Jaarverslag Stichting BOL (Budget Ondersteuning Lopikerwaard) 2017

1. Inleiding
Stichting BOL is in oktober 2015 opgericht als een samenwerkingsverband tussen verschillende
kerken in de Lopikerwaard te weten, Hervormde kerk Lopik, Hervormde kerk Lopikerkapel,
Hervormde kerk Jaarsveld, Hervormde kerk Polsbroek/Vlist, Geloofsgemeenschap Heilige Jacobus
Cabauw/Lopik/Polsbroek en de Brugkerk Lopik.
2. Doelstelling zoals in beleidsplan verwoord
Het doel van Stichting BOL is hulp verlenen aan mensen die met (dreigende)
financiële problemen kampen binnen 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 enig 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 diverse 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 2016 werden landelijk
6130 mensen met financiële problemen geholpen door ruim 1586 maatjes vanuit 113 locaties
in Nederland.
3. Doelen in 2017
Als jonge stichting hebben we in 2017 de volgende doelen;






Het werven van 4 Maatjes (getrainde vrijwilligers die de hulpvrager begeleiden), en
zorgdragen voor hun opleiding.
Deze 4 Maatjes ieder een of meerdere hulpvragers begeleiden.
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 genereren van naamsbekendheid.

4. Resultaat gestelde doelen

















Januari 2017 waren er twee maatjes gekwalificeerd.
Een maatje kreeg direct een zeer bewerkelijke hulpvraag. De hulpvrager zag de toekomst niet
meer zitten. Een echtscheiding met een grote schuld en door ziekte kon hij niet werken. Ons
maatje heeft hier heel veel tijd in gestoken om samen met hem de verhuurder en de
schuldeisers goed te informeren om zo huisuitzetting enz. te kunnen voorkomen. Deze
intensieve begeleiding gaat nog steeds verder. Inmiddels is bereikt dat: de belastingschuld
kwijtgescholden werd; de bijstand aanvraag werd begeleid en er werd afscheid genomen van
de “betaalde schuldhulpverlener”. De schulden zijn in kaart gebracht en ons maatje zorgt nu
voor de schulden die er nu nog zijn. Dit geeft de hulpvrager veel rust.
Op 15 februari kwam er een hulpvraag binnen via Vluchtelingenwerk. Een gecompliceerde
vraag. Het betrof een gezin bestaande uit ouders met 4 kinderen. Vanwege de
gecompliceerde situatie hebben wij er twee maatjes opgezet.
Eind februari kregen wij een hulpvraag binnen via onze hulplijn. Dit was een dankbare
hulpvrager, die zelf heel goed meewerkte door de financiële situatie goed in beeld te
brengen. Mede dankzij de hulp van een kerk in Lopik is dit voorspoedig gelopen. De
begeleiding is nu nog minimaal, waardoor ons maatje vroeg om een nieuwe klus.
Een ander maatje heeft samen met de coördinator-maatjes de intensieve hulpvraag van een
28 jarige man zonder werk op zich genomen. Hij heeft een kleine bijstandsuitkering en veel
schulden. Ons maatje is alles in kaart aan het brengen en heeft samen brieven gemaakt en
gestuurd naar de betreffende schuldeisers.
Inmiddels zijn nog eens 4 maatjes gekwalificeerd.
Wij beschikken over twee coördinatoren, een coördinator vanuit de maatjes en een vanuit
het bestuur. Daardoor is het mogelijk om maandelijks vertegenwoordigd te zijn bij het
gemeentelijke netwerkoverleg schuldhulpverlening.
Vanuit dat overleg kwamen in juni twee zware hulpvragen binnen. Onze maatjes begeleiden
in beide situaties, maar in beide situaties is inmiddels een bewindvoerder aangesteld.
Op 14 oktober is ons zevende maatje gekwalificeerd.
Stichting BOL heeft zich aangesloten bij het sociaal overleg binnen de gemeente Lopik. Hier
hebben alle organisaties die betrokken zijn bij schuldhulpverlening in de Lopikerwaard, o.a.
WIL (Werk Inkomen Lekstroon), Pulse en gemeente Lopik, zitting. Deels ontvangen wij vanuit
het sociaal overleg onze hulpvragen. Wij zijn maandelijks aanwezig bij dit overleg.
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.
Genereren van naamsbekendheid doen we middels verspreiden van flyers die bij huisartsen,
kerken, bibliotheken, gemeentehuis en andere gemeentelijke instanties. Tevens is er een
website van onze stichting (www.stichtingbol.nu).
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