Jaarverslag Stichting BOL (Budget Ondersteuning Lopikerwaard) 2019.

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

2. Doelstelling zoals in beleidsplan verwoord
Het doel van Stichting BOL is binnen de Gemeente Lopik hulp te verlenen aan mensen met
(dreigende) financiële problemen. Stichting BOL biedt goed opgeleide vrijwilligers die
aanvullende dienstverlening geven aan sociaal maatschappelijke organisaties binnen de
Gemeente Lopik. Op deze wijze leveren wij met elkaar een positieve bijdrage aan het welzijn
van de inwoners.
Stichting BOL helpt mensen zonder eigen belang, oordeel of winstoogmerk.
Ons streven is de financiële zelfredzaamheid bij mensen ter verhogen zodat zij op enig
moment weer baas over hun eigen portemonnee kunnen zijn. Wij kijken niet naar afkomst,
ras, geslacht, religie, levensovertuiging, geaardheid of politieke voorkeur. Ieder die een
aanvraag indient bij de stichting wordt waar mogelijk geholpen.
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).

3. Resultaat gestelde doelen 2019












Wij beschikken over twee coördinatoren, één coördinator vanuit de maatjes en een
vanuit het bestuur. Daardoor is het mogelijk om maandelijks vertegenwoordigd te
zijn bij het gemeentelijke netwerkoverleg “Schuldhulpverlening in Lopik”.
Vanuit dat gemeentelijke overleg komen inmiddels meerdere hulpvragen binnen.
We zijn dit jaar gestart met 7 maatjes.
Echter 1 maatje is wegens persoonlijke omstandigheden in september gestopt.
Maar 1 nieuw maatje meldde zich aan en zij heeft de opleiding inmiddels succesvol
afgerond.
In het agelopen jaar kregen wij 6 nieuwe hulpvragen binnen. Opvallend was de
zwaarte van de problemen, waardoor soms twee maatjes gevraagd zijn om dit op te
pakken.
Er konden 3 hulpvragen succesvol worden afgesloten en 2 hulpvragen zijn vroegtijdig
beeindigd.
Op 2 juni kregen wij het trieste bericht dat een hulpvraagster plotseling op jonge
leeftijd was overleden. Dit had veel impact voor de beide maatjes, die haar
begeleidden.
Momenteel worden 13 hulpvragers begeleid.
Wij kunnen terugkijken op een druk jaar, maar door de “maatjesavonden” is de
ondelinge samenwerking versterkt.
Daarom gaan we met vertrouwen starten in 2020.

4. Doelen in 2020
Als jonge stichting hebben we in 2020 de volgende doelen;






Het behouden van de 6 Maatjes en werven van 2 nieuwe Maatjes (getrainde
vrijwilligers die de hulpvrager begeleiden), en zorgdragen voor hun opleidingen.
Alle Maatjes ieder een of meerdere hulpvragers begeleiden.
Het in contact blijven met andere maatschappelijke organen binnen de Gemeente
Lopik en uitbouwen van ons netwerk.
Het genereren van inkomsten.
Het genereren van meer naamsbekendheid onder de inwoners van Gemeente Lopik.

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

