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WAT IS ISOFA?
De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie
(ISOFA) is in 2012 opgericht en is een zusterorganisatie van het Interkerkelijk Sociaal
Fonds (ISF). De doelstelling van ISOFA is: Het ondersteunen van personen met
financiële en/of administratieve problemen door middel van persoonlijke begeleiding
door getrainde vrijwilligers.
In 2006 is het project Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB) gestart onder de vlag van
het ISF en eind 2010 heeft het zich aangesloten bij de inmiddels landelijke vereniging
SchuldHulpMaatje. Op 23 mei 2012 is de oprichtingsakte van ISOFA bij de notaris
gepasseerd en gaat het PBB-project verder als een zelfstandige organisatie. Bij ISOFA
zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief in een viertal deelprojecten. ISOFA en ISF willen
zich samen blijvend inzetten voor alle burgers in Delft die financieel in de klem zitten
of dreigen te raken. Zie ook www.isofa.nl en www.isf.nl
De problemen van de cliënten zijn van uiteenlopende aard, de meest voorkomende
zijn: (problematische) schulden, (dreigende) huisuitzetting, afsluiting van gas en
elektra, (te) lang wachten op een uitkering, baanverlies, gezondheidsproblemen,
relatieproblemen, onvoldoende administratieve vaardigheden en soms ook
miscommunicatie met (medewerkers van) instanties.
De financiële middelen van ISOFA zijn afkomstig van de Gemeente Delft, Oranje Fonds,
Kansfonds, Fonds 1818, Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele Fonds, Stichting
De Lichtboei, Rabobank coöperatiefonds, particulieren en Delftse kerken.
Mocht u het werk van ISOFA willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op de
bankrekening van ISOFA. Bij voorbaat dank!
IBAN NL36 RABO 0316 0746 83

BIC: RABONL2U

t.n.v. ISOFA te Delft

ISOFA heeft sinds 23-05-2012 de ANBI status.
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1. Voorwoord van de voorzitter
In alle op dit moment gemaakte jaarverslagen zal het woord CORONA een
prominente plaats innemen. Want dat hangt als een grote schaduw boven dit gehele
jaar.
Toch is dat voor ISOFA niet volledig terecht. Natuurlijk hebben we als bestuur – via
TEAMS vergaderingen - het nodige hiermee te stellen gehad, maar op een korte
periode na konden we onze spreekuren in de Vierhovenkerk gewoon laten doorgaan.
Uiteraard met voldoende maatregelen om besmettingen te voorkomen. Het 1 op 1
bezoekwerk aan huis (maatjeswerk) is na een korte pauze van een aantal weken ook
weer van start gegaan. Ook hier hebben we als bestuur wel goed gekeken of en hoe
het veilig kon, maar ook dat is gelukt.
Een terechte aantekening geldt daarbij wel voor onze vrijwilligers: wie om welke
reden niet kon of durfde doorgaan met de normale werkzaamheden, kreeg daarvoor
alle ruimte en hen werd niet gebrek aan durf of inzet verweten. Iedereen moest vrij
zijn dat voor zichzelf uit te maken. En de meesten zijn gewoon door gegaan. Alle
hulde daarvoor!
Wat we wel hebben gemerkt is dat nieuwe cliënten tot het einde van de zomer door
effecten van de diverse corona-maatregelen minder gemakkelijk de weg naar ons
wisten te vinden. Na de zomer zien we dat het aantal maandelijkse hulpvragen weer
vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Op jaarbasis heeft dat wel geleid tot een
lager aantal hulpvragers.
Voor mij persoonlijk is 2020 ook een bijzonder jaar: ik heb in september afscheid
genomen van mijn taak als voorzitter bij het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Mijn
benoemingstermijnen waren op en ik moest dus wel aftreden. In het voorjaar van
2021 geldt dat ook voor ISOFA. Ook hier zit mijn benoemingstermijnen er op. Ik ga
wel door met mijn taak binnen het Kernteam van het Pact tegen de Armoede. Dat
hoop ik nog een aantal jaren te kunnen doen.
Gelukkig is mijn opvolger, Laurien Willemse, al sinds de afgelopen zomer lid van het
bestuur en sindsdien bezig zich in te werken in de taak van voorzitter van het
bestuur. Ik draag het werk dan ook met een gerust hart aan haar over.
Wat rest is nogmaals mijn waardering uit te spreken over het vele werk, dat binnen
ISOFA verzet wordt door de vrijwilligers, de coördinatoren en het bestuur. Met hun
inzet en de hulp van God mogen we in Delft iets betekenen voor onze naaste in nood.
Co van der Maas
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Een half jaar geleden ben ik toegetreden tot het bestuur van ISOFASchuldHulpMaatje Delft met het doel om in 2021 het voorzitterschap van Co over te
nemen. In de afgelopen maanden heb ik de organisatie leren kennen als een
professionele organisatie met een enorme kennis over de schuldenproblematiek in
Delft en alle initiatieven die zijn ontwikkeld om mensen uit de schulden te helpen.
Voeg daarbij het grote netwerk wat Co heeft opgebouwd de afgelopen jaren en het
zal dus een stevige uitdaging worden om zijn taak over te nemen. Maar ik kan
gelukkig rekenen op de samenwerking met zeer betrokken medebestuursleden, een
geweldig team van coördinatoren en vrijwilligers en daarnaast de ondersteuning van
SchuldHulpMaatje Nederland. Ik ben blij dat ik mijn steentje bij kan dragen aan het
financieel zelfredzaam worden van mensen met (mogelijke) schulden.
Voor het komende jaar lijkt de uitdaging vooral om te anticiperen op een mogelijke
toename aan hulpvraag, wanneer de ondersteuning van de overheid afgebouwd zal
worden en er naar alle waarschijnlijkheid meer faillissementen en ontslagen zullen
vallen. Om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van ISOFASchuldHulpMaatje Delft worden verschillende initiatieven ontwikkeld zodat
hulpvragers ons makkelijker kunnen vinden. Ook zal, om een mogelijke toestroom
aan te kunnen, er actief gezocht worden naar nieuwe vrijwilligers. U leest er in het
jaarverslag meer over.
Laurien Willemse
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2. ISOFA en haar activiteiten; bestuursbeleid 2021
Het beleidsplan voor 2021 vormt een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 20192021. Omdat het een laatste jaar ingaat, is hieronder volstaan met het opnemen van
het op dit moment geldende beleidsplan.
A.

VRIJWILLIGERS

In de afgelopen beleidsperiode zijn we gegroeid in aantal vrijwilligers van
rond 30 naar ruim 50. Dat is een verheugende ontwikkeling.
In het meerjarenbeleidsplan was dit ook opgenomen als te bereiken einddoel. Dat
dit doel nu al is bereikt, is daarom verheugend.
Recente ontwikkelingen zullen het bestuur dwingen om in 2021 verder na te denken
over de gewenste groei. De verwachting is dat zowel de Covid-crisis als het nog te
ontwikkelen project binnen Financiën-voor-Elkaar en ook eventuele nieuwe
projecten binnen ISOFA zelf de behoefte aan vrijwilligers zal doen gaan toenemen.
Wat voor het bestuur tegenover die toename verantwoord is om te kunnen behappen
aan groei is een vraag die nog beantwoord moet worden.
De coronacrisis en de daaruit voortkomende extra toename van het aantal cliënten
dat een beroep op ons doet, kan ons dwingen een extra krachtsinspanning te leveren
om het oorspronkelijk doel om mensen, die een beroep op ons doen te helpen zonder
dat er gewerkt wordt met een wachtlijst alsnog te gaan halen.
Mede om die reden willen we extra aandacht gaan besteden aan onze PR. Belangrijk
hierbij is dat we met name nieuwe vrijwilligers vanuit de kerken willen werven.
De uitbreiding van de coördinatorentaak, die daarbij hoort, is van 1,3 fte (in 2020)
naar 1,4 tot 1,6 fte in 2021.

B. HULPVERLENINGSAANBOD
Het huidige aanbod bestaat op dit moment uit:
1. De persoonlijke budgetbegeleiding
2. Het financieel spreekuur
3. De assistentie bij de workshop van de gemeente op het gebied van
ordenen van financiële papieren
4. Het spreekuur Poen en Papier (P&P).
Door reorganisatie van de Financiële Winkel bij de Gemeente is op dit moment op
punt 3 geen vraag. Het is afwachten of dit – zij het in aangepaste vorm – zal
terugkeren.
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Ten aanzien van punt 4 kan worden opgemerkt, dat het project EMMA,
vroegsignalering, in toenemende mate cliënten oplevert. Er is een reële kans, dat in
2021 een verder groei in aantallen cliënten gaat plaatsvinden.
Ook ligt er een voorstel om samen met Delft voor Elkaar en Humanitas als ”Financiën
voor Elkaar Delft” een website op te zetten zodat de hulpvrager beter zijn weg vindt
op het terrein van schuldhulpverlening. Dat zou, indien dit van de grond komt, op
termijn een toename in de hulpvraag kunnen opleveren.
C. PUBLIC RELATIONS
Nieuw binnen het beleidsplan voor 2021 is gerichte aandacht voor PR.
Om twee redenen is het gewenst dat we uitvoering gaan geven aan het in 2020
opgestelde PR-plan.
Ten eerste de al eerder genoemde reden dat we meer vrijwilligers vanuit de kerken
willen betrekken bij onze stichting. In 2012 bestond ons team van vrijwilligers vrijwel
uitsluitend uit mensen met een kerkelijke achtergrond. Inmiddels bestaat de groep
vrijwilligers uit de helft met een niet-kerkelijke achtergrond. Het is fijn, dat deze
vrijwilligers zich prima thuis voelen bij ons en zich ook kunnen vinden in onze normen
en waarden. Maar het is ook jammer, dat vrijwilligers met een kerkelijke
achtergrond wat minder gemakkelijk de weg weten te vinden naar ons.
Onbekendheid met ons werk en beschikbaarheid van vrijwilligers spelen daarbij een
grote rol. Aan de onbekendheid willen we beslist gaan werken.
De tweede reden wordt gevormd door de te verwachten exponentiële groei in
aantallen cliënten als gevolg van de coronacrisis. Alle landelijke
hulpverleningsorganisaties rekenen met toenames van 25 tot 50% in het aantal
aanvragen in 2021. De teruggang van de economie door de crisis vormt de basis voor
deze verwachting. Meer beroep op ons betekent automatisch het nodig zijn van meer
vrijwilligers.
Deze vrijwilligers zullen ons niet uit zichzelf vinden. Daarop moeten we actie
ondernemen door gerichte PR. Enerzijds om meer vrijwilligers te interesseren en te
betrekken bij ons werk, maar ook om bredere bekendheid te geven aan het feit, dat
we met onze vrijwilligers beschikbaar zijn voor mensen met financiële problemen.
Te vaak zorgen schaamte en onbekendheid met de mogelijkheden voor hulp voor een
veel te laat beroep doen op professionals en vrijwilligers.
Daarom zullen we ook voor 2021 een bedrag binnen de begroting reserveren voor het
ontwikkelen en uitvoeren van PR-activiteiten.

D. FINANCIËN
Om te komen tot een stabiele begroting is het van belang, dat de inkomsten over
voldoende geldverstrekkers zijn verdeeld en ook dat elk van die geldverstrekkers
een stabiel inkomstenpatroon voor ons genereert.
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In 2021 leidt dit tot de volgende beleidsdoelen:

Het zorgdragen dat de bijdrage van de Gemeente Delft binnen de
streefwaarde van 40% blijft. Weliswaar vragen we bij de Gemeente in eerste
instantie meer subsidie aan, maar we streven ernaar het werkelijk op te
vragen bedrag in 2021 tot bovengenoemde 40% te beperken.

Het vergroten van de bijdrage uit de kerken en particulieren

Het vergroten van de bijdrage vanuit ondernemers

Het overtuigen van fondsen, dat een deel van de hun beschikbare gelden
moeten worden geïnvesteerd in projecten zoals ISOFA, die reeds hun bestaan
hebben bewezen.

E. SUBSIDIESOORT
In 2019 hebben we in het overleg met onze wethouder, mevrouw Schrederhof,
aangegeven, dat er belang is om te zien of zij met onze input de politiek in Delft
kan overtuigen van het feit, dat er naast de stimuleringssubsidie voor nieuwe
projecten en de prestatiesubsidie voor professionele organisaties een nieuwe (derde)
subsidievorm nodig is: de waarderingssubsidie (voor projecten, die hun
bestaansrecht bewezen hebben en werken op basis van inzet van vrijwilligers).
Op moment van opstellen van dit jaarverslag is het beleid van de Gemeente in deze,
dat we weliswaar vallen onder de regeling-prestatiesubsidie, maar dat we geen
prestatiedoelen behoeven aan te leveren en ook dat de verslaglegging van ons
jaarverslag voldoende basis is om verantwoording af te leggen voor het aan ons
verstrekte subsidiebedrag.
SAMENWERKING MET PARTNERS
Op het gebied van hulp aan mensen met financiële problemen werken we met twee
andere partners samen binnen een samenwerkingsverband, Financiën voor Elkaar
(FvE).
In 2020 is een volledig aangepaste versie van een tweejarig-projectplan uitgewerkt,
dat we onder gezamenlijke verantwoording willen ontwikkelen in 2021. Lees voor
meer details hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.
VRIJWILLIGERS EN COÖRDINATOREN:
Het aantal vrijwilligers is in 2020 gestegen van 44 naar 54 (per eind december).
Vrijwilligers zijn het belangrijkste “bedrijfskapitaal” van ISOFA. We zijn erg blij
met hun inzet en hun feedback.
Als coördinatoren fungeerden in 2020:

Inge Weijts, 1e coördinator, voor 0,8 fte.

en Monique Lie-A-Tsoen, 2e coördinator, voor 0,5 fte.
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FINANCIËN
In 2020 waren de belangrijkste inkomstenbronnen van de Gemeente Delft, Oranje
Fonds, Kansfonds, Fonds 1818, Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele Fonds,
Stichting De Lichtboei en Rabobank coöperatiefonds. Daarnaast werden diverse
bijdragen ontvangen van particulieren en bijdragen via collectes in kerken. De
doelstelling om bijdragen van ondernemers uit Delft te verkrijgen is niet
gerealiseerd.
Belangrijk voor de uitvoering van het werk is de ruimhartige steun van de
Protestantse Gemeente Delft en de Immanuelkerk (GKv) in de vorm van het gratis
ter beschikking stellen van ruimtes voor spreekuren en diverse vergaderingen. Het
jaar 2020 is financieel afgesloten met een beperkt financieel nadeel.
Zie voor een nadere toelichting het financieel verslag in hoofdstuk 8.
LANDELIJKE ORGANISATIE EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
In 2014 is de landelijke projectorganisatie SchuldHulpMaatje omgezet naar een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De lokale initiatieven, zoals ISOFA in
Delft, vormen met elkaar de leden van de vereniging. Eind 2020 bestaat de
vereniging uit meer dan 100 leden, die actief zijn in ruim 136 gemeenten. Daarnaast
zijn er nog een kleine 20 aspirant-leden, die werkzaam zijn in burgerlijke
gemeenten. Daarnaast zijn ook diverse betrokken landelijke kerken lid van de
vereniging.
Naast het uitwisselen van expertise is ook de training van de vrijwilligers een
belangrijke reden voor ons om lid te zijn van deze vereniging. De training en
nascholing zijn professioneel opgezet en omvatten – naast een driedaagse startcursus
– een jaarlijks terugkerend trainingstraject in de vorm van e-learning. Daarnaast
wordt op lokaal niveau training gegeven aan de vrijwilligers door onze eigen
coördinatoren, in de vorm van intervisie-bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.
In 2021 zullen wij deze vormen van deskundigheidsbevordering continueren.

PREVENTIEPROJECT EMMA
Sinds een aantal jaren groeit bij de landelijke overheid het besef dat preventie
minstens zo hard nodig is als schuldhulpverlening. Dit wordt mede ingegeven door
de gestaag groeiende schulden- en armoedeproblematiek.
Vanuit het Pact tegen de Armoede is eind 2017 een proces opgestart dat moet leiden
tot meer grip op mensen met schulden en wel in een vroeg stadium. De eerste stap
in de richting van een gezamenlijk meldpunt voor dreigende schulden is succesvol
gezet. In de eerste helft van 2018 werd deze opzet verder uitgewerkt en op 1
november van dat jaar werd daadwerkelijk gestart op beperkte schaal met deze
aanpak onder de naam EMMA-project (Eerder Melden, Minder Achterstanden).
ISOFA JAARVERSLAG 2020
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In eerste instantie kon alleen worden gewerkt met meldingen op basis van
aanmeldingen bij het CAK door de zorgverzekering. Hierbij is sprake van een
achterstand van minimaal 6 maanden premie bij de zorgverzekeraar en kan eigenlijk
al niet meer over preventie gesproken worden.
In de loop van 2019 en 2020 hebben echter meerdere partijen zich bij het initiatief
aangesloten. Dit betreft bijvoorbeeld een aantal woningbouwverenigingen, Evides
en energiemaatschappijen. Als bij minimaal twee van deze partijen betalingsachterstanden zijn ontstaan, is er sprake van een match en gaan de medewerkers
van EMMA proberen contact te krijgen met de betrokken burger.
De verwachting was en is dat bij deze mensen vaker van beginnende
schuldenproblematiek sprake zal zijn. De medewerkers van EMMA geven advies aan
de betrokkene en zo nodig verwijzen zij door naar een passende organisatie binnen
het bestaande Delftse netwerk, zoals ISOFA. Afhankelijk van de ernst van de
schulden en de situatie van de burger, worden bij ISOFA óf reguliere maatjes ingezet
óf wordt verwezen naar het financiële spreekuur of naar Poen & Papier.
Wij hadden veel instroom van cliënten verwacht door deze aanpak en hebben voor
dit project ook apart subsidie aangevraagd bij stichting de Lichtboei en Kansfonds.
Vanaf de start van deze werkwijze in november 2018, is er echter slechts een
beperkt aantal doorverwijzingen naar ISOFA gedaan. Pas in de loop van 2020 is het
project EMMA beter gaan lopen.
Ook bij ISOFA hebben we dat geconstateerd door toename van de uit EMMA
afkomstige aanmeldingen, namelijk 15. Dit is nog altijd veel minder dan we bij
aanvang van het project hadden verwacht.
PREVENTIESPREEKUUR POEN&PAPIER
Het preventie spreekuur Poen & Papier is een (inloop)spreekuur en vindt wekelijks
plaats in de Vierhovenkerk - Obrechtstraat 50 op woensdagmorgen van 9.30 – 11.30
uur. Dit inloopspreekuur is gecombineerd met het Spreekuur Administratie.
Op het inloopspreekuur kunnen mensen hun (korte) vragen over post, financiën en
administratie stellen. Zij worden geholpen door vrijwilligers, die ter plekke
aangestuurd en begeleid worden door een coördinator. Ook het helpen van cliënten
aan een DiGiD behoort tot het vaste aanbod van de hulpverlening.
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Casus 1:

De aanhouder wint

Twee keer eerder al was Maria bij ons aangemeld vanwege haar financiële
problemen. Beide keren durfde ze niet en haakte af. Ze schaamde zich zo!
Maar in februari 2019 kon het écht niet meer en dit keer zette ze door. Ze kon geen
kant meer op doordat er inmiddels een ontruimingsvonnis lag. Ze was ontzettend
zenuwachtig voor het intake-gesprek, maar na een ruim uur praten was er toch al
wat ruimte ontstaan in haar hoofd en was ze blij dat ze dit keer had doorgezet. Het
zou wel moeilijk worden, want een forse schuldenlast en een hoge huur waren een
lastige combinatie. De verwachting is dat er toegewerkt gaat worden naar een
aanmelding Schuldhulpverlening. Aan de andere kant had Maria werk en daardoor
een mooi inkomen én ze wilde knokken voor zichzelf en haar twee kinderen.
Bauke, inmiddels een ervaren vrijwilliger die wel vaker lastige situaties begeleid
heeft, wil ook Maria ondersteunen en samen gaan ze aan de slag.
Maria en Bauke nemen stapels oude stukken door om een compleet beeld te krijgen
van de schulden. Die blijken groot, maar minder erg dan gedacht. Door het
aanpassen van de scheidingsdatum bij de Belastingdienst, kunnen schulden bij de
toeslagen gecorrigeerd worden naar een lager bedrag. Er wordt gesneden in de
uitgaven; de auto gaat weg. Een flink offer, maar wel nodig om tot een oplossing te
komen.
Het zelf doen van de betalingen vindt Maria inmiddels zo spannend, dat ze
budgetbeheer aanvraagt. Dit ontlast haar voor een groot deel, maar ze heeft nu wel
een extra partij om mee te communiceren. Ook hier helpt Bauke bij. Door de
informatie die ze samen verzamelen en aanleveren, kan er een regeling komen voor
de zorgverzekeringsschuld, zodat ze wordt afgemeld bij het CAK en minder kwijt is
aan de zorgpremie. En de beslagvrije voet wordt aangepakt en aangepast, zodat de
maandelijkse vaste lasten weer netjes betaald kunnen worden.
Maria heeft lang haar situatie voor iedereen verborgen gehouden. Doordat zij nu
mensen heeft waarmee ze kan overleggen, krijgt ze ook zelfvertrouwen om dingen
aan te pakken. Zo durft ze na verloop van tijd het gesprek met haar ex-partner aan
te gaan over de alimentatie-verplichting die hij niet nakomt. Hij zegt toe dit alsnog
na te komen en zo daalt de schuld gestaag.
Bauke ondersteunt bij het indienen van de aangifte over 2018 en daar komt een fors
bedrag van terug. Eind 2019 blijkt de teruggave binnen en Maria lost hier begin 2020
haar laatste schulden mee af!
Uiteraard zijn we heel blij met dit resultaat dat zoveel mooier is dan we vooraf
hadden gedacht. Bauke gaat bij Maria langs en samen nemen ze de stand van zaken
door. Nu alle schulden zijn afgelost, wordt gekeken naar de ‘schone’ begroting.
Conclusie is dat Maria in haar huis kan blijven wonen Wat is ze hier blij mee!! Ze
heeft nu weer zoveel zelfvertrouwen en rust, dat ze het budgetbeheer gaat laten
beëindigen en zelf de controle weer overneemt. Ze is zeer goed in staat om dit goed
uit te voeren en we hopen vooral dat ze heeft geleerd dat ze een volgende keer
eerder aan de bel kan en mag trekken, zodat het nooit meer zover hoeft te komen.

* vanwege privacy redenen zijn de namen in de casussen gefingeerd.
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3.Wat heeft ISOFA kunnen betekenen voor cliënten?
In de tabellen 1 t/m 11 zijn de activiteiten van het project Persoonlijke Budget
Begeleiding en het Spreekuur Administratie weergegeven.
Tabel 1: Specifieke cijfers van activiteiten, cliënten en vrijwilligers ISOFA
2017
2018
2019
2020
Actieve vrijwilligers

22

34

35

44

Workshops administratie FiWi

22

21

6

2

Vrijwilligers workshops

63

37

12

2

Cliënten workshops*

82

48

16

0

Aanmeldingen cliënten

208

217

184

143

Intakefase per 31/12 (eind jaar)

2

8

6

12

Afwijzingen voor intake

19

6

6

3

Intrekkingen door cliënt

38

43

28

20

Intrekkingen door aanmelder

7

4

3

2

138

144

136

108

Afwijzingen na intake

6

7

4

1

Doorverwijzingen

13

26

15

5

Koppeling cliënt – vrijwilliger
Naar Spreekuur Administratie
Spreekuren Administratie

84
31
50

86
30
51

87
28
51

70
24
47

Aantal cliënten

99

53

39

30

Aantal gemaakte afspraken

323

284

301

227

Aantal gerealiseerde afspraken

251

218

232

128

Voltooide trajecten (positief)

38

40

33

19

Lopende trajecten per 31/12/

54

63

68

62

Intakegesprekken gevoerd

* Schatting aantal cliënten geholpen door ISOFA vrijwilligers. Het werkelijke aantal ligt 50%
hoger, de overige cliënten worden door vrijwilligers van Humanitas geholpen.
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Toelichting tabel 1 voor de jaren 2017 - 2020
In dit jaarverslag zijn in tabel 1 aangepaste cijfers voor 2017 tot en met 2020
gerapporteerd. Een aantal trajecten loopt over de jaargrens heen en kan pas later
definitief worden beoordeeld. Door de aanmeldingen, die in een zeker kalenderjaar
zijn gestart, jaarlijks te rapporteren, kan goed zicht worden verkregen op het
resultaat van de hulpverlening van het desbetreffende jaar.
Toelichting tabel 1 voor 2020
In 2020 is het aantal vrijwilligers behoorlijk gestegen. In maart 2020 konden, net
voor de lockdown vanwege corona, nog 10 nieuwe vrijwilligers worden getraind. Zij
zijn bijna allemaal hierna ingezet.
Ook in oktober/november is er een training in Delft georganiseerd, hieraan deden 8
Delftse maatjes mee.
Ongeveer 75% van de aanvragen resulteert in daadwerkelijke hulpverlening.
Sommige cliënten worden 1-op-1 gekoppeld aan een vrijwilliger, anderen worden
geholpen op een Spreekuur Administratie.
Aanmeldingen
Het aantal aanmeldingen lag in 2020 beduidend lager dan voorgaande jaren. Dit
heeft te maken met de corona-pandemie. Tijdens de eerste lockdown, van 15 maart
tot en met 31 mei, hebben er geen huisbezoeken plaats gevonden en konden ook
geen nieuwe hulpvragen in behandeling worden genomen. Dit heeft te maken met
de aard van de hulpvragen: die zijn in de opstartfase alleen te begeleiden door het
brengen van huisbezoeken. Tot het einde van de zomer merkten wij dat de
veranderde manier van werken bij samenwerkingspartners leidde tot een afname
van doorverwijzingen naar ISOFA-SchuldHulpMaatje Delft. Doordat zij veelal vanuit
huis moesten werken en de corona-situatie leidde tot een andere problemen, kon
minder worden doorverwezen naar ISOFA – SchuldHulpMaatje Delft. Vanaf ongeveer
september, zien we dat het aantal maandelijkse hulpvragen vergelijkbaar is met
voorgaande jaren.
De voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus, hebben wel tot gevolg dat bij de
intake ook gelet moet worden op de mogelijkheid om tijdens afspraken voldoende
afstand te kunnen houden. Als dit niet mogelijk is, is hulp aan huis helaas niet
mogelijk.
Niet alle 143 aanvragen resulteerden in daadwerkelijke hulpverlening.
Twaalf aanvragen bevinden zich eind 2020 nog in de intakefase.
Bij 32 aanvragen is er geen sprake van hulpverlening vanwege een afwijzing (4), een
intrekking van de aanvraag door de aanmelder (2), een intrekking van de aanvraag
door de cliënt zelf (20) of een doorverwijzing (1) of adviesgesprek (5).
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De redenen voor de 4 afwijzingen zijn:
 drie cliënten zijn voor het intakegesprek afgewezen, vanwege onvoldoende
beheersing Nederlands (1), onbehandelde verslaving (1) en wil geen inzage
geven in situatie (1).
 de hulpvraag van één client is na het intakegesprek afgewezen. In dit geval
was er sprake van een in het buitenland gevestigde onderneming en
onvoldoende inkomsten. Er was geen loket beschikbaar om deze situatie
naar door te verwijzen.
De redenen voor de 20 cliënten die hun aanvraag hebben ingetrokken zijn:
 afzegging intake en daarna niet meer bereikbaar (2)
 bij nader inzien meent cliënt geen hulp nodig te hebben (3)
 cliënt is niet bereikbaar/neemt telefoon niet op (4)
 niet aanwezig op geplande afspraak en maakt geen nieuwe afspraak (2)
 elders hulp gevonden (4)
 intrekking hulpvraag (4)
 onbekend/neemt geen contact op (1)
Tenslotte is één persoon doorverwezen naar een zusterorganisatie buiten Delft en 5
anderen hadden genoeg aan een adviesgesprek.
Meer informatie over cliënten, hulpverlening en resultaten staat vermeld in de
tabellen op de volgende pagina’s.
Her-aanmeldingen
Regelmatig komen mensen voor een tweede of zelfs derde of vierde keer hulp vragen
bij ISOFA. In het overgrote deel zijn ze een vorige keer vroegtijdig afgehaakt en is
het probleem bepaald niet minder en willen ze het nog een keer proberen. We geven
mensen graag een nieuwe kans, maar kijken dan wel naar de reden van afsluiting
van het vorige traject. Als er verandering zichtbaar is, proberen we graag nog een
keer om mensen een stap vooruit te helpen.
Tabel 2: Overzicht aantal her-aanmeldingen per kalenderjaar
2015
2016
2017
2018
2019
35
49
45
53
33

2020
30

Van de her-aanmeldingen in 2020 zijn 18 personen gestart met een nieuw traject.
Een aanvraag was op 31 december nog een in de intakefase.
Twee van die trajecten zijn geslaagd, 13 lopen er nog.
Drie trajecten werden vroegtijdig afgesloten. Eén vanwege een verhuizing buiten
Delft, twee vanwege onvoldoende medewerking.
De overige personen zijn niet tot een traject gekomen.
In
In
In
In

tabellen 3 t/m 9 zijn de volgende gegevens weergegeven:
tabel 3: Maatschappelijke organisaties/mensen die cliënten aanmelden.
tabel 4: Burgerlijke staat van cliënten.
tabel 5: Leeftijd van cliënten.
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In
In
In
In

tabel
tabel
tabel
tabel

6: Verdeling van cliënten over de wijken.
7: Doorverwijzingen naar hulpverleners/ondersteuners.
8: Aanvragen van ondersteunende regelingen.
9: Vermeden schade t.g.v. Persoonlijke Budget Begeleiding.

Tabel 3 Maatschappelijke organisaties/mensen die cliënten aanmelden:
2017
2018
2019
Budgetbeheer/bewindvoerder
2
8
3
DOEL
1
1
Delft voor Elkaar (front-office)
1
3
EMMA
3
66
60
Financiële Winkel
67
Gem Delft (géén FinWin)
3
5
3
GGZ
1
2
1
Huisarts
1
Ipse
1
2
Instituut Sociaal Raadslieden
4
ISF
5
2
1
Jeugdformaat
1
1
JongerenAcademie/-loket
5
4
Kerken
4
5
5
KIA-team
1
2
Kwadraad
13
14
7
Limor
1
MEE
4
2
4
Meldpunt Bezorgd
13
6
12
Participe
3
1
1
PerspeKtief
1
2
2
Siriz
3
2
1
SHM NL
20
15
14
Sociaal Team
24
22
11
Team Jeugd
5
7
3
Ursulafonds
1
1
7
1
Vriend/kennis/familie
1
Werkse! (Maatsch. Werk)
4
2
6
Zelf (zonder verwijzing derden)
22
32
24
Overig
3
9
8

2020
3
1
3
15
30
2
1
1
6
0
10
1
4
1
7
15
5
1
30
5
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Tabel 4: Burgerlijke staat cliënten
Gehuwd / Samenwonend
Gescheiden
Ongehuwd
Weduw(e)naar
Onbekend
Totaal

2017
45
59
96
6
2
208

2018
46
46
115
7
3
217

2019
44
34
97
5
4
184

2020
27
14
97
3
0
142

Uit de gegevens van tabel 4 blijkt dat ongeveer 75% van de cliënten alleen een
huishouden voert. Hieruit blijkt dat alleenstaanden relatief kwetsbaar zijn.
Vermoedelijk zullen financiële en/of sociale redenen hieraan ten grondslag liggen.
In tabel 5 en 6 wordt respectievelijk de leeftijd verdeling en de verdeling van de
cliënten over de wijken aangegeven.
Tabel 5: Leeftijd cliënten
0-17
18-20
21-29
30-39
40-54
55-64
65-79
80-100
Onbekend
Totaal

2017
0
7
46
44
67
28
10
0
6
208

2018
0
5
39
47
72
38
9
1
6
217

2019
0
3
33
50
46
31
11
1
9
184

2020
0
0
30
26
55
21
6
1
3
142
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Tabel 6: Verdeling cliënten over de wijken
2017
2611-Binnenstad
18
2612-Vrijenban
30
2613-Hof van Delft
19
2614-Voordijkshoorn
22
2616-Delftse Hout
1
2622-Tanthof West
16
2623-Tanthof Oost
15
2624-Voorhof
36
2625-Buitenhof
32
2627-Schieweg
1
2628-Wippolder
16
Onbekend / buiten Delft
2/0
Totaal
208

2018
8
21
21
27
1
11
16
37
49
2
14
5/5
217

2019
12
23
13
17
1
10
5
39
37
1
15
6/5
184

2020
9
12
14
15
0
10
10
26
28
1
14
2/1
142
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Als ISOFA (een deel van) de hulp niet zelf kan bieden, wordt zo mogelijk
doorverwezen naar andere organisaties, zie tabel 7. Daarnaast wordt doorverwezen
als aanvullende hulp mogelijk en gewenst is tijdens onze betrokkenheid.
Tabel 7: Doorverwijzingen naar hulpverleners/ondersteuners
Advocaat
Bewindvoerder
Boekhouder
Budgetbeheer
Coach
Delft voor Elkaar
Financiële winkel
Formulierenbrigade
Gemeentelijke Kredietbank
GGZ
Huisarts
Jongerenloket
JongerenPerspectiefFonds
Maatschappelijk werk
Ombudsman
Participe thuisadministratie
Poen & Papier
School's Cool
(Schuld)hulpverlening buiten Delft
Sociaal Raadslieden / Wetswinkel
Sociaal Team / Meldpunt Bezorgd
Stadsdiakonaat / Johanniter Hulpgroep
Stichting MEE
Taalmaatje
Team Jeugd
Verslavingszorg
WMO
ZZP-specialist
Totaal

2017
1
10

2018
5
15

2019
1
4
1
8
1

4

9

2
2

1
9
1

4

2

1

0

-2
1
3
2
1
2
2/0
3/5

1
1
4
1
0
1
0
5
3/0
5/3
2/1

1
1
3
7
3
89

0
0
3
6
0
76

0
2
1
0
0
0
0
5
0/1
1/8
1/1
2
0
1
2
1
0
44

2020
3
3
1
9
1
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
2/0
0/1
1/2
0
1
0
0
1
0
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Tabel 8: Aanvraag ondersteunende regelingen
2017
Aangifte InkomstenBelasting
(aanvullende) uitkering
Actie Pepernoot
AV-Delft
Delftpas
Fietsregeling
Handhaving beslagvrije voet
Her-aansluiting energie
Huurverlaging
Individuele Inkomenstoeslag
Interkerkelijk Sociaal Fonds
Jarige Job
Kledingbank
Kwijtschelding RBG
LindaFoundation
Stichting Babyspullen
Stichting Present / adventsmand
Stichting Urgente Noden
Sportfonds / Cultuurfonds
Toeslagen
Voedselbank Delft / NonFoodbank

2018

11
3
5

22
2
2

4
0
3
4/1

5
0
2/5
10
5/2

4/1

13/2

2019
19
10
10
1
4
8
1
1
3
19
2
3
5
5
2
2/6
7
7/4
4
7/2

2020
5
4
25
2
2
1
2
0
0
2
20
0
0
5
5
0
4/4
7
6/1
2
20 / 2

Vermeden schade t.g.v. Persoonlijke Budget Begeleiding
In tabel 9 zijn aantoonbare zaken gerapporteerd die in het project Persoonlijke
Budget Begeleiding in de periode 2016 – 2020 zijn gerealiseerd.
Naast het voorkomen van persoonlijk leed van betrokkenen zijn veel
maatschappelijke kosten voorkomen omdat de dreigende afsluitingen van energie,
huisuitzettingen en oplegging van CAK-boetes niet hebben plaatsgevonden.
Verder is door de hulp van ISOFA vrijwilligers in een aantal gevallen voorkomen dat
cliënten gebruik moesten maken van professionele schuldhulpverlening. Na het in
kaart brengen van de schulden is gebleken dat de schuldenlast volledig aflosbaar
was. De cliënt heeft dan samen met de vrijwilliger een aflossingsregeling opgezet en
zelfstandig de schulden afgelost.
Ook kwam het voor dat mensen wél een problematische schuld hadden, maar (nog)
niet geholpen konden worden door de Schuldhulpverlening, of dat mensen niet
leerbaar bleken te zijn. In die gevallen is toegeleid naar een structurele oplossing in
de vorm van beschermingsbewind.
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Tabel 9: Vermeden schade t.g.v. Persoonlijke Budget Begeleiding per 31-12
2017
2018
2019
2020
Voorkomen huisuitzettingen

17

15

15

10

Voorkomen afsluitingen van energie

8

6

4

10

Voorkomen afsluiting van water

1

1

2

3

Voorkomen CVZ-boete

4

3

2

3

Traject volledig uitgevoerd door ISOFA
(preventie en/of toeleiding bewind)

28

28

30

33

Begeleid bij het vinden van een baan

8

12

10

5

Klachten
In 2020 is één klacht binnengekomen, zie hiertoe de verantwoording op pagina 40.

Preventiespreekuur Poen & Papier
Dit preventieproject Poen & Papier is in maart 2014 van start gegaan. De
belangrijkste doelstelling van het project is: Ondersteuning en advies bieden aan
mensen bij het beheer van hun financiën ter voorkoming van problematische
schuldsituaties en het creëren van voldoende financiële reserves. In 2020 zijn er
ondanks Covid-19 toch 47 fysieke spreekuren gehouden. Wij hebben ervoor gekozen
om juist voor de hulpvragers open te blijven, omdat de lokketten van de meeste
andere organisaties dicht waren en zij daar niet terecht konden. Aangezien in dit
project andere zaken van belang zijn dan in de andere projecten van ISOFA is er voor
gescheiden weergave van resultaten gekozen.
In tabellen 10 en 11 zijn de volgende gegevens weergegeven:
In tabel 10: Eigenschappen hulpvragers en hulpvragen.
In tabel 11: Problematieken cliënten.
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Tabel 10: Eigenschappen hulpvragers en hulpvragen 2017-2020 preventiespreekuur
2017
2018
2019
2020
17
16
12
Hulpvragers
30
17
23
18
Hulpvragen
28
23
27
37
Consulten
38
Gemiddeld aantal consulten
1,4
1,4
1,7
3
per hulpvrager
3
1
2
Doorverwijzingen
6
14
15
10
Op eigen initiatief
24
5
11
6
Preventieve trajecten
5
12
12
12
Curatieve trajecten
23

Tabel 11: Problematieken cliënten 2017-2020 preventiespreekuur
2017
2018
2019
Schulden
24
12
12
Inkomen/uitkering/fonds/toeslagen
3
1
4
Budgetteren
2
0
0
Informatie + advies
0
0
4
Formulieren/brieven
1
4
3
Voedselbank
Overig
0
0
0
Totaal
30
17
23

2020
4
3
0
0
7
2
2
18

Het preventieproject Poen & Papier heeft in 2020 tot de volgende conclusies geleid:
Tabel 10:
Vermoedelijk is het aantal hulpvragers in 2020 gedaald door de Covid crisis. Daar en
tegen is het gemiddeld aantal consulten per hulpvrager toegenomen. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat door de Covid maatregelen de hulpvragers niet terecht konden
bij de andere organisaties en zich bij ons hebben aangemeld. De hulpvragers hebben
letterlijk voor een dichte deur gestaan bij de andere organisaties.
Door de jaren heen is duidelijk geworden dat de meeste hulpvragers op eigen
initiatief naar het spreekuur Poen & Papier komen. Vanuit de hulpvrager bekeken is
er degelijk behoefte aan het spreekuur. Echter blijkt in de praktijk de drempel om
naar het spreekuur te komen hoog is, waardoor men niet op tijd actie onderneemt
ondanks de behoefte aan hulp. Dit is terug te zien aan het aantal curatieve trajecten
dat twee keer zo hoog is als het aantal preventieve trajecten: ‘Men trekt pas aan de
bel, wanneer er al schulden zijn ontstaan.’
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Tabel 11:
In lijn met de uitleg van de vorige tabel, hebben de meeste mensen die het spreekuur
Poen & Papier bezoeken al schulden. Er is geen of onvoldoende inkomen. Ze kloppen
dan bij ISOFA aan voor hulp bij het aanvragen van een uitkering, toeslagen, leefgeld
of pakketten van de voedselbank.
De hulpvragers die geen schulden hebben, komen naar het spreekuur omdat ze de
brieven niet begrijpen en graag uitleg willen. Of omdat ze geholpen willen worden
met het invullen van formulieren waar ze zelf niet uitkomen.
De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat de hulpvragers komen met
een specifieke vraag en een snelle oplossing verwachten. Bij mensen met schulden
betekent een snelle oplossing vaak een tijdelijke oplossing. Een duurzame oplossing
zoals het leren budgetteren behoort meestal niet tot de hulpvragen. Dan moeten ze
met de billen bloot en dat willen ze liever niet.
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4. Financiers, partners en fondsenwerving
ISOFA is voor haar inkomsten afhankelijk van de bijdragen van de gemeente Delft en
landelijke en lokale fondsen en kerken.
Sinds vele jaren mogen we al een bijdrage ontvangen van drie lokale/regionale
fondsen. Stichting Stalpaert van der Wiele en stichting de Lichtboei financieren onze
activiteiten al sinds respectievelijk de jaren 2015 en 2016. Fonds1818 draagt zelfs al
bij sinds 2012!
De gemeente Delft heeft in 2020 weer substantieel bijgedragen en heeft dit ook voor
2021 toegezegd d.m.v. een prestatiesubsidie.
In tabel 12 is een meerjarenoverzicht gegeven van de financiers en partners.
Hierbij wil het bestuur haar dank uitspreken naar alle financiers en partners in 2020!
Tabel 12: Meerjarenoverzicht financiers (f) en partners (p) ISOFA
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

f
f
f

f
f
f

f
f
f

f
f
f

f

f

f

f
f

-

-

-

f

f

f

f

f

-

f

f

f

f

f

f

f

f

-

f

f

f
f

f
f

f
f

f
f

Oranje Fonds
Kansfonds
Fonds 1818
Stalpaert v/d
Wiele Fonds
Gemeente
Delft
Particulieren
De Lichtboei
Rabobank cfonds
Armoedefonds
Delftse
kerken

2020

f
f
f
f
f
f
f

p

p

p/f

p

p

p

p

p/f

p/f

ISOFA werd statutair opgericht op 23 mei 2012, voor die tijd droegen Oranjefonds
en Kansfonds echter al bij aan het project Schuldhulpmaatje te Delft.
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Casus: 2

Op het spreekuur van ISOFA……

Heer Achmed is met zijn gezin in Delft komen wonen. Zij leven in een
lege woning, slapen op de grond. De nonfood bank en de voedselbank zijn
inmiddels ingeschakeld.
Het gezin heeft problematische schulden en geen inkomen. De huur en
andere vaste lasten zijn sinds de verhuizing niet meer betaald. Meneer
ziet dat niet als een groot probleem. Hij maakt zich meer zorgen om zijn
auto die hij liever niet weg wil doen. Daarnaast heeft hij een hele
wensenlijst aan voorzieningen die hij wil…
De eerste keer komt hij op het spreekuur zonder papieren of een digitale
versie van zijn administratie. Alles wat tegen kan vallen valt tegen, ook
zijn Nederlands.
In eerste instantie lijkt deze casus als een horror casus de geschiedenis in
te gaan. Maar meneer heeft ons aangenaam verrast. Het traject verloopt
moeizaam in het begin. Gaande weg had hij door dat als hij zijn
medewerking verleent, hij controle kan krijgen over zijn situatie. Hij wilde
o.a. spullen voor de inrichting van zijn huis, sportfonds voor de kinderen.
Zolang hij de nodige informatie aanlevert, kunnen de voorzieningen waar
hij recht op heeft voor hem aangevraagd worden. Voor zijn gevoel heeft hij
dan gekregen wat hij wilde. Dit heeft hem in zijn kracht gezet.
Als tegenprestatie is hij bereid geweest om minder leuke dingen te doen.
Met onze coaching heeft hij bewijsstukken verzameld en ingeleverd bij de
budgetbeheerder, zijn afspraken nagekomen bij de financiële winkel.
Het traject bij de budgetbeheerder en de financiële winkel verloopt
voorspoedig. Eens in de zoveel tijd neemt meneer op eigen initiatief
contact met ons op als hij ergens niet uitkomt. Dit hadden wij niet durven
dromen!
Het gebeurt niet vaak dat een lastige casus zo’n leuke twist krijgt, daarom
moeten we zulke verhalen vastleggen en door vertellen zodat we andere
mensen enthousiast kunnen maken voor ons werk.

* vanwege privacy redenen zijn de namen in de casussen gefingeerd
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5. Bestuurlijke zaken
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur van ISOFA is weergegeven in tabel 13.
Tabel 13: Samenstelling bestuur ISOFA 2020
Functie

Naam

Voorzitter

Co van der Maas

Secretaris

Erik Vos

1e Benoeming

2e Benoeming

3 e Benoeming

23 mei 2012

2015

2018

25 april 2019

2022

Penningmeester

Jabco Vreugdenhil

15 maart 2018

2021

Fondsenwerver

Ron Holling

27 november 2013

2016

PR

Herma Selles

19 maart 2020

Laurien Willemse

25 juni 2020

algemeen

2019

Benoemingen zijn in principe steeds voor drie jaar en voor maximaal drie
aansluitende termijnen.
In afwijking hiervan is onze fondsenwerver Ron Holling ondanks zijn 3e herbenoeming
in 2019 toch in de december 2020 afgetreden. De reden hiervan is een in 2020
ingevoerde beleidswijziging vanuit de landelijke organisatie van Schuldhulpmaatje
waarbij voor bestuursleden de combi van maatje en bestuurder (vanuit AVG) sterk
wordt afgeraden. Ron Holling, die naast bestuurder ook maatje was heeft, daarop
besloten om alleen door te gaan als maatje.
Behandelde zaken bestuur 2020
In het verslagjaar heeft het bestuur in haar samenstelling aan de volgende
onderwerpen aandacht besteed:
 Omgaan met corona
 Relatie met landelijke organisatie Schuldhulpmaatje.
 Werving van nieuwe vrijwilligers.
 Fondsenwerving.
 Contacten met beleidsambtenaar en wethouder.
 Deelname bestuurlijk en operationeel overleg ketenpartners.
 Opstellen jaarverslag
 Invulling vacatures bestuur
Bestuursvergaderingen
Bestuursleden en de coördinator(en) vergaderen eens per zes weken. In deze
vergadering wordt naast bestuurlijke zaken ook het operationele verslag van de
coördinatoren besproken.
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Huisvesting
Vanaf 2019 heeft ISOFA gebruik kunnen maken van de ruimte en diverse faciliteiten
de Vierhovenkerk van de Protestantse Gemeente Delft voor het houden van het
spreekuur. Voor de vergaderingen van het bestuur werd met name gebruikgemaakt
van de Immanuëlkerk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Voor de intervisie-avonden mag ISOFA belangeloos gebruik maken van ruimten in de
Immanuelkerk (GKV) en voor de informatie-avonden van Het Boek. Hiervoor willen
we het College van Diakenen van de PGD en van de GKV en de kerkenraad van de
CGK nadrukkelijk bedanken
Externe contacten
Het bestuur en de vrijwilligers zijn in 2020 in direct overleg geweest met de volgende
organisaties en organen:
Landelijke organisatie SchuldHulpMaatje
In 2020 zijn samen met SHM-Nederland diverse initiatieven opgestart.

TEAMS
Door Corona is in 2020 in toenemende mate digitaal vergaderd.
Als locatie Delft hebben we meegedaan met een pilot, waarbij TEAMS als
digitaal vergaderinstrument is ontwikkeld voor schuldhulpmaatjes-locaties.
Inmiddels is dit instrument landelijk beschikbaar voor alle locaties.

HulpVragerSysteem Het online registratiesysteem van SHM heeft in 2020 een
grondige aanpassing gekregen, waardoor het instrument beter en gemakkelijke
bruikbaar is voor de locaties. Via onze coördinator Inge Weijts hebben we
intensief kunnen meedenken over de uiteindelijke vormgeving.

Webinars
Omdat veel bijeenkomsten niet fysiek konden doorgaan vanwege
Corona heeft er een intensieve ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van
interactieve voorlichting over diverse praktische onderwerpen. Via de chat is
het mogelijk om direct vragen te stellen, die dan nog tijdens de webinar
worden beantwoord. Dat was trouwens ook het geval met de beide algemeneledenvergaderingen in 2020.
Financiën voor Elkaar(FvE)
In april 2017 hebben ISOFA-SchuldHulpMaatje Delft, Humanitas en Participe/DvE
samen met wethouder Brandligt een relatiedocument ondertekend waarin de
gezamenlijke ambities, rolverdeling en gezamenlijke verantwoording richting de
gemeente Delft zijn vastgelegd.
In 2019 hebben we samen een projectplan ontwikkeld, genaamd Delft Financieel Fit.
In 2020 is een volledig aangepaste versie van dat tweejarig-projectplan uitgewerkt
onder de naam financiënvoorelkaardelft, dat we onder gezamenlijke verantwoording
willen ontwikkelen vanaf 2021. Op hoofdlijnen komt het projectplan neer op de
opzet van een website voor mensen, die problemen hebben met hun financiën. De
website wordt ondersteund door een backoffice-medewerker, die vragen van
bezoekers van de website direct kan beantwoorden en wanneer nodig kan doorleiden
naar onze vrijwilligersorganisaties en/of de Gemeente voor daadwerkelijke
ondersteuning.
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De website gaat nauw aansluiten op de website van www.Geldfit.nl waar de
Gemeente Delft mee werkt.
Gemeente Delft
Door vertrek van personeel en aanpassing van de interne organisatie van de
Financiële Winkel is het ook in 2020 niet gelukt om de dienstverlening volledig op
orde te krijgen volgens plan. Dat neemt niet weg, dat het altijd mogelijk bleek om
direct te kunnen overleggen wanneer de voortgang van individuele hulpverlening in
het gedrang kwam.
Ook heeft de voorzitter in november een workshop gehouden oor de medewerkers
van de Financiële Winkel om hen bij te praten over de voordelen van intensive
samenwerking tussen professionals en de vrijwilligers van de 3 organisaties binnen
FvE.
Daarnaast was er een intensief contact met Tamar Hilversum, die de
schuldhulpverlening vanuit de gemeente als verantwoordelijkheid heeft. Het contact
met haar is persoonlijk en direct. Daardoor is het mogelijk geweest om direct en
effectief te kunnen overleggen wanneer we binnen ons werk bemerkten, dat zaken
met de Gemeente niet optimaal verliepen.
Beleidsoverleg Hulp Bij Financiële Problemen
Dit 3-maandelijkse overleg vond ook in 2020 plaats.
In dit overleg werden ontwikkelingen op het gebied van beleid besproken, op elkaar
afgestemd, knelpunten benoemd en nagedacht over mogelijke oplossingen. Namens
ISOFA namen Inge Weijts als coördinator en de bestuursvoorzitter, Co van der Maas,
deel aan dit overleg. Het levert een wezenlijke bijdrage aan het goed functioneren
van de totale hulp, die we gezamenlijk leveren als ketenpartners op het gebied van
schuldhulpverlening en ondersteuning op financieel gebied in Delft.
Wethouder en Pact tegen de Armoede
In 2020 vond het gebruikelijke overleg met de wethouder, Karin Schrederhof, plaats
over de ontwikkelingen bij ISOFA en het ISF. Bij die gelegenheid wordt traditioneel
het jaarverslag aan haar overhandigd en toegelicht.
De samenwerking met Wethouder Karin Schrederhof is van een goede kwaliteit. Er
is sprake van wederzijds vertrouwen en wederzijdse waardering voor elkaar inzet bij
de bestrijding van armoede.
In dat kader heeft de voorzitter voor een aantal jaren ook een centrale plek
ingenomen binnen het Pact tegen de Armoede. Een Delfts platform waarin
organisaties, die zich bezighouden met het bestrijden van armoede, elkaar om de 3
maanden ontmoeten. In 2020 zijn er 3 bijeenkomsten geweest, waarvan de laatste
twee digitaal in verband met de Coronabeperkingen.
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Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Namens het ISF en ISOFA maakt de voorzitter deel uit van het Interkerkelijk
Diaconaal Beraad (IDB). Dit platform, dat werkt onder de paraplu van de Raad van
Kerken, coördineert waar mogelijk diaconale activiteiten.

ISOFA JAARVERSLAG 2020

29

6.

ANBI status





ISOFA heeft de ANBI status verkregen op 23-05-2012. Op de website zijn de
volgende voor ANBI noodzakelijke aspecten terug te vinden; ISOFA is een
stichting zonder winstoogmerk.
De bestuurders van ISOFA ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden, Slechts gemaakte kosten worden vergoed.
De stichting heeft een beleidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
Bij opheffing van de stichting moet een eventueel batig saldo
worden besteed aan een ANBI met soortgelijk doel.

Het bestuur voldoet met publicatie van het jaarverslag gekoppeld aan de site aan
deze ANBI voorwaarden.

ISOFA JAARVERSLAG 2020

30

Casus 3:

Van zelfstandigheid naar bewind

De gepensioneerden Lida en Knud waren decennia geleden naar Nederland
geëmigreerd. Daar nam Lida het huishouden voor haar rekening en Knud ging aan
het werk. Hij werkte zich op naar een steeds mooiere baan om uiteindelijk bij Shell
met pensioen te gaan. Na hun pensionering hadden ze nog een tijd lang een eigen
bedrijfje aan huis in de catering. Stil zitten konden ze niet en bovendien waren de
extra inkomsten meer dan welkom.
Maar begin 2020 bleek de situatie toch mis te lopen. Met een paar vervelende
brieven, bijvoorbeeld over een huurachterstand, kwamen ze bij de Financiële
Winkel. Die verwees de familie door naar ISOFA, omdat de situatie nog lang niet
helder was.
Knud had altijd de financiën gedaan, Lida had daar echt geen idee van. Knud
vertelde dat de hoge huur van bijna €800 hen parten speelde. En dan hadden ze
ook nog geen huurtoeslag. Het was echt niet te doen. We besloten de situatie eens
samen goed te bekijken. Vrijwilliger Wout wilde dit graag oppakken.
Na vele uren uitzoekwerk en contact met de woningbouwvereniging en de
Belastingdienstbleek de situatie er heel anders uit te zien: de kale huur zat tot voor
kort onder de sociale huurgrens en mede daardoor bleek er wel degelijk
huurtoeslag ontvangen te worden.
Hoe kon het dan dat Knud hier geen weet van had? Het maakte in elk geval dat de
situatie er beter voor kwam te staan. De familie kon gewoon in hun woning blijven
wonen en de inkomstenkant was beter geregeld dan gedacht.
Toen werd het tijd om de rest van het financiële plaatje in kaart te brengen. Wout
ontdekte al snel dat het uitgavepatroon van de familie nogal aan de ruime kant
was. De schulden namen toe. Ook bleek dat Knud zich al snel niet meer kon
herinneren hoe het zat met de huurtoeslag en de huur.
In overleg met de familie en de Financiële Winkel werd besloten dat er
budgetbeheer moest worden opgestart, zodat de schulden niet al te veel zouden
oplopen. De opstartprocedure verliep buitengewoon moeizaam aan beide kanten.
Bij de budgetbeheerder raakten stukken kwijt en de familie bleek niet in staat om
de benodigde informatie op te sturen, handtekeningen niet correct te plaatsen en
ook al hielp Wout om alle stukken klaar te leggen voor verzending, toch kwam niet
alles bij de budgetbeheerder terecht omdat ze uiteindelijk een deel van de stukken
niet opstuurden.
Na een paar maanden moesten we constateren dat zelfstandig de zaken regelen
voor deze familie niet meer haalbaar was. In overleg met de familie is toen
besloten om een ouderenwerker in te schakelen die de komende periode in de
gaten gaat houden hoe de (mentale) situatie is. Vanuit ISOFA is namelijk de
verdenking ontstaan dat met name Knud steeds grotere problemen heeft met zijn
geheugen. En omdat Lida zich met veel zaken buiten het huishouden nooit
bemoeide, kan zij die taken niet overnemen.
De tweede actie die we daarom hebben uitgezet, is het aanvragen van
beschermingsbewind. Op deze manier kan het oplossen de schulden straks
grotendeels worden geregeld zonder dat men afhankelijk is van de familie. En als
de schulden afbetaald zijn, wordt voorkomen dat deze opnieuw ontstaan. Op deze
manier hopen we dat de familie kan genieten van hun welverdiende pensioen en
oude dag zonder zich steeds zorgen te maken over de huur of zorgverzekering. En
dat gaat hun gezondheid zeker ten goede komen!
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7.

Personele zaken

Coördinatoren
Inge Weijts heeft het gehele jaar 28 uur per week de functie van eerste coördinator
vervuld. De werkzaamheden bestaan uit:
 Het voeren van intakegesprekken met de cliënten.
 Verwerking van aanmeldingen en cliëntenadministratie.
 Het koppelen van cliënten aan vrijwilligers.
 Coaching van vrijwilligers.
 Jaarlijks voeren van voortgangsgesprekken met vrijwilligers.
 Werving en selectie nieuwe vrijwilligers.
 Evaluatiegesprekken tijdens het inwerktraject.
 Organiseren en uitvoeren van intervisie- en informatieavonden.
 Contacten met het werkveld onderhouden.
 Verbetering van het registratiesysteem (SHM-landelijk)
Monique Lie-A-Tsoen heeft in 2020 de functie van tweede coördinator vervuld.
(voor 18 uur per week)
De werkzaamheden bestaan uit:
 Organisatie en uitvoering van het wekelijkse Spreekuur Administratie en
inloopspreekuur Poen & Papier.
 Coaching vrijwilligers spreekuren.
Vrijwilligers
Verder zijn in 2020 13 vrijwilligers ingestroomd en zijn slechts 3 vrijwilligers
vertrokken, één vanwege tijdgebrek, één vanwege een verhuizing en één vanwege
de eigen gezondheid. Eind 2020 waren 50 vrijwilligers betrokken bij de
hulpverlening. Daarnaast hebben 4 medewerkers een andere ondersteunende
functie. Totaal zijn er 54 actieve vrijwilligers.
In tabel 14 zijn de leeftijdsopbouw en het geslacht van de vrijwilligers van ISOFA
weergegeven, die zich gedurende (een periode van) 2020 hebben ingezet.
Tabel 14: Leeftijdsopbouw en geslacht ISOFA vrijwilligers
M

V

18-30 jaar

8

5

31-40 jaar

3

6

41-50 jaar

1

1

51-60 jaar

6

6

61-70 jaar

10

4

71-80 jaar

3

2

ISOFA JAARVERSLAG 2020

32

Dit betreft ALLE in 2020 actieve vrijwilligers. Dus ook vrijwilligers die tijdens 2020
zijn in- of uitgestroomd of mensen die zich met de website, coaching of
belastingaangiften bezig houden.
Opleidingsbijeenkomsten voor vrijwilligers in 2020
Op de volgende data in 2020 zijn bijeenkomsten gehouden:
 Intervisie-bijeenkomsten in kleine groepjes op 7, 10, 16 en 21 juli:
 Informatie–bijeenkomsten op 22 januari over Incassobureaus en
deurwaarders en op 17 september over werkwijze van de Financiële
Winkel
Daarnaast de volgende bijeenkomsten:
 Pact tegen de Armoede: 15 mei, 19 september en 12 december.
Opleidingen vrijwilligers
Vijftien nieuwe vrijwilligers hebben in 2020 de 3-daagse opleiding van de organisatie
Schuldhulpmaatje gevolgd. De hercertificering van de overige vrijwilligers wordt in
E-learning modules aangeboden. Via internet kan deze worden afgelegd.
Ook in 2020 was er voor nieuwe vrijwilligers een online pre-learning beschikbaar.
Hiermee kunnen kandidaten vast kennis maken met het werk om zo een betere
inschatting te maken of het werk bij hen past. De ervaringen van de vrijwilligers die
deze cursus hebben gemaakt zijn positief.
Zoals gebruikelijk werden ook 2020 intervisie-avonden gehouden. Dit jaar werd een
vierde groep gevormd vanwege de situatie rond corona. Op deze manier kon de
intervisie doorgaan ondanks het houden van meer onderlinge afstand.
Ook twee informatieavonden werden georganiseerd, meer was helaas vanwege de
pandemie niet mogelijk:
We startten op 22 januari met de komst van René Harteveld van Rebas
Incassobureau. Hij vertelde over de (on)mogelijkheden van incassobureaus, het
verschil met deurwaarders en hoe met hen te communiceren.
Op 17 september kon eindelijk de presentatie door de Financiële Winkel over de
nieuwe werkwijze worden 'ingehaald'. Deze had eigenlijk in april 2019 moeten plaats
vinden, maar door drukte, personeelswisselingen en de uitbraak van Corona, kon dit
pas nu gebeuren. Dennis Postmus heeft de nieuwe werkwijze toegelicht en er was
ruimte voor het stellen van vragen, waar veel gebruik van werd gemaakt.
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Casus 4:

en van bewind naar zelfstandigheid

Ongeveer 1 op de 5 mensen vraagt om hulp zonder tussenkomst van een
hulpverlener of andere doorverwijzer. In 2020 was Emma een van die
mensen.
Emma stond al een paar jaar onder beschermingsbewind. Ze weet dat dat
indertijd nodig was. Ze zat toen echt niet goed in haar vel en de schulden
waren aardig opgelopen. De bewindvoerder had een hoop voor haar
gedaan en had zelfs een schuldenregeling aangevraagd. Deze was achter
voortijdig afgebroken doordat er nieuwe schulden waren ontstaan tijdens
de regeling. Die schulden waren het gevolg van keuzes die Emma zelf
gemaakt had.
Je zou denken dat Emma voorlopig deze hulp nog wel nodig had. Maar na
het voortijdige einde van de schuldenregeling, was er een knop om
gegaan. Ze zag in dat andere keuzes nodig waren en ging aan de slag. Na
verloop van tijd stond ze een stuk zekerder in haar schoenen en het lukte
haar toen ook om een goede baan in de hulpverlening te krijgen.
Daarna werd het tijd om te weten hoe ze er financieel voor stond. Ze
begon met het zelfstandig opstellen van een begroting en daarna wilde ze
ook inzicht in haar schuldenlast.
Nu ze een goed salaris had, kon ze immers ook zelfstandig haar schulden
gaan aflossen.
In deze fase klopte ze bij ISOFA-SchuldHulpMaatje Delft aan. Aanleiding
was dat Emma de samenwerking met de bewindvoerder als negatief
ervoer. Emma wilde meer inzicht, maar vertelde dat zij geen inzage in
haar situatie kreeg van de bewindvoerder. Deze situatie leidde ertoe dat
zij naar de rechtbank wilde stappen om het beschermingsbewind op te
laten heffen. Ze begreep heel goed, dat het dan een goed idee was als ze
de rechtbank kon laten zien dat ze haar situatie begreep en onder
controle had. De ondersteuning van een SchuldHulpMaatje zou haar
kunnen helpen om dat te bereiken en bovendien had ze dan ook back-up
mocht het bewind worden opgeheven.
Wij adviseerden haar om haar zaak met feiten te staven. Emma had een
advocaat in de arm genomen en het is belangrijk dat die over feiten
beschikt. Daarnaast werd maatje Steven gevraagd om Emma te helpen om
haar financiële situatie beter in beeld te krijgen en mee te denken over
een toekomstig haalbaar aflosplan.
Na een paar maanden vond de zitting plaats en kreeg Emma inderdaad de
beschikking over haar financiën terug. Met het opgezette plan kon zij snel
aan de slag en kon zij in korte tijd een aantal schulden volledig aflossen
met het opgebouwde spaargeld en regelingen afspreken voor de overige
schulden. Over ongeveer 1 jaar is zij alsnog schuldenvrij en door het
inzicht dat zij verkregen heeft ook veel beter in staat om de juiste keuzes
te maken in de toekomst.
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8. Financieel verslag penningmeester
In dit Financieel verslag over 2020 zijn de financiële activiteiten van ISOFA
verantwoord.
Onderstaande tabel laat de realisatie zien van kosten en baten in 2020 en hoe deze
zich verhoudt tot de begroting voor 2020. Ter vergelijking is ook de realisatie in 2019
opgenomen.

2020

2020

2019

Begroting

Realisatie

Realisatie

Personeelskosten

86.810

80.205

75.458

Vrijwilligerskosten

16.100

18.890

14.049

Vrijwilligersvergoedingen

10.530

10.005

9.582

Kantoor- en organisatiekosten

8.650

7.985

7.475

Algemene kosten

2.600

1.590

1.886

124.690

118.675

108.450

20.000

20.000

22.679

Bijdragen van lokale overheid

66.319

56.500

46.000

Bijdragen van lokale fondsen

24.500

25.338

24.000

Bijdragen particulieren en collectes

1.500

1.885

1.664

Bijdragen van vrijwilligers

7.371

8.488

7.867

Gift kerken door gratis kantoorruimte

5.000

5.000

5.000

Totaal kosten
Bijdragen van landelijke fondsen

Rente spaarrekening

-

2

Overige inkomsten

-

729

220

117.942

107.431

-733

-1.019

Totaal baten
Saldo van baten en lasten

124.690
-

-
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE 2020
Algemeen beeld
Het jaar 2020 is afgesloten met een beperkt negatief saldo van € 733,-. Ten opzichte
van de begroting is sprake van een grotere afwijking. Deze afwijking wordt met name
verklaard door lagere personeelskosten. Vanwege deze lagere kosten is voor een
lager bedrag een beroep gedaan op de gemeente Delft.
Een nadere toelichting op de diverse posten volgt hieronder.
Personeelskosten
ISOFA had in 2020 twee coördinatoren. De uren van de eerste coördinator bedroegen
28 uur en van de tweede coördinator 18 uur per week. De beloning van de
coördinatoren is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de PKN. Per 1 januari 2020
werden de salarisschalen van de PKN verhoogd met 2,0 procent en daarna per 1 juli
2020 nog eens met 0,7 procent. De meevaller bij de personeelskosten wordt
veroorzaakt doordat de ruimte in de begroting voor de extra inzet van een
coördinator voor 4 uur in de week niet is benut.
Vrijwilligerskosten
In 2015 is het nieuwe tariefsysteem van de vereniging Schuldhulpmaatje, waarbij
ISOFA is aangesloten en waarvan ISOFA de opleidingen afneemt, in werking getreden.
ISOFA betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 3.100,- als ledenbijdrage en een vast
bedrag per vrijwilliger voor opleiding van nieuwe vrijwilligers (€ 350,-) en bijscholing
van bestaande vrijwilligers (€ 250,-).
Er zijn in 2020 15 nieuwe vrijwilligers getraind terwijl rekening was gehouden met
10 wat heeft geleid tot flink hogere kosten. Dit is de voornaamste reden voor de
afwijking van de begroting.
De door vrijwilligers gedeclareerde vrijwilligersvergoedingen bedroegen € 10.005,-,
en zijn daarmee iets lager dan begroot. Dit verschil is beperkt, ook tegen de
achtergrond van de corona-pandemie wat de inzet van vrijwilligers heeft beperkt.
Kantoor- en organisatiekosten
Dit betreft kosten die gemaakt worden voor het goed kunnen functioneren van de
coördinatoren en de vrijwilligers (het primaire proces dus). Zo is in 2020 onder deze
post de aanschaf van een laptop voor een coördinator en twee telefoons voor de
coördinatoren verantwoord. Deze post bevat ook een bedrag van € 5.000,- ter
inschatting van de waarde van het gebruik van de verschillende kerken: de
vierhovenkerk voor de spreekuren Poen en Papier en de Immanuelkerk voor
bestuursvergaderingen en intakegesprekken met vrijwilligers. Deze fictieve huur
wordt ook opgevoerd als gift aan de batenkant, omdat dit bedrag door de twee
kerken niet in rekening wordt gebracht. De kantoor- en organisatiekosten zijn
beperkt lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere
PR-kosten in 2020 dan begroot.
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Algemene kosten
De algemene kosten zijn circa € 1.000,- lager uitgevallen. Deze post betreft de
kosten voor het salarisbureau, bankkosten, drukkosten jaarverslag, hosting website
en overige kosten die het bestuur maakt. Het is van tevoren lastig in te schatten
welke kosten het bestuur maakt en jaarlijks varieert deze post.
Inkomsten
In 2020 werd met succes een beroep gedaan op een aantal landelijke en lokale
fondsen voor de financiering van de activiteiten. Van Fonds1818 mochten we een
bijdrage ontvangen van € 20.000,-. Van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der
Wiele ontvingen wij een bedrag van € 13.500,-.
De bijdrage van Stichting De Lichtboei voor een bedrag van € 12.000,- en van het
Kansfonds voor € 10.000 aan het project EMMA is voor de helft toegerekend aan het
jaar 2020 (en voor de andere helft aan het jaar 2019). In 2019 is namelijk gebleken
dat het project EMMA nog langzaam van de grond kwam en is na instemming van
deze fondsen de bijdragen over twee jaren uitgesmeerd. De verantwoording van
project EMMA aan stichting de Lichtboei zal dit jaar plaatsvinden. De verantwoording
aan Kansfonds heeft op verzoek van dit fonds reeds in 2020 plaatsgevonden. Vanwege
het beperkte succes van project EMMA heeft dit geleid tot een gedeeltelijke
terugbetaling van de fondsbijdrage van € 2.062,Van het Armoedefonds ontvingen wij een bijdrage van € 1000,- en van Rabobank
coöperatiefonds een bijdrage van € 1.900,-. Van particulieren en diaconieën werd
een bedrag van € 1.885,- ontvangen.
ISOFA is door de gemeente Delft gekwalificeerd als onmisbare ketenpartner. Dat
blijkt uit de contacten over subsidiering en andere onderwerpen. In 2020 heeft ISOFA
voor een bedrag van € 56.500,- een beroep gedaan op de gemeente.
De vrijwilligers zagen voor € 8.488,- af van uitbetaling van de door hen
gedeclareerde vrijwilligersvergoedingen. Dat is meer dan begroot. Per saldo werd er
aan vrijwilligers een bedrag van € 1.518,- uitbetaald.
Huur van kantoorruimte, die door ISOFA wordt gebruikt voor de werkzaamheden van
de medewerkers en voor bestuurs- en vrijwilligersvergaderingen, werd door de
diaconieën van de vierhovenkerk en de Immanuelkerk grotendeels niet in rekening
gebracht. Dit is enerzijds als kantoor en organisatiekosten verantwoord en
anderzijds als gift (€ 5.000,-).
Overige inkomsten betreffen de bijdragen van andere afdelingen van
SchuldHulpMaatje in de kosten voor de organisatie van Trainingsdagen voor nieuwe
vrijwilligers (€ 729,-).
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Balans

Balans

31-12-2019
€

Betaalrekening
Spaarrekening
Nog te ontvangen bedragen

15.058,44
22.501,65
-

Totaal aktiva

37.560,09

Eigen vermogen
Nog te betalen loonkosten
Nog te betalen overige kosten
Vooruit ontvangen bedragen

7.702,01
5.084,27
273,81
24.500,00

Totaal passiva

37.560,09

mutaties 2020

-6.916,35
-17.997,61
-

31-12-2020
€
8.142,09
4.504,04
12.646,13

-733,10
335,45
-16,31
-24.500,00

6.968,91
5.419,72
257,50
-

12.646,13

De saldi op de betaal- en spaarrekening zijn iets hoger dan het eigen vermogen. Deze
middelen zijn bedoeld voor de nog te betalen loonkosten (loonheffing december en
reservering vakantiegeld 2020).
Het negatieve exploitatiesaldo is in mindering gebracht op het eigen vermogen,
waardoor het eigen vermogen ultimo 2020 € 6.968,91 euro bedraagt. Het betreft vrij
besteedbare liquiditeit omdat ISOFA geen noemenswaardige bezittingen heeft. Het
hebben van eigen vermogen is voor ISOFA geen doel geweest en is het voornamelijk
het resultaat geweest van meevallers in 2018. De afgelopen twee jaar is het eigen
vermogen weer licht gedaald. Wij streven ernaar dit eigen vermogen in ieder geval
niet verder op te laten lopen. Een kleine buffer wordt wel wenselijk geacht voor het
opvangen van tegenvallers in de begroting.
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Begroting 2021

2021
Begroting

Personeelskosten

87.145

Vrijwilligerskosten

16.950

Vrijwilligersvergoedingen

11.640

Kantoor- en organisatiekosten

9.700

Algemene kosten

2.800

Totaal kosten

128.235

Bijdragen van fondsen

45.500

Bijdragen van lokale overheid

66.500

Bijdragen particulieren en collectes

2.000

Bijdragen van vrijwilligers

9.173

Gift kerken door gratis kantoorruimte

5.000

Rente spaarrekening

-

Overige inkomsten

-

Totaal baten
Saldo van baten en lasten

128.173
-62

Kosten
In 2021 bedraagt het te verwachten aantal uren voor beide coördinatoren samen in
totaal 50 uur. Hierin is 4 uur extra inbegrepen t.o.v. het huidige aantal uren.
De vrijwilligerskosten 2021 betreffen grotendeels de kosten van opleiding van
nieuwe vrijwilligers en bijscholing van bestaande vrijwilligers en zijn gebaseerd op
de tarieven van de vereniging SchuldHulpMaatje.
De vrijwilligersvergoedingen zijn de verwachte declaraties van vrijwilligers. De
kantoor en organisatiekosten betreffen huur kantoorruimte, telefoonkosten, PR
kosten e.d. De algemene kosten betreffen bestuurskosten, kosten van het
salarisbureau, hosting van de website e.d.
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Inkomsten
Fonds 1818 draagt in de periode 2019 tot en met 2021 jaarlijks bij voor een bedrag
van € 20.000. Deze grote bijdrage geeft ons deze jaren de zekerheid van stabiele
inkomsten van dit fonds. De gemeente Delft is bereid bij te dragen tot een maximum
van € 66.500 bij te dragen, indien ISOFA er niet in slaagt om de extra ambitie te
realiseren, zoals die in de begroting is opgenomen, om extra sponsorgelden binnen
te halen van bestaande en nieuwe fondsen. Kerkelijke Stichting Stalpaert van der
Wiele heeft – ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening - reeds een bijdrage
van € 13.500 toegekend en voor de financiering van extra trainingen mochten we al
een bijdrage van € 6.225 euro ontvangen van de Lionsclub. Daarnaast hebben wij
subsidie aangevraagd bij stichting de Lichtboei en hopen wij op bijdragen van
diaconieën en particulieren. We zetten hier in 2021 ook extra op in.
De diaconie van de Vierhovenkerk en de diaconie van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt stellen ook in 2021 gratis ruimte beschikbaar voor vergaderingen en het
(inloop)spreekuur van ISOFA. In de jaarcijfers zijn deze giften evenals in 2020 op €
5.000,- gewaardeerd en verantwoord als inkomsten en als kantoor- en
organisatiekosten.

9. Klachten in 2020
Juli 2020
Een vrouw (22) die geholpen werd op het spreekuur had moeite met het goed
nakomen van de gemaakte afspraken. Het aanspreken hierop verloopt niet goed,
waarna zij haar hulpvraag intrekt. Vanwege de gang van zaken wordt contact
gezocht. Cliënte geeft aan dat zij boos is over de bejegening en dit niet vindt
kunnen.
De situatie is zowel met haar als de medewerker besproken door de coördinator en
de voorzitter. Daarna wordt besloten om over te stappen op begeleiding aan huis.
Dit is een uitdaging vanwege de beperkte leefruimte (zeker tijdens de huidige
corona-situatie), maar de benodigde begeleiding bestaat op dit moment
voornamelijk uit het meegaan naar instanties, dus we hopen dat dit afdoende is.
Deze hulp wordt succesvol opgestart.
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Lijst van afkortingen
ANBI
AOW
CJIB
CVZ
DvE
GGZ
FvE
IDB
IND
ISF
ISR
Nibud
NVVK
PBB
PBB ’er
SCP
SHM
SUN
UWV
WMO
WSNP
WWB

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemene Ouderdomswet
Centraal Justitieel Incasso Bureau
College voor Zorgverzekeringen
Delft voor Elkaar
Geestelijke Gezondheidszorg
Financiën voor Elkaar
Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Immigratie en Naturalisatie Dienst
Interkerkelijk Sociaal Fonds
Instituut Sociaal Raadslieden
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
Persoonlijke Budget Begeleiding
Persoonlijk Budget Begeleider
Sociaal en Cultureel Planbureau
SchuldHulpMaatje
Stichting Urgente Noden Delft e.o.
Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekeringen
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wet Werk en Bijstand

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie
Secretariaat:
Burg. Scholtenstraat 20
2645 NL Delfgauw
mobiel 06 – 40775520
Email: info@isofa.nl
Internet: www.isofa.nl
KvK nummer: 5537 8552
Bankrekening:

IBAN NL36 RABO 0316 0746 83
t.n.v. ISOFA te Delft

BIC: RABONL2U

ISOFA heeft sinds 23-05-2012 de ANBI status.`
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