Jaarverslag Stichting BOL (budgetondersteuning Lopikerwaard) 2016.
1. Inleiding.
Stichting BOL is in oktober 2015 opgericht als een samenwerkingsverband tussen een
aantal kerken uit de Lopikerwaard namelijk de Hervormde kerk Lopik, de Hervormde kerk
Lopikerkapel, de Hervormde kerk Polsbroek/Vlist, de Hervormde kerk Jaarsveld, de
Geloofsgemeenschap H. Jacobus Cabauw/Lopik/Polsbroek en de Gereformeerde kerk Lopik.
2. Doelstelling zoals in beleidsplan verwoord.
Het doel van de Stichting BOL is om hulp te verlenen aan mensen die met (dreigende)
financiële problemen kampen in de Gemeente Lopik. Met behulp van opgeleide vrijwilligers
willen wij aanvullend zijn op de dienstverlening van de burgerlijke gemeente. Wij willen
samen met andere sociaal maatschappelijke organisaties in de Gemeente Lopik een positieve
bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners. Dit doen wij door mensen te helpen zonder
eigen belang, zonder oordeel en zonder winstoogmerk. Het doel van onze hulp is mensen
weer financieel zelfredzaam te maken zodat zij op een zeker moment weer de baas zijn over
hun geld. Wij helpen iedereen, ongeacht de afkomst van mensen, ras, geslacht, religie,
levensovertuiging, geaardheid en/of politieke voorkeur.
Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. In 2010 is
SchuldHulpMaatje Nederland gestart als initiatief van verschillende landelijke instanties
zoals Kerk in Actie (KIA), Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), Evangelische
Alliantie (EA), Stichting Kerk In Nederland (SKIN), Protestants Christelijke Ouderen Bond
(PCOB) en het Platform voor Christelijke Schuldpreventie (PCS). In 2015 werden landelijk
4960 mensen met financiële problemen geholpen door ruim 1503 maatjes vanuit 76 locaties
in Nederland.
3. Doelen 2016.
Als jonge stichting was er het besef dat 2016 toch wel vooral een jaar van voorbereiding zou
zijn, alvorens uitvoerend aan de slag te gaan. Daartoe onderstaande doelen.
 Het werven van “Maatjes” (getrainde vrijwilligers die de hulpvrager begeleiden), en
zorgdragen voor hun opleiding.
 Het uitbouwen van ons netwerk door het zoeken van contact met andere organen binnen
de Lopikerwaard die zich met schuldenproblematiek bezig houden en met de gemeente
Lopik.
 Het genereren van inkomsten.
 Het organiseren van een avond waarop we de stichting officieel willen lanceren.
 Het genereren van naamsbekendheid.
4. Resultaat gestelde doelen.
 Het verder werven van Maatjes (getrainde vrijwilligers die de hulpvrager begeleiden), en
zorgdragen voor hun opleiding. Naar aanleiding van het plaatsen van advertenties in de
diverse kerkbladen hebben zich zeven personen aangemeld om Maatje te worden. Er is
een informatieavond voor hen georganiseerd waar ook een Maatje uit Oudewater
aanwezig was om wat meer over de praktijk van het werk te vertellen. De Maatjes worden
aangestuurd door een tweetal coördinatoren waarvan er één zitting heeft in het bestuur.
Een tweetal Maatjes heeft in 2016 het certificaat Behaald. De opleiding voor de overige
Maatjes is ingepland.
 Het uitbouwen van ons netwerk door het zoeken van contact met andere organen binnen
de Lopikerwaard die zich met schuldenproblematiek bezig houden en met de gemeente
Lopik. Er is een gesprek geweest met wethouder van Everingen van de gemeente Lopik en
met de stichting WIL (Werk en Inkomen Lekstroom). Wij hebben ons als stichting
voorgesteld en verder is besproken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast
wordt er periodiek een vergadering gehouden met alle organisaties die betrokken zijn bij
schuldhulpverlening in de Lopikerwaard. De stichting BOL heeft zich bij dat netwerk
aangesloten.

 Het genereren van inkomsten. Door het ontvangen van giften van particulieren, de
aangesloten diaconieën en subsidie van de gemeente waren er voldoende financiën om
onze doelen vorm te kunnen geven.
 Het organiseren van een avond waarop we de stichting officieel willen lanceren. Door
diverse omstandigheden is het niet gelukt deze avond nog in 2016 te plannen. De avond
heeft plaatsgevonden 25 januari 2017.
 Het genereren van naamsbekendheid. Er is een website ontwikkeld (www.stichtingbol.nu)
en er zijn folders verspreid over de diverse gemeentelijke instanties in de Lopikerwaard.
Deze zijn terug te vinden bij de deelnemende kerken, gezondheidscentra, huisartsen,
gemeentehuis, voedselbank en dergelijke.
Namens het bestuur van de Stichting Budgetondersteuning Lopikerwaard,
Cees Verwey (secretaris).

