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1. Inleiding 
 
Stichting BOL is in oktober 2015 opgericht als een samenwerkingsverband tussen meerdere kerken in 
de Lopikerwaard te weten, Geloofsgemeenschap Heilige Jacobus Cabauw/Lopik/Polsbroek, Brugkerk 
Lopik Hervormde kerk Lopikerkapel, Hervormde kerk Jaarsveld, Hervormde kerk Lopik en de 
Hervormde kerk Polsbroek/Vlist,. 
 

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 2017 werden landelijk 
8300 mensen met financiële problemen geholpen door ruim 1800 maatjes vanuit 116 locaties 
in Nederland.  
 

3. Doelen in 2018 
 
Als jonge stichting hebben we in 2018 de volgende doelen; 
  

 Het behouden en werven van 2 nieuwe Maatjes (getrainde vrijwilligers die de hulpvrager 
begeleiden), en zorgdragen voor hun opleiding. 

 Alle Maatjes ieder een of meerdere hulpvragers begeleiden. 

 Nieuwe coördinator opleiden. 

 Het uitbouwen van ons netwerk door het zoeken van contact met andere organen en het in 
contact blijven 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 
 

 In het begin van 2018 meldde onze 1ste coördinator zich met de mededeling dat wegens 
ziekte van haar man ze haar werkzaamheden tijdelijk niet kon doen. Aan het einde van 2018 
is ze met haar coördinatorschap gestopt.  

 Uit de aanwezige maatjes is een nieuwe coördinator opgestaan, die ook de 2 daagse cursus 
gevolgd heeft. Voor haar is een laptop aangeschaft. 

 In het begin van het jaar is een maatje gestopt en zijn twee nieuwe maatjes op cursus 
geweest. Een derde nieuw maatje is nog bezig met de pre-learning. 

 Ook is een maatje met zwangerschapsverlof gegaan. 

 Dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan scholig van de maatjes door avonden te 
organiseren met o.a.: 

 De zorgverzekeringslijn  
 De generalist van Breed Sociaal Loket Lopik. 
 Digitaliserering m.b.t. de nieuwe AVG regels. 

 

 Alle maatjes hebben een of meerdere hulpvragers onder hun hoede. 

 Zo zijn er twee hulpvragers onder begeleiding van een maatje naar de Schuldhulpverlening 
gegaan. 

 Een jonge hulpvrager, die nog niet in de schulden zat, kon snel met een goed resultaat 
worden afgerond. 

 Een hulpvrager met Wajong-uitkering is heel complex, daar zijn twee maatjes op gezet. 
 
 

 Stichting BOL heeft zitting binnen het sociaal overleg van de gemeente Lopik. Hier hebben 
alle organisaties die betrokken zijn bij schuldhulpverlening in de Lopikerwaard, o.a. WIL 
(Werk Inkomen Lekstroom), Pulse, voedselbank en gemeente Lopik zitting. Deels ontvangen 
wij vanuit het sociaal overleg onze hulpvragen. We ontvangen ook aanvragen van de 
landelijke stichting en via onze site. 

 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). In 2018 staat er maandelijks een 
advertentie van diverse stichtingen die vallen onder SchuldHulpMaatje in een regionale 
weekkrant. 

 
Namens het bestuur van de Stichting Budgetondersteuning Lopikerwaard,  
Cees Verwey (secretaris). 

 


