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Jaarverslag 2022 

Inleiding 
In het verslagjaar 2022 heeft de Arme Kant Zeewolde (AKZ) noodhulp verleend aan gezinnen in 
Zeewolde die het financieel moeilijk hadden. Gedurende het jaar heeft AKZ wasmachines, 
gascomforts, koelkasten, fietsen, eettafels en dergelijke bij gezinnen thuisgebracht. Er werd geholpen 
bij het inrichten van twee woningen voor statushouders en samen met de Basisz werden twee 
gebouwen ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Naast materiele steun heeft de Arme Kant 
huishoudens financieel ondersteund, bijvoorbeeld door een maand huur, achterstallige 
verzekeringen of de ziektekosten te betalen. Als de maatschappelijke dienstverlening 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 opbrengsten van de kledingbeurs en  
van verschillende particulieren. Wij danken hen dan ook heel hartelijk voor hun bijdragen.  
In november is er een gezamenlijke actie gestart met de IDPZ, de Christen Unie, de voedselbank en 
het MDF. Veel mensen hebben gehoor gegeven om de energiecompensatie of een gedeelte hiervan 
over te maken aan de AKZ. Dit heeft geresulteerd in een bijzonder hoog bedrag bij de inkomsten. Het 
blijkt echter dat in november en december er steeds meer gezinnen in de schulden dreigen te 
komen. Samen met het MDF, de voedselbank en de IPDZ zullen wij proberen hun leed zo veel 
mogelijk te verkleinen.  
Wij willen ook de mensen bedanken die spullen beschikbaar hebben gesteld.  
Samen met de Stichting ‘Pieten on Tour’ is er dit jaar een vakantie uitje voor de kinderen uit minima 
gezinnen georganiseerd. 54 jongere kinderen zijn met de bus naar het familiepark Drouwenerzand in 
Drenthe geweest.  
De bus, het entree, het eten en natuurlijk wat snoep, ijsjes en limonade kwam volledig voor rekening 
van ‘Pieten On Tour’.  
Samen met de Basisz heeft AKZ een waardebon kunnen toevoegen aan de kerstpakketten. 
Financieel was het jaar 2022 bijzonder. Door de hierboven beschreven actie eindigen wij het jaar met 
een voor AKZ een groot positief saldo. Wij verwachten echter dit in de loop van 2023 hard nodig te 
hebben.  
In dit verslag geven wij een beeld over onze werkzaamheden in 2022. 
 
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) / Ivo van Kasteel 

Mutaties 

In 2022 trad Ton van Maarseveen (Algemeen) af. Wij hebben Ivo van Kasteel bereid gevonden zijn 
positie over te nemen. Wim van de Koppel nam naast het penningmeesterschap tijdelijk het 
voorzitterschap waar. 
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Noodhulp 
Vrijwel wekelijks werden verzoeken gedaan voor noodzakelijke spullen.  
Via de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), ‘sHeerenloo, Meerinzicht, 
Vluchtelingenwerk, de Politie en particulieren werd ons gevraagd om apparaten te vervangen of 
beschikbaar te stellen of een klein bedrag te schenken. AKZ heeft meestal aan deze vraag kunnen 
voldoen.  
Daarnaast werden veel apparatuur, kleding en meubels aangeboden. Foto’s van de spullen werden 
per mail aan de hulpverleners rondgestuurd en de foto’s werden opgehangen bij de voedselbank. De 
meeste van de spullen konden snel op een nieuw adres worden afgeleverd.   
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 maakte van de diensten van AKZ is in 2022 licht gestegen. 
AKZ heeft ruim honderd personen/gezinnen ondersteund. 
 

Speerpunten 2023 
1- Gezonde financiële basis 
2- Communicatie  
3- Samenwerking met andere instellingen 

 

1. Gezonde financiële basis 

Gedurende driekwart van het jaar 2022 hadden wij ruim voldoende financiele middelen om aan de 
hulp vraag te voldoen. Echter door de hoge inflatie en energieprijzen was de verwachting dat er meer 
middelen nodig zouden zijn. Samen met de voedselbank, de Christen Unie Zeewolde de IDPZ en MDF 
is er een actie gestart. Hierbij hebben wij de gemeenschap gevraagd om de energiecompensatie of 
een gedeelte hiervan over te maken naar de AKZ. Deze actie heeft boven verwachting veel geld 
opgebracht, zodat wij de extra verwachte noodhulp konden en in 2023 kunnen verlenen. Ook in 2022 
hebben wij bij de kerstpakkettenactie een waardebon voor de Kledingbank en de Basisz gedaan. De 
nota hiervan zal in het komend boekjaar worden verrekend.  
 

2. Communicatie 
In het verslagjaar hebben wij een informatieavond georganiseerd. Het onderwerp van deze avond 
was: Energiearmoede. Tips en Tricks werden die avond gegeven om op een eenvoudige en goedkope  
wijze energie te besparen. Ook werden de verschillende overheidsregelingen uitgelegd. Regelmatig 
hebben er met de overige instanties en de Gemeente overleggen plaatsgevonden.    
 

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 overige (professionele) instanties verloopt goed. Men weet de AKZ te 
vinden. Daardoor hebben wij ons inziens voldoende noodhulp kunnen verlenen.  
Het vraaghuis wordt steeds beter bezocht. Hierdoor hebben onze doelen “het bieden van een 
luisterend oor, het verstrekken van informatie, advies” wat minder aandacht nodig. Samen met de 
voedselbank en de IDPZ en MDF wordt de belangenbehartiging van de minima gezamenlijk aan de 
orde gesteld bij de gemeente. De Kledingbank wordt nu door de Basisz geëxploiteerd. Gedurende de 
openingstijden van de Basisz kunnen de minima terecht om met korting kleding te kunnen uitzoeken. 
 

Financieel jaarverslag 
 

Ontvangen gelden 

Subsidie Gemeente     €     2.350,00 
Donaties      €   30.303,94 
Totaal ontvangen gelden    €   32.653,94 

Begin saldo per 1/1/2022    €     4.857,36 

Totaal       €   37.511,30 

 

Uitgegeven gelden 

Onkosten      €       134,07 
Bankkosten      €       119.40 
Noodhulp      €    9.875,89 
Onvoorzien      €            0.00 
 
Totaal uitgegeven gelden    €   10.129,36 
 
Eind saldo per 31/12/2022    €   27.381,94 
  
Totaal       €   37.511,30 

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 € 2.456,55 
Een Kledingbeurs van de kerk heeft € 500 opgebracht en van particulieren werd € 27.347,39 
ontvangen. Dit laatste bedrag is mede te danken aan de actie energiecompensatie. 
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Onder de particulieren donaties vallen ook de retour ontvangen noodhulp. Hierbij valt te denken aan 
door AKZ betaalde huur of schulden. Regelmatig wordt deze noodhulp 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. 
 

Contant 

Er wordt zo min mogelijk met contant geld gewerkt. Hoewel de kleine bedragen voor noodhulp om 
bijv. boodschappen te doen worden wel contant gegeven. Er wordt een kleine kas bijgehouden in 
totaal werd 4 maal geld opgenomen. In totaal € 450,-. Gekozen is om een klein bedrag (ca. € 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 het secretariaat.  
 

Telefoon en reiskostenvergoeding 

In 2022 zijn geen telefoon en reiskosten uitgekeerd.  

Noodhulp 

De als ‘noodhulp’ geboekte gelden zijn bijv. achterstallige huur, ziektekosten, verzekeringen en 
dergelijke. Tevens zijn kleine bedragen (maximaal € 100 ) uitgereikt aan gezinnen die net niet rond 
konden komen.  Soms konden wij geen geschikte apparaten krijgen en moesten wij die aanschaffen. 
Ook deze kosten zijn geboekt onder noodhulp.  
In samenwerking met MDF wordt geprobeerd de 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 
donatie.  


