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Inleiding 
In het afgelopen jaar heeft de Arme Kant Zeewolde (AKZ) noodhulp verleend aan mensen en 
gezinnen die het ‘even’ moeilijk hadden. Zo heeft AKZ bij mensen spullen als wasmachines, 
gasfornuizen, koelkasten, bedden, fietsen en dergelijke thuisgebracht. Daardoor konden zij weer 
even verder. Naast materiele dingen heeft de Arme Kant mensen financieel ondersteund bij een ID 
kaart, om wat kleding te kopen of door het eenmalig betalen van de huur, waarna de hulpverlening 
wat armslag had om een definitieve regeling te treffen.  

Om dit alles te kunnen realiseren werkt onze stichting samen met de gemeente Zeewolde, de 
diaconieën en verschillende particulieren. Wij willen hen dan ook heel hartelijk bedanken voor hun 
bijdragen. Ook willen wij de mensen bedanken die spullen beschikbaar hebben gesteld.  

Samen met de Stichting ‘Pieten on Tour’ is er voor een kleine 50 kinderen een dag in een familiepark 
georganiseerd. De bus, het entree, de lunch en natuurlijk wat snoep en limonade kwam volledig voor 
rekening van ‘Pieten On Tour’.  

Het jaar 2020 was in financieel opzicht wat moeilijker dan voorgaande jaren. Onder andere door de 
Corona maatregelen vonden evenementen geen doorgang. Daardoor zijn de donaties wat 
achterbleven. Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen heeft AKZ in 2020 moeten besluiten 
geen financiële bijdrage te leveren aan de kerstpakketten actie.   

In dit verslag geven wij een beeld over onze werkzaamheden in 2020. 

Wim van de Koppel,  
Penningmeester 
Arme Kant Zeewolde 
  
Bestuur 

Yvonne van Keulen  (Voorzitter) 

Marianne Stienstra (Secretaris) 

Wim van de Koppel (Penningmeester) 

Ton van Maarseveen (Algemeen) 

Mutaties 

In 2020 trad Aad van Schie (Penningmeester) af. Wim van de Koppel nam het penningmeesterschap 
van Aad over. 
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Noodhulp 
Vrijwel wekelijks werden verzoeken gedaan voor noodzakelijke spullen.  

Via de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), s’Heerenloo, Kwintes, Vluchtelingenwerk, 
de Politie en soms via particulieren werd ons gevraagd om apparaten te vervangen of beschikbaar te 
stellen. AKZ heeft meestal aan deze vraag kunnen voldoen.  

Soms lukt het een gezin net niet rondkomen. Door een kleine bijdrage van AKZ kon er een paar 
schoenen voor een kind worden gekocht. Een ander gezin kon door onze bijdrage de noodzakelijke 
boodschappen doen, waardoor ze de week konden overbruggen.  
 
Het aantal mensen dat gebruikt maakten van de diensten van AKZ is in 2020 vrijwel gelijk gebleven. 
AKZ heeft een kleine honderd personen/gezinnen ondersteund. 
 

Speerpunten 2020 
1- Gezonde financiële basis 
2- Communicatie en PR 
3- Samenwerking 

 

1. Gezonde financiële basis 

2020 werd begonnen met een problematische financiële situatie die was ontstaan door het 
wegvallen van een grote donatie in 2019. Doordat in 2020 geen evenementen doorgang konden 
vinden, waren de donaties dit jaar minder. Het bestuur van AKZ verwachtte door de lockdown en 
andere maatregelen dat er meer mensen een beroep zouden doen op noodhulp. Daarom heeft het 
bestuur besloten in 2020 geen bijdrage te leveren aan de kerstpakketten actie. AKZ heeft een plan 
gemaakt om in 2020 meer structurele donaties te verkrijgen. Dit met het doel de organisatie minder 
kwetsbaar te maken. In 2020 konden wij de reserves weer opbouwen, zodat wij in 2021 onze 
noodhulp kunnen garanderen. 

2. Communicatie en PR 

Vanwege Corona heeft AKZ maar een drietal openbare vergaderingen kunnen organiseren en konden 
wij maar weinig mensen ontvangen om even te kunnen  praten. Met de professionele instanties 
konden de vergaderingen Online doorgang vinden.   

Website 

In 2020 heeft AKZ een eigen website opgezet en gepubliceerd. Met deze site willen wij wat meer 
bekendheid krijgen binnen Zeewolde.  
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3. Samenwerking 

De samenwerking met de professionele instanties verliep over het algemeen goed. Men wist de AKZ 
te vinden. Daardoor hebben wij voldoende noodhulp kunnen verlenen. Onze andere doelen, te 
weten het bieden van een luisterend oor, het verstrekken van informatie en advies en het uitvoeren 
van belangenbehartiging hebben minder aandacht gehad.  

Om hier wat meer aandacht aan te kunnen besteden is er contact gezocht met Nel’s kledingservice. 
Nel’s kledingservice is een begrip in Harderwijk. Het is naast een kledingwinkel voor mensen die van 
een minimum moeten rondkomen een ontmoetingsplaats. Hier kan men terecht voor een kopje 
koffie en een praatje. Ook wordt hier geluisterd, informatie gegeven en desgewenst een advies 
gegeven of begeleiding gegeven  naar een instantie. AKZ heeft een eerste stap gezet om te 
onderzoeken of een dergelijk concept ook in Zeewolde kan worden georganiseerd.  

 

Financieel jaarverslag 
 

Ontvangen gelden 

Subsidie Gemeente     € 2350.00 
Donaties      € 6019.27 
Overige ingekomen gelden    €   750.50 
Opname contant     €   370.00 

Totaal ontvangen gelden    € 8739.27 

Begin saldo per 1/1/2020    €   300.17 

Totaal       € 9789.94 

 

Uitgegeven gelden 

Onkosten      €    299.85 
Telefoon en reiskostenvergoeding   €      75.00 
Opname contant     €    370.00  
Bankkosten      €     119.38 
Noodhulp      €  2682.49 
Giften       €  1982.50 
Onvoorzien      €     400.00 
 
Totaal uitgegeven gelden    €  5929.22 
 
Eind saldo per 31/12/2020    €  3860.72 
  
Totaal       €  9789.94 
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Toelichting ontvangen gelden 
 

Subsidie gemeente Zeewolde 

Door de gemeente Zeewolde werd de jaarlijkse subsidie toegekend van € 2350,= 

Donaties 

De Diaconieën van de gezamenlijke kerken in Zeewolde doneerden een totaal bedrag van € 2645,03. 

Van particulieren werd € 520,= ontvangen.  

De overige donaties betreffen retour ontvangen giften. Hierbij valt te denken aan door AKZ betaalde 
huur of schulden. Regelmatig worden deze giften in termijnen terug betaald. Het is niet 
vanzelfsprekend dat mensen in staat zijn het geld terug te betalen. Daarom worden deze 
terugbetalingen geboekt als donaties. 

Overige ingekomen gelden 

De als ‘overige ingekomen gelden’ geboekte bedragen zijn contant ontvangen.  

Opname contant 

Het bedrag van € 370,= dat als ‘opname contant’ is geboekt is contant betaalde noodhulp. Het is een 
kruispost die dan ook bij de uitgegeven gelden voorkomt. 

Toelichting uitgegeven gelden 
Onkosten 

Onder deze post zijn de volgende kosten opgenomen: 

- Fietsonderdelen voor repareren fietsen zodat deze beschikbaar gesteld konden worden 
- Vergaderingskosten 
- Een cadeau voor het afscheid van Aad van Schie 

Telefoon en reiskostenvergoeding 

In 2020 waren de telefoon en reiskosten zeer beperkt. Daardoor is de vergoeding alleen aan de 
secretaris uitgekeerd. 

Noodhulp 

De als ‘noodhulp’ geboekte gelden zijn veelal kleine bedragen (maximaal ( € 100 )  die werden 
gegeven wanneer gezinnen net niet rond konden komen.   
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Giften 

De als giften geboekte gelden zijn wat grotere bedragen, bijv. het betalen van een huur of een 
schuld. AKZ tracht om deze grote grotere bedragen in termijnen retour te krijgen, maar gezien de 
aard der zaak lukt dat niet altijd, Lukt dit wel, dan boeken wij het daarom als donaties.  

Onvoorzien 

Het als ‘onvoorzien’ geboekte geld bestond uit een lening die is terugbetaald.  


