond ook 2021 weer in het teken van de pandemie covid-19. 
Door de beperkende maatregelen was ‘lijfelijk’ bezoek en contact in bepaalde 
periodes niet mogelijk, wat lastig is voor ons werk, omdat we er juist zo persoonlijk 
mogelijk willen zijn voor de ander. We hebben t.a.v. covid-19 steeds de richtlijnen van 
landelijk SHM gevolgd. Toch is onze hulpverlening aan de schuldhulpvrager 
ongestoord doorgegaan. Ook de bijeenkomsten met het Kernteam en de maatjes 
hebben plaatsgevonden, zij het minder dan anders, deels fysiek, deels via Teams. 
In dit verslag geven we een beeld van onze activiteiten van SHM Nijkerk. Onder punt 
2 zijn meer cijfers over de hulpvragen opgenomen, nu we (meer) gebruikmaken van 
rapportages uit het HVS (Hulpvragerssysteem). 
 

2. Hulpvragen: ontwikkelingen en cijfers 
 
2.1. Aantal hulpvragen ultimo kalenderjaar, nieuwe en afgeronde hulpvragen 

 

Hulpvragen     

  2018 2019 2020 2021 

Aantal hulpvragen per 31-12 48 30 31 32 

Nieuwe hulpvragen 36 29 23 30 

Afgeronde hulpvragen 26 47 26 29 
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N.B. In de jaarverslagen van de afgelopen is weliswaar gebruik gemaakt van 
gegevens uit HVS. Toch blijken er, nu de cijfers van de rapportages rechtstreeks uit 
HVS worden gehaald, verschillen in aansluiting te zijn, vooral t.a.v. het aantal 
hulpvragen aan het einde c.q. het begin van het jaar. Omdat deze verschillen maar 
klein zijn, worden ze niet toegelicht en is uitgegaan van de rapportages uit HVS.  

 
 

Status hulpvraag       

              

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal hulpvragen1-1 -2 24 40 48 41 36 

Aangemeld 37 42 35 32 27 30 

In behandeling per 31-12 24 40 48 41 36 31 

              

Afgerond             

Succesvol afgerond 2 6 18 24 18 25 

Doorverwezen   5 4 4 5 3 

Vroegtijdig afgerond 9 15 5 10 8 4 

Overleden       1 1   

Traject niet begonnen           3 

Totaal 11 26 27 39 32 35 

% succesvol afgesloten hulpvragen 18% 23% 67% 62% 56% 71% 

% succesvol + doorverwezen   42% 81% 72% 72% 80% 

 
Het aantal nieuwe hulpvragen is in 2021 iets hoger dan in 2020. Het gemiddelde over 
de afgelopen 3 jaar schommelt rondom de 30. Wel werd er een toename verwacht, 
doch deze is uitgebleven. Deze ontwikkeling zien we ook bij de andere instanties, die 
zich met schuldhulpverlening bezig houden. De verwachting is dat tijdens de COVID-
19 pandemie er minder uitgegeven kon worden, waardoor het risico van een toename 
van schulden uitbleef.  
Voor 2022 wordt er wel een stijging verwacht. Eén van de belangrijkste oorzaken zijn 
de prijsstijgingen, vooral op het gebied van de energie. Daardoor kunnen inwoners, 
die van een sociaal minimum afhankelijk zijn, eerder in financiële problemen komen.  
Daarnaast is het wachten op de zgn. ‘boeggolf’ van aanvragen na corona. Wij nemen 
aan, ook op aangeven van o.a.  Gemeente en Plangroep, dat dit pas zal gebeuren 
nadat alle steunmaatregelen zijn stopgezet.  
 
Bij de afronding van hulpvragen kunnen we zien in hoeverre onze hulpverlening tot 
een eindsucces heeft geleid. De uitkomst daarvan is wisselend, maar gemiddeld over 
de laatste 3 jaar is het succespercentage 63%. Maar een doorverwijzing kan ook een 
succesvolle afronding van een hulpvraag zijn, het succespercentage ligt dan hoger, 
gemiddeld over de laatste 3 jaar 75%. 
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2.2. Hoe komen de hulpvragen binnen 

 

Doorverwijzingen      

  2017 2018 2019 2020 2021 

Schuldhulpver. Burg. Gemeente (Plangroep) 8 6 12 2 4 

Sociaal Team WMO 20 8 9 7 7 

Optijd Erbij     1 4 5 

Statushouder/vluchtelingenwerk   2     2 

Voedselbank 1     1   

s Heerenloo   2       

Nije Veste     1     

Maatschappelijk werk (Icare) 1         

GGZ         1 

Sigma   1 1     

Maatschappelijk werk Lisadunahof   1       

NDB   1       

Diaconie NH Kerk Nijkerk 2         

Diaconie De Fontein 1   1     

Diaconie PKN Nijkerkerveen   1       

            

Totaal doorverwezen 33 22 25 14 19 

            

Rechtstreeks 9 13 7 8 11 

In % 21% 37% 22% 36% 37% 

Totaal 42 35 32 22 30 

 
Evenals in 2020 komt in 2021 ruim 1/3 van de hulpvragen rechtstreeks van de 
hulpvrager. Van de doorverwijzingen komen deze met name van de Gemeentelijke 
instanties, hetzij via de Plangroep, hetzij via het project ‘Op tijd erbij’, hetzij van het 
Sociaal Team WMO (voorheen de gebiedsteams).  
Opvallend is dat van veel andere organisaties (op drie na) er de afgelopen twee jaar 
geen doorverwijzingen geweest zijn. Daarbij is wel het meest opvallend dat er geen 
doorverwijzingen zijn van de plaatselijke kerken, terwijl SHM toch vanuit de 
plaatselijke kerken haar werk doet. 
 
 

2.3. Informatie hulpvragers naar geslacht 

 

Geslacht hulpvragers 

  2021 

Man 25 

Vrouw 6 

Onbekend 0 

Totaal 31 
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We zien dus dat 80% van de hulpvragers van het mannelijke geslacht is. Bij de 
maatjes is dit momenteel 50/50. De voorkeur gaat er naar uit dat een mannelijk 
maatje aan een mannelijke hulpvrager wordt gekoppeld en een vrouwelijk maatje aan 
een vrouwelijke hulpvraagster, maar gezien de huidige verdeling is dat niet altijd 
haalbaar. Bij het aantrekken van nieuwe maatjes geeft dus het zoeken naar een 
mannelijk maatje de voorkeur. 
 

3. Onze vrijwillige maatjes 
 

Vrijwilligers     

  2018 2019 2020 2021 

Aantal coördinatoren 3 3 2 2 

Aantal maatjes 14 17 16 14 

 
Het aantal coördinatoren is hetzelfde gebleven, maar er is in september wel een 
wisseling geweest. Hanneke Heining heeft afscheid genomen, nadat ze zich vanaf 
2015 ingezet heeft voor SchuldHulpMaatje (SHM) als coördinator. Mede dankzij haar 
positieve impuls en actieve inbreng is SHM Nijkerk uit de kinderschoenen gestapt en 
uitgegroeid tot een volwaardige organisatie. Hanneke is opgevolgd door Bessel 
Woudenberg, die al vanaf 2017 maatje was.  
Henk Rakhorst is in 2021 gestopt als maatje, hij is al vanaf het begin bij SHM Nijkerk 
betrokken geweest. Aan hem missen we een actief en deskundig maatje. Bessel 
Woudenberg is van maatje naar coördinator gewijzigd. Het aantal maatjes is dus met 
2 afgenomen. 
Eind 2021 hebben de coördinatoren een intakegesprek gehad met 3 potentiële 
maatjes (2 vrouwen en 1 heer). Nadat deze de driedaagse training hebben afgerond, 
komen we weer op 17 maatjes. 
Met de maatjes zijn vanwege de coronamaatregelen maar twee bijeenkomsten 
geweest, waarvan er één digitaal. De tweede bijeenkomst was weer een fysieke 
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft de Plangroep een presentatie gegeven 
van haar activiteiten.  

 
4. Beleid en overige 

 
4.1. Beleid 

Als Kernteam hebben we 3 keer vergaderd, in maart nog via Teams, in juni en 
september weer ‘fysiek’.  
We hebben gesproken over een gedragscode, klachtenregeling en 
vertrouwenspersoon, die elke locatie van SHM moet invoeren en regelen. De acties 
daarvoor zijn in gang gezet. De maatjes hebben de vrijwilligersovereenkomst, 
aangepast vanwege deze nieuwe regelingen, ondertekend. Ook tijdens de 
regiovergadering SHM Midden Gelderland is hierover gesproken. Het streven is dat 
3 locaties, waaronder Nijkerk, een vertrouwenspersoon aanstellen, die vervolgens 
door de regio kan worden ingeschakeld. Bij ons geldt dat we de vertrouwenspersoon 
NDB-breed kunnen benutten. 

 
We hebben, als onderdeel van NDB en samen met HipHelpt, een reactie gestuurd 
naar de Gemeente Nijkerk naar aanleiding van de bezuinigingen op het Sociaal 
Domein.  
Begin november hebben we als Kernteam een reactie opgesteld i.v.m. 2 
onderwerpen voor de gemeenteraad, te behandelen in de Commissievergadering 
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van 11-11-2021. Het gaat om het Beleidsplan i.v.m. de nieuwe Wet 
Schuldhulpverlening en de uitvoering van deze wet. En het onderwerp ‘beleid i.v.m. 
inkoop en consultatie voorliggend veld’. E.e.a. is ambtelijk besproken en deels 
doorgespeeld naar de politieke partijen. Ook NDB heeft schriftelijk het werk onder de 
aandacht gebracht.  
 
Tenslotte hebben we verdere stappen gezet in de samenwerking met 2B Paashuis. 
Hiervoor zijn inmiddels 3 vrijwilligers bereid gevonden om als vaste contactpersoon 
te fungeren en bij koffieochtenden aanwezig te zijn. Zo proberen we laagdrempelig 
in de wijk aanwezig te zijn. Dit project wordt in gang gezet zodra er meer 
mogelijkheden zijn in het Paashuis na de versoepelingen als gevolg van corona. 
 

4.2. Netwerken 
Met andere partners in het sociaal domein, zoals het Financieel netwerkoverleg 
(Gemeente, Sigma e.a.) is regelmatig contact. Met de coördinator van Humanitas 
hebben we een gesprek gehad. Afgesproken is dat we zoveel mogelijk de 
samenwerking zoeken en zo nodig naar elkaar door- verwijzen. 
Gemeente Nijkerk. In de zomer hebben we, samen met Humanitas, een gesprek 
gehad met wethouder Mariëlle Broekman. Verder is er een gesprek geweest met de 
beleidsadviseurs van de Gemeente Nijkerk over de subsidieaanvraag voor 2021. We 
hebben vragen beantwoord over ons werk in het algemeen, over onze 
verantwoording over het jaar 2020 en de subsidieaanvraag 2021 en 2022. 
 

4.3. Communicatie 
We hebben een eigen folder ontworpen, in samenwerking met het bureau Gedesign. 
We kiezen voor de eigen folder, omdat we dit belangrijk vinden voor onze bekendheid 
en herkenbaarheid. We zijn erg tevreden over het resultaat. Dit jaar hebben we de 
folder verspreid naar organisaties en instellingen, vooral digitaal; enkele in combinatie 
met  een persoonlijk bezoek. Die persoonlijke overhandiging zetten we in 2022 voort.   
In samenwerking en met steun van Landelijk SHM (een cadeau in het kader van het 
10-jarig bestaan) hebben we op de website uitdeschulden.nu een eigen plaatselijke 
pagina ingericht. Zo hopen we nog beter en breder vindbaar te zijn. Er zijn al 
aanmeldingen via deze weg binnengekomen. Te vinden via de link: 
https://uitdeschulden.nu/locatie/nijkerk/  
De communicatie via social media is periodiek doorgegaan. In de maanden april, juli 
en december zijn er steeds 3 berichten gedeeld over SHM op Facebook en 
Instagram. Het gaat dan zowel om een toelichting op ons werk als om ervaringen van 
een hulpvrager of maatje. Bij beide is het aantal volgers gegroeid met ruim 30%, 
terwijl er een bereik is van rond 2000 mensen.  
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HipHelpt 
 

Het afgelopen jaar 
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Trainingen 
Op 30 november 2021 hebben wij een fysieke hulpbieders avond georganiseerd, waarbij een ervaren 
HiPHelpt-trainer van het landelijk servicepunt de hulpbieders, helpdeskmedewerkers en plaats 
coördinatoren zou trainen. Hiervoor hebben we van te voren bij de hulpbieders geïnventariseerd op 
welke onderwerpen zij graag getraind wilden worden.  Op basis van de terugkoppelingen hebben we 
gekozen voor de thema’s ‘Omgaan met hulpvragers’ en ‘Vroegsignalering en preventie ivm sociaal 
isolement’.  
 
Deze thema’s zijn direct toepasbaas voor hulpbieders, want hulpbieders van HipHelpt komen vrij 
makkelijk achter de voordeur vanwege de laagdrempelige en praktische aard van een hulpvraag. 
Naast de gestelde hulpvraag kan er meer aan de hand zijn. Hulpbieders worden getraind om hun 
ogen en oren open te houden, signalen op te vangen (ongeopende post, gordijnen dicht, 
onverzorgde woning etc.) en indien nodig door te verwijzen (al dan niet via de helpdesk) naar het 
wijkteam of professionele zorgverlener. In het leven van een hulpvrager kan dit veel betekenen. Hoe 
eerder geholpen, hoe beter. 
 
De voorbereidingen voor de training waren al gestart, toen op 12 november de door de overheid 
aangescherpte maatregelen ingingen, waarbij niet-noodzakelijke winkels om 18 uur dicht moesten 
en evenementen niet mochten doorgaan. Op basis van deze aangescherpte maatregelen en het 
oplopende aantal besmettingen hebben wij besloten om de training voor hulpbieders niet door te 
laten gaan en deze te verplaatsen. De training heeft inmiddels op 24 maart 2022 plaatsgevonden.  
 
De helpdeskmedewerkers van HipHelpt Nijkerk worden voor hun dagelijkse activiteiten ondersteund 
door medewerkers van het landelijke Servicepunt HipHelpt NL. Dat gebeurt op niveau van individuele 
casussen (‘meekijken’), maar ook door georganiseerde trainingsdagen. 
 
Trainingen vinden in coronatijd met name online plaats, o.a. door de inzet van de methode van 
nudging. 
 

 
 
Verder worden er video tutorials gedeeld over het gebruik van social media of over het gebruik van 
het helpdesksysteem, zodat er laagdrempelige hulp is voor de vrijwilligers van het team.  
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Communicatie 
Vanuit het NDB worden we bijgestaan door een communicatiedeskundige, zodat we o.a. via sociale 
media, maar ook via een gezamenlijke NDB-nieuwsbrief goed zichtbaar en vindbaar zijn.  
 
Verder is er vanuit de landelijke vereniging in het najaar een zichtbaarheidscampagne gedaan, met 
onder andere deurhangers en grote borden. Dit heeft een aantal hulpvragen opgeleverd. 

 

Voor deze dame heeft de hulpbieder  
van HipHelpt het verschil gemaakt. 

Anders was ze vermoedelijk het spoor 
bijster geraakt in haar eigen 

administratie en papierwinkel, met alle 
gevolgen van dien. 

 
Verwijzer 
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Noodfonds 
In het verslagjaar zijn er 24 aanvragen bij het Noodfonds binnengekomen via diverse 
kanalen, waarvan we er 15 hebben kunnen honoreren. Vijf aanvragen hebben we moeten 
afwijzen omdat die niet binnen de criteria vielen, één aanvraag is doorverwezen en drie 
aanvragen zijn na een gesprek teruggetrokken. In totaal ging het om € 3.082 aan giften en 
ruim € 4.600 aan (renteloze) leningen. Van deze laatste categorie zullen we wellicht in de 
nabije toekomst wel wat bedragen moeten afschrijven.    
Het aantal aanvragen is de laatste jaren redelijk stabiel, maar we houden rekening met een 
toename in de komende tijden vanwege de stijgende prijzen en dan met name de kosten van 
energie.  
    
 
 
Vakantieproject 
Eind maart zijn alle instanties en organisaties weer aangeschreven voor de uitgifte van de 
caravan. Dit gaat altijd vergezeld van de digitale folder. Er zijn een aantal praktijkassistentes 
van huisartsen bezocht door leden van de werkgroep om hen op de hoogte te brengen van 
het caravanproject en van de overige activiteiten van het NDB.  
In 2021 is de stacaravan 13 weken, 1 midweek en 1 weekend uitgegeven aan 
(alleenstaande) ouders met kinderen, maar ook aan volwassenen. In totaal hebben 13 
volwassenen en 22 kinderen van de stacaravan gebruik gemaakt. 
Door omstandigheden (afzegging en het slechte weer) is er tijdens de meivakantie geen 
gebruik gemaakt en ging het pas lopen in juni. 
In het verslagjaar is er veel belangstelling geweest voor het vakantieproject. Allereerst via 
een premium en gewoon artikel in de Stad Nijkerk, Nu.nl en AD. Daarna is er nog een 
interview geweest met het RD en bij A1 radio zijn we voor een interview uitgenodigd in maart 
2022. Wij hebben gemerkt dat het regelmatig plaatsen van berichten over het vakantieproject 
op sociale media effect heeft. Daar kwamen veel persoonlijke reacties op en we hebben dan 
ook heel wat gezinnen moeten teleurstellen m.b.t. de zomervakantie. Die zullen we weer 
meenemen in de reserveringen voor 2022. 
Er zijn reparaties verricht aan de riolering en de geiser. De vervoerskosten van € 50 worden 
standaard overgemaakt aan de gasten van de caravan. Dank zij de sociale media kon de 
gestolen fiets worden vervangen door een nieuw exemplaar. 
De beheerders van de stacaravan hadden geen bijzonderheden en zij hebben de 
gebruikelijke vergoeding (voor schoonmaak) en attentie ontvangen. 
De eigenaar van de camping heeft voorgesteld om voor zijn rekening voor de caravan een 
parkeerplaats te maken en dat is inmiddels gebeurd. De voortuin is daardoor verdwenen en 
dat scheelt ook weer in het tuinonderhoud en voor de buitenleefruimte van de stacaravan 
maakt dit geen verschil. 
 
 
Enige reacties uit het gastenboek: 

Heel erg bedankt dat wij gebruik mochten maken van deze fantastische stacaravan. Wij 
hebben heel veel genoten. Dit zullen we nooit vergeten! 

 

Wegens omstandigheden heb ik mijn verblijf hier niet af kunnen maken maar het is een 
mooie caravan en ook camping. Netjes en verzorgd. 

 

Wij willen jullie vriendelijk bedanken dat wij deze kans hebben gekregen om een week te 
mogen genieten in jullie chalet op deze prachtige camping! Ook namens mijn twee zoons die 
een geweldige eerste vakantie hebben gehad. Wij (mama, oma en kinderen) hebben een 
ontzettend leuke tijd gehad. Bedankt voor deze mooie herinnering! 
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Wij willen jullie bedanken voor de fijne week die wij in dit chalet hebben gehad. Voor de 
kinderen hun 1e vakantie en hoe leuk is het dan dat opa en oma ook mee mochten. Ook voor 
mama die dan de avonden niet alleen zat. De binnenspeelplaats was favoriet en ook Pallie 
wilden ze elke dag zien. Het dansen, de vossenjacht, de schuimdisco en het theater vonden 
ze ook erg leuk. Bedankt voor alles! 

 
 
 
 
Vakantieactiviteit kinderen 
Ook in 2021 zijn de vakantieactiviteiten voor kinderen vanwege de beperkende 
coronamaatregelen niet doorgegaan. Evenals vorig jaar zijn er wel vakantie-
prettassen uitgedeeld aan kinderen van de Voedselbank en kinderen die de afgelopen 2 jaar 
ook meededen aan het zomerproject.                                                                                                
Per gezin werd er een tas samengesteld met knutselspullen, een buitenspel, wat lekkers, 
een kaartje voor het zwembad en een 
ijsje                                                                                                                                 
 
 
Lichtpuntjes 
In 2020 is besloten om de cliënten van de Voedselbank (volwassenen) op hun verjaardag 
een Lichtpuntje te geven in de vorm van een Hema-bon van € 15. Jonge kinderen en pubers 
van gezinnen kregen al iets, maar voor volwassenen was er niets bij die gelegenheid. Na 
enige vertraging is hier in maart 2021 mee gestart en de reacties zijn zeer positief.  
Tevens is er een speciale verjaardagskaart gemaakt die bij de bon gaat. De werkgroep wil 
deze bestemming voorlopig nog even blijven doorzetten. 
Uiteraard blijft het altijd nog mogelijk voor andere instanties/organisaties een bon aan te 
vragen. Dit betreft dan individuele aanvragen. 
 
 
JobHulpMaatje (JHM) 
Medio 2021 is er weer een gesprek geweest met de gemeente over een mogelijke opstart 
van JHM in Nijkerk. In dat gesprek bleef de gemeente bij het standpunt dat zij het project wel 
van een steunverklaring wil voorzien maar dat zij geen financiële ondersteuning in de vorm 
van subsidie wil geven. Een vervolggesprek is er door omstandigheden niet geweest. 
Als het project kan starten met een vrijwilliger als coördinator (in plaatst van een in te huren 
zzp-er) zijn de kosten veel lager, maar kan het NDB die zonder subsidie van de gemeente 
niet voor meerdere jaren voor haar rekening nemen. 
In de vergadering van december van het Diaconaal Platform Nijkerk (DPN) hebben de leden 
besloten om de start van JHM in Nijkerk ‘on hold’ te zetten en dit opnieuw te willen wegen in 
het kader van in te zetten mensen en middelen door het NDB. In het voorjaar van 2022 is 
nadere informatie gegeven en het is de bedoeling dat het DPN medio 2022 besluit over al of 
niet opstarten met JHM in Nijkerk.        
 
 
Diversen 
Met ingang van 2022 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van 
statushouders. In dat kader heeft het NDB de vraag gekregen of wij daarbij iets kunnen 
betekenen door de inzet van onze vrijwilligers als buddy/maatje van een statushouder. Dat 
zouden we wellicht kunnen invullen met een aparte groep hulpbieders via HipHelpt. Om  
meer zicht te krijgen op de aard van die hulpvragen hebben we de gemeente een aantal 
vragen gesteld m.b.t. de lengte van het traject, eventueel te stellen eisen aan een maatje. 
Ondanks een gestuurde herinnering hebben we daar na een aantal maanden nog geen 
reactie op gehad.     
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In het kader van tekorten heeft de gemeente in 2020 aangekondigd flink te moeten 
bezuinigen in het sociaal domein. In dat proces om te komen tot die besparingen zijn ook 
allerlei maatschappelijke organisaties betrokken en als NDB hebben wij ook onze inbreng in 
de discussie gehad. Door de gemeente is daar heel positief op gereageerd en men heeft 
toegezegd maatschappelijke organisaties zoals het NDB bij de verdere uitvoering van de 
plannen te betrekken. Tot op heden hebben we daar nog niet veel van gemerkt. 
 
 
 
Publiciteit en communicatie 
Vanaf medio 2020 proberen we volgens een jaarplanning consequent bezig te zijn met de 
PR en de communicatie van het NDB en de projecten. We zijn regelmatig zichtbaar op 
sociale media, via nieuwsbrieven en ook de website wordt bijgehouden en geregeld voorzien 
van nieuwe berichten. Op die manier willen we de bekendheid van het NDB bij partijen en 
instanties in Nijkerk, maar ook bij de deelnemende kerken vergroten. 
Ook in 2021 is dit tegen een gereduceerd tarief gedaan door een professional omdat we nog 
steeds geen vrijwilliger hebben gevonden die dit wil en kan oppakken. Na een herhaalde 
oproep in diverse kerkbladen heeft zich begin 2022 iemand gemeld die hier wel interesse 
voor heeft. We hopen dat deze vacature zo vervuld kan worden.  
 
 
Financiën                                                                                                                                 
In de laatste NDB-vergadering zijn de conceptcijfers over het afgelopen kalenderjaar 
besproken en vastgesteld. Deze zijn doorgestuurd naar de accountant ter controle, maar 
waarop net als in eerdere jaren geen wijzigingen meer verwacht worden. De ontvangsten en 
uitgaven liggen redelijk in lijn met de begroting, afwijkingen zijn deels nog het gevolg van 
corona waardoor bijvoorbeeld het vakantieproject kinderen opnieuw in een sterk gewijzigde 
en afgeslankte vorm heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er geen nieuwe projecten 
opgepakt, waar in de begroting onder andere nog rekening was gehouden met het opstarten 
van het project JobHulpMaatje en activiteiten met vluchtelingen. Een en ander resulteert in 
een positief saldo van ca. € 2.000 dat aan de reserves zal worden toegevoegd. 
 
 
Bestuur 
Volgens het rooster van aftreden was Tineke van der Gugten eind 2021 aftredend en 
herkiesbaar. Zij heeft zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld.    
Gezien Schoo heeft eind 2020 aangegeven niet voor een volledig nieuwe periode van 4 jaar 
beschikbaar te zijn, maar wel 1 jaar door te willen gaan. Na die periode heeft zij zich eind 
2021 toch voor de gehele resterende periode beschikbaar gesteld.  
Het bestuur is dankbaar dat beide bestuursleden zich weer bestuurlijk willen inzetten.  
 
 
Tenslotte 
We zijn dankbaar dat we in 2021 de kracht en de gezondheid ontvingen om onze 
werkzaamheden te doen en iets van onze Bijbelse diaconale opdracht te laten zien. We 
hopen dat in 2022 onder de zegen van onze God te kunnen voortzetten.  
 
 
 


