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Jaarverslag 2021 

Inleiding 
Tijdens de verslagperiode heeft de Arme Kant Zeewolde (AKZ) noodhulp verleend aan gezinnen in 
Zeewolde die het ‘even’ moeilijk hadden. AKZ heeft enige wasmachines, gascomforts, koelkasten 
fietsen, eettafels en dergelijke bij gezinnen thuisgebracht. Daardoor gingen de uitgaven niet ten 
koste van hun krappe budget. Naast materiele steun heeft de Arme Kant huishoudens financieel 
ondersteund, bijvoorbeeld door een maand huur of de borg te betalen. Als de sociale dienst geen 
mogelijkheden zag konden wij bijspringen met een klein bedrag, waardoor men wat boodschappen 
kon doen. De financiële bijdrage heeft AKZ altijd met de sociale dienst dan wel met de hulpverlener 
of bewindvoerder afgestemd, zodat de professionele hulpverlening een definitieve regeling kon 
treffen.  
Om dit alles te kunnen realiseren kreeg onze stichting een subsidie van de gemeente Zeewolde, 
donaties van de diaconieën van de kerken van Zeewolde, de Rotary Zeewolde en van verschillende 
particulieren. Wij danken hen dan ook heel hartelijk voor hun bijdragen. Ook willen wij de mensen 
bedanken die spullen beschikbaar hebben gesteld.  
Samen met de Stichting ‘Pieten on Tour’ en het Scoutinglandgoed zijn er dit jaar twee vakantie uitjes 
voor de kinderen uit minima gezinnen georganiseerd. Op het scoutinglandgoed hebben een 20-tal 
kinderen van 11 tot 16 jaar een dag kunnen klimmen zwemmen SUPpen en nog veel meer. 
Ondernemers uit Zeewolde hebben gezorgd voor de lunch, drinken, wat lekkers tussendoor en een 
afsluitend frietje.  
De jongere kinderen zijn met de bus naar het familiepark Julianatoren in Apeldoorn geweest.  
De bus, het entree, de lunch en natuurlijk wat snoep en limonade kwam volledig voor rekening van 
‘Pieten On Tour’.  
Wij hadden gerekend dat het jaar 2021 in financieel opzicht wat moeilijker zou worden. Echter 
uiteindelijk werd er minder een beroep gedaan op een financiële bijdrage. De donaties waren 
voldoende om samen met de Basisz bij de kerstpakketten een waardebon te kunnen doen.  
In dit verslag geven wij een beeld over onze werkzaamheden in 2021. 
 
Wim van de Koppel,  
Penningmeester 
Arme Kant Zeewolde 
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Bestuur 

Vacant  (Voorzitter) (waargenomen door Wim van de Koppel) 

Marianne Stienstra (Secretaris) 

Wim van de Koppel (Penningmeester) 

Ton van Maarseveen (Algemeen) 

Mutaties 

In 2021 trad Yvonne van Keulen (Voorzitter) af. Wim van de Koppel nam naast het 
penningmeesterschap tijdelijk het voorzitterschap van Yvonne over. 
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Noodhulp 
Vrijwel wekelijks werden verzoeken gedaan voor noodzakelijke spullen.  
Via de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), s’Heerenloo, Meerinzicht, 
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.  
In 2021 is gestart om foto’s van spullen die beschikbaar werden gesteld aan alle hulpverleners te 
mailen en bij de voedselbank op te hangen. Hierdoor werd het makkelijker om spullen snel een 
goede plek te kunnen geven.  
Soms lukt het een gezin net niet om rond te komen. Door een kleine bijdrage van AKZ konden er wat 
noodzakelijke boodschappen worden gekocht.  
 
Het aantal mensen dat gebruikt maakten van de diensten van AKZ is in 2021 vrijwel gelijk gebleven. 
AKZ heeft ongeveer honderd personen/gezinnen ondersteund. 
 

Speerpunten 2022 
1- Gezonde financiële basis 
2- Communicatie  
3- Samenwerking 

 

1. Gezonde financiële basis 

In 2020 hebben wij de benodigde financiële reserve kunnen opbouwen. Hoewel wij hadden verwacht 
dat de vraag om hulp door de Corona situatie zou toenemen, is dit gedurende het verslagjaar niet 
uitgekomen. Dit jaar konden wij bij de kerstpakkettenactie een waardebon voor de Kledingbank en 
de Basisz doen. In 2021 hebben wij weer voldoende buffer overgehouden. Wij kunnen daarmee de 
noodhulp voor 2022 garanderen.  
 

2. Communicatie 
Ook dit jaar was het niet mogelijk om de reguliere openbare vergaderingen plaats te laten vinden. 
Wij hopen komend jaar dat dit weer mogelijk wordt. Met de professionele instanties konden de 
vergaderingen Online doorgang vinden.   
 

Website 

De website www.armekantzeewolde.nl wordt goed bezocht. Ongeveer twintig tot dertig keer per 
dag. Ook het e-mailadres info@armekantzeewolde.nl wordt veel gebruikt voor het aanbieden van 
spullen en het stellen van vragen. AKZ zal proberen om regelmatig wat nieuwsberichten te plaatsen 
zodat de site actueel blijft. 
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3. Samenwerking 

De samenwerking met de professionele instanties verloopt steeds beter. Men weet de AKZ te vinden. 
Daardoor hebben wij ons inziens voldoende noodhulp kunnen verlenen. Onze andere doelen, te 
weten het bieden van een luisterend oor, het verstrekken van informatie, advies en het uitvoeren 
van belangenbehartiging hebben om verschillende redenen minder aandacht gehad.  
Met het oprichten van de Kledingbank willen wij hier wat meer aandacht aan besteden. Dit is deels 
gelukt. Het vraaghuis van het MDF krijgt onder de minima steeds meer bekendheid. Zodat volgens 
ons grotendeels in deze behoefte wordt voorzien. Het is nog steeds mogelijk om tijdens het bezoek 
aan de Kledingbank een kopje koffie te drinken met een van onze mensen.  
 

Financieel jaarverslag 
 

Ontvangen gelden 

Subsidie Gemeente     € 2350.00 
Donaties      € 4753.75 
Retour ontvangen     €   249.99 

Totaal ontvangen gelden    € 7353.74 

Begin saldo per 1/1/2020    € 3860.72 

Totaal       € 11214.46 

 

Uitgegeven gelden 

Onkosten      €    140.88 
Kledingbank      €      75.00 
Opname contant     €    100.00  
Bankkosten      €     119.37 
Noodhulp      €  3217.87 
Giften       €  2703.98 
Onvoorzien      €        0.00 
 
Totaal uitgegeven gelden    €  6357.10 
 
Eind saldo per 31/12/2020    €  4857.36 
  
Totaal       €  11214.46 

Toelichting ontvangen gelden 
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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 € 1638.93. 
De Rotary Zeewolde heeft € 1000 gedoneerd en van particulieren werd € 2114.82 ontvangen. 
Onder de particulieren donaties vallen ook de 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. 
 

Opname contant 

Er wordt zo min mogelijk met contant geld gewerkt. Hoewel de kleine bedragen voor noodhulp om 
bijv. boodschappen te doen werd wel contact gegeven. Deze voorschoten zijn direct per bank 
terugbetaald. Voor 2022 zal niet meer gebruik worden gemaakt van het voorschieten van contant 
geld. Gekozen wordt om een klein bedrag (max. € 100) in kas te hebben om de noodhulp te kunnen 
bieden. Het bedrag zal daarna per pin worden aangevuld. Dit om de financiën meer inzichtelijk te 
maken.  

Toelichting uitgegeven gelden 
Onkosten 

Onder deze post zijn de volgende kosten opgenomen: 
Vergaderingskosten 
Een onkostenvergoeding voor de Kledingbank.  
 

Telefoon en reiskostenvergoeding 

In 2021 zijn geen telefoon en reiskosten uitgekeerd.  

Noodhulp 

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

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 van de zaak lukt dat niet altijd, Lukt dit wel, dan boeken wij het daarom als donaties.  


