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WAT IS HET ISF?
Het ISF (Interkerkelijk Sociaal Fonds) is een samenwerkingsverband van bijna
alle kerken / geloofsgemeenschappen in Delft. Het ISF bestaat in de huidige
vorm sinds 1994 en is opgericht om financiële steun te verlenen aan in Delft
wonende personen, die in dringende geldnood verkeren en niet (meer)
voldoende geholpen kunnen worden door uitkeringsinstanties of door fondsen
van hun eigen geloofsgemeenschap. Het ISF verleent steun in de vorm van
renteloze leningen en/of giften. De financiële mogelijkheden van het ISF zijn
echter beperkt waardoor niet altijd aan de financiële behoefte kan worden
voldaan.
Elke dinsdagmiddag wordt door twee spreekuurhouders van 14.00-16.00 uur
spreekuur gehouden op het adres Hugo de Grootstraat 10. In de afgelopen
jaren bezochten ca 120 cliënten het spreekuur. In deze gesprekken wordt veel
aandacht besteed aan het doorverwijzen naar en het bemiddelen tussen de
cliënt en de verschillende instanties.
Zo heeft het ISF gedurende de afgelopen jaren veel mensen kunnen helpen.
De problemen waarmee men op het spreekuur komt, zijn van zeer
uiteenlopende aard. Te noemen valt: schulden, dakloosheid, (dreigende)
huisuitzetting, afsluiting van gas en elektra, (te) lang wachten op een
uitkering enz.
De financiële middelen van het ISF zijn bijna geheel afkomstig van de
deelnemende geloofsgemeenschappen. Helaas heeft de ervaring geleerd dat
de armoede in Delft nog steeds aanwezig is en de verwachting is dat deze
situatie de komende jaren niet drastisch zal veranderen.
GIFTEN ZIJN DAN OOK BIJZONDER WELKOM!!
Postbank 6.72.91.43
t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft
Het ISF heeft per 1 januari 2008 de ANBI status.
Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
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1.

Voorwoord van de voorzitter

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is de kredietcrisis nog in volle
gang en zijn de vooruitzichten uiterst onzeker. In de eerste helft van het
verslagjaar 2008 werden er nog geruststellende woorden gesproken. Nederland
zou niet zo getroffen worden. Wij hadden een sterke economie. De crisis zou
hoofdzakelijk beperkt blijven tot de Verenigde Staten.
In de tweede helft van 2008 echter kwamen de gevolgen onverwachts hevig
aan de oppervlakte. Banken gingen failliet of werden met de grootste spoed
genationaliseerd. De regering kwam met garantieregelingen om bedrijven de
gelegenheid te geven werknemers voor een bepaalde tijd naar huis te sturen
omdat de productieorders daalden. Pensioenfondsen deelden mee dat zij, door
het gedaalde vermogen, de pensioenen niet meer op basis van koopkracht
konden doorbetalen. Een tot voor kort onmogelijk gehouden situatie.
De berichtgeving via de media ging vooral over de mogelijke verdere gevolgen.
In de onderlinge gesprekken tussen mensen beluisterde men de angst voor de
toekomst. Zou het ook ons kunnen treffen? Er wordt gesproken over een snel
oplopende werkloosheid terwijl men een jaar geleden zich afvroeg hoe men de
vele vacatures zou kunnen vervullen.
Hoe treft deze crisis onze eigen stad Delft?
Het Interkerkelijk Sociaal Fonds wil midden in de Delftse maatschappij staan.
Een
vrijwilligersorganisatie,
gedragen
door
bijna
alle
Delftse
geloofsgemeenschappen, die met oprechte betrokkenheid de mensen in
(financiële) nood een helpende hand wil bieden. In hoeverre de huidige
kredietcrisis leidt tot meer noodzakelijke hulp is op dit moment moeilijk te
voorspellen. Het bestuur mag zich echter gelukkig prijzen op dit moment over
voldoende geldelijke middelen te beschikken om aan de eventuele toename
van de hulpvraag tegemoet te komen. In het verslag van de penningmeester
kunt u uitgebreid kennis nemen van onze financiële positie.
De Gemeente Delft heeft in 2008 initiatieven ontwikkeld om te komen tot een
noodfonds voor hen die om de een of andere oorzaak tussen de wal en het
schip zijn gevallen en geen aanspraak kunnen doen op bestaande reguliere
voorzieningen. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Urgente
Noden voor Delft en omstreken. Het ISF is verheugd dat deze onafhankelijke
Stichting tot stand is gekomen. Het ISF werd namelijk regelmatig
geconfronteerd met aanvragen die niet konden worden gehonoreerd.
Gezien de grootte van het budget van het ISF is het fonds in het algemeen
alleen in staat om kleine giften (tot ongeveer €.100,-) en renteloze leningen
(tot ongeveer €.800,-) te verstrekken.
De Stichting Urgente Noden (SUN) en het Interkerkelijk Sociaal Fonds zijn in
gesprek hoe men in goede samenwerking ten behoeve van de in urgente nood
verkerende burger in Delft hulp kan bieden. Het bestuur van het ISF denkt dat
snel en flexibel handelen in rechtstreeks contact met de cliënt zijn grote
kracht is naast een sterke signaleringsfunctie naar gemeentelijke organisaties.
De komende tijd zal werkende weg bekeken moeten worden hoe de twee
organisaties zich naast en met elkaar ontwikkelen.
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Het bestuur is verheugd op dit moment te kunnen beschikken over een aantal
goede vrijwilligers voor de hulp aan cliënten. De aangesloten leden en het
bestuur van het ISF zullen zich echter altijd moeten blijven inzetten om
enerzijds nieuwe vrijwilligers te werven en anderzijds te zorgen dat de huidige
vrijwilligers goed worden toegerust. Het is van eminent belang om met de
juiste inzichten de cliënten te helpen, hetgeen betekent dat men, naast
sociale vaardigheden moet beschikken over bv parate kennis van de sociale
kaart van Delft.
In de jaarvergadering van april 2009 zullen we afscheid nemen van onze
secretaris Joop Richaers-Adelmeijer. Wie kent haar niet! Zij was en is een
belangrijk gezicht binnen het ISF en ook daarbuiten. Als welzijnsjurist was zij
de vraagbaak voor velen. Jarenlang was zij wekelijks (soms dagelijks) te vinden
op de Hugo de Grootstraat. Terecht werd haar voor haar geweldige inzet een
Koninklijke Onderscheiding verleend. Haar termijn zit erop. Het ISF zal haar
missen! Op dezelfde vergadering worden 2 nieuwe bestuursleden voordragen.
Indien de leden deze voordracht accepteren, zal het bestuur daarna weer uit 4
personen bestaan, waarvan er 3 tevens spreekuurhouder zullen zijn.
Verder bestaat het team vrijwilligers, opererend binnen het ISF, uit 3
spreekuurhouders (geen bestuursleden) en 5 Persoonlijke Budgetbegeleiders.
Het bestuur is verheugd een nieuw lid aan het samenwerkingsverband te
kunnen voordragen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft zich
aangemeld.
Tot slot een woord aan het huidige samenwerkingsverband van de
deelnemende geloofsgemeenschappen.
Het bestuur wil de leden hartelijk danken voor hun belangstelling voor het
werk van het ISF en de trouwe (geldelijke) ondersteuning. Dankzij deze steun
kan dit werk van het ISF gecontinueerd worden. Het logo van de Barmhartige
Samaritaan is het afgelopen jaar gelukkig geen droge vermelding geweest.
Velen hebben de weg naar het ISF gevonden en zijn geholpen, zoals uit dit
verslag zal blijken. Het is nog niet bekend of, door de crisis, meerdere
personen hulp zullen zoeken. Het ISF is in ieder geval op iedere dinsdagmiddag
weer paraat om zo gestalte te geven aan een belangrijke rol, die rol van de
Barmhartige Samaritaan.
Martin de Jong
Voorzitter ISF
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2.
2.1

Statistische gegevens
Cliënten en aantal bezoeken

Zoals altijd volgen hieronder enkele statistische gegevens. Het aantal over
2008 is in feite iets hoger dan in 2007, omdat in het verslagjaar geen hulp meer
verleend werd aan de Koppelingswetcliënten, op één uitzondering na. Zie
figuur 1. In 2007 werd het Generaal Pardon afgekondigd. De afhandeling van de
diverse dossiers nam enkele maanden in beslag, maar begin 2008 waren alle
bij het ISF als Koppelingswetcliënten bekend staande personen in aanmerking
gekomen voor het Generaal Pardon. Aan hen behoefde geen uitkering meer te
worden verstrekt. Voor één persoon was het niet duidelijk vanaf welk moment
het Pardonbesluit in zou gaan. Deze heeft dan ook eenmalig een klein
geldbedrag gekregen.
Evenals in 2007 hebben de spreekuurhouders op geen enkel spreekuur zonder
cliënten gezeten, al was lang niet ieder spreekuur even druk bezocht. Een
uitschieter was een spreekuur in oktober, toen zich 10 cliënten meldden, maar
gemiddeld konden 5 cliënten worden geholpen.

Figuur 1: Aantal cliënten ISF 2000 – 2008
NB. Het aantal bezoekers is niet gelijk aan het aantal cliënten. Sommige
cliënten kwamen meer keren op het spreekuur, ook al omdat geld voor
levensonderhoud per week werd verstrekt en cliënten enkele weken achtereen
daarvoor een klein bedrag kregen, vergezeld van een formulier voor de
Voedselbank.
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Tabel 1: Totaal aantal bezoekers per jaar
2006

2007

2008

226

301

236

Figuur 2: Aantal bezoekers ISF per maand
2.2 Groepering cliënten naar postale wijken

Figuur 3 Herkomst cliënten naar postale wijken
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De overige cliënten kwamen niet uit Delft of van hen was de postcode niet
bekend. Evenals voorgaande jaren kwamen ook in het verslagjaar weer de
meeste cliënten uit de wijken Voorhof (postcode 2624) en Buitenhof (postcode
2625). Hoewel het cliëntenbestand van het ISF geen nauwkeurige graadmeter
is, kan wel voorzichtig geconcludeerd worden dat ondanks
Armoedeconferenties deze beide wijken nog steeds grote aandacht verdienen
van het gemeentebestuur.
2.3 Herkomst cliënten
In tabel 2 zijn de oorspronkelijke gebieden van herkomst van de cliënten
weergegeven. Het merendeel van deze cliënten had overigens de Nederlandse
nationaliteit. Deze tabel is opgenomen om aan te tonen dat mensen uit diverse
windstreken in de problemen kunnen komen. Ook om hen dienen de kerken
zich te bekommeren en hen zich thuis te laten voelen in ons land.
Tabel 2: Herkomst cliënten
2006

2007

2008

Afrika

24

25

19

Azië

25

18

19

Amerika

14

16

12*

Europa

44

62

65**

* 7 personen uit deze groep kwamen uit Suriname en 4 uit de Ned. Antillen
** 56 personen waren Nederlanders
Van 4 cliënten was het land van herkomst onbekend. Het aantal Nederlanders
onder de hulpvragenden is 56, dus ongeveer op het niveau van 2005. Zij
maakten ongeveer de helft van het cliëntenbestand uit.
2.4 Verwijzers naar het Fonds
Niet alle cliënten komen op eigen gelegenheid naar het Fonds. Een aantal van
hen wordt naar het Fonds verwezen. Zie tabel 3.

JAARVERSLAG 2008

8

Tabel 3: Verwijzers naar het ISF
2008

Verwijzers

2006

2007

BAW/Meldpunt Bezorgd

-

2

Bezoekvrouw*

-

1

Budgetwinkel

15

1

Bureau Inburgering

1

1

Careyn

-

2

1

Cliënt

3

4

2

Diaken/Pastor/PCI

5

5

7

DUIT

3

2

1

Fiscale/jur. dienstverlening

2

2

Formulierenbrigade

-

1

Gespecialiseerde Maatzorg

1

4

GGZ

1

1

ISR

9

8

5

Kennis/vriend(in)/familie

3

5

5

Maatsch. Werk/Kwadraad

2

5

3

1

2

Gastvrouw Werkplein

Marokaanse Moskee

-

Oud gemeenteraadslid

-

-

PBB

-

2

Perspektief

5

6

Prime

-

2

Somalische vereniging

1

-

St. Schroeder v/d Kolk

1

-

St. Kwadraad

-

4

St. Onder één dak (STOED)

1

8

1
7

3
1

Steunpunt Huiselijk Geweld
STUNT

-

4

2

SNVD

5

3

1

Taalplus

1

-

Vluchtelingenwerk*

-

4

4

Voedselbank

4

1

11

WIZ

3

2

1

Onbekend

42

38

63

Totaal

108

120

120

JAARVERSLAG 2008

9

2.5 Verwijzingen door het ISF
Ook dit jaar hebben de spreekuurhouders cliënten de weg gewezen naar andere
instanties en hulpverleningsinstellingen, zoals blijkt uit tabel 6.
Tabel 6 Doorverwijzingen
Verwezen naar

2006

2007

Advocaat/Belastingadviesbureau

3

2

Budgetwinkel/Financiële winkel

1

-

Bureau voor Rechtshulp

1

1

CWI

1

-

DUIT

1

1

Fondsen

1

1

Formulierenbrigade

-

1

ISR

1

1

Gemeentelijke Kredietbank

-

1

Maatsch. Werk (st. Kwadraad)

-

1

Meldpunt Bezorgd

4

4

Eigen kerkgenootschap

1

-

PBB

3

-

St. Leergeld

1

-

St. Perspektief

8

8*

St. Noodopvang Vluchtelingen Delft

1

-

SVD/ afd. Vluchtelingenwerk BWD

2

1

STUNT

-

1

UWV

1

-

Voedselbank Delft

7

8

WIZ

1

-

Totaal

38

31

2008

3

1

6*

5

15

* De verwijzingen naar het nachtasiel van PerspeKtief zijn hierin eveneens
opgenomen
In ons vorig jaarverslag werd vermeld dat de meeste cliënten die bij het ISF
aankloppen al bekend zijn bij andere hulpverleningsinstellingen. Dat bleek ook
dit jaar het geval te zijn. Er werd in vele gevallen door de spreekuurhouders
druk overlegd met andere hulpverleners, maar verwijzen was in de meeste
situaties niet nodig of zinvol.
2.6 Waarom soms geen hulp geboden kan worden
Helaas kon niet in alle gevallen financiële hulp worden geboden. Soms is
verwijzing naar andere instellingen wel mogelijk, hoewel dit niet altijd door de
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betrokken cliënt wordt geaccepteerd. In een aantal situaties wordt naast het
verstrekken van hulp geprobeerd de betreffende cliënt er van te overtuigen
dat deze zich zou moeten wenden tot de Financiële Winkel (vroeger
Budgetwinkel geheten) om orde op zaken te stellen. In een enkel geval blijkt
echter dat ook de Budgetwinkel niet kan helpen, omdat cliënt bepaalde
afspraken meent niet te kunnen nakomen Ook het ISF kan dan voor betrokken
cliënt niets meer betekenen. In tabel 7 wordt hierop nader ingegaan.
Tabel 7 Redenen weigering hulp
Reden

2006

2007

2008

Te hoge schuldenlast

4

5

2

Woont niet in Delft

5

1

4

Illegaal

-

7

3

Geen structurele hulp

2

4

4

Geen dringende noodzaak

-

2

2

Voorliggende voorziening

-

2

6

Cliënt weigert aangeboden hulp

3

2

5

Gevraagde hulp voor ISF te hoog
Geen zaak voor ISF

2

1
-

2
2

Geen hulp voor fraude

-

1

2

ISF is geen kredietbank

1

2

Geen inzicht in schulden

-

2

Geen ondersteuning familie buitenland

1

-

Houdt zich niet aan afspraken

4

Op één punt wordt hier nog nader ingegaan. Soms hebben cliënten het idee
dat het ISF alles kan regelen, zoals b.v. het verkrijgen van een woning in Delft,
(niet financiële) hulp bij het verkrijgen van verblijf in Nederland of hulp bij het
opknappen van een woning. Soms kan hiervoor verwezen worden naar andere
instanties (zie de desbetreffende tabel 6)
3.

Problematiek cliënten

De belangrijkste redenen om aan te kloppen bij het Fonds zijn in tabel 8
weergegeven. Aan enkele van de in deze statistiek vermelde zaken zal nader
aandacht worden besteed. Voor een aantal cliënten geldt meer dan een van de
hieronder vermelde problemen.
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Tabel 8 Redenen aanvraag hulp
Begrafeniskosten
Bezoek familie buitenland
Beslag op inkomen/salaris
Boetes
(Bijstands)fraude
Bijstandskorting
Conflict met hulpverleners
Crematie hond
Dakloos
Dreiging afsluiting energie
Dreigende huisuitzetting
Ex-gedetineerden
Faillissement
Fraude bewindvoerder
Generaal Pardon
Gezinshereniging
Griffiekosten verzoek verblijfsvergunning
Huurschuld
Huurtoeslag niet op tijd
Illegaal/uitgeprocedeerd
Kinderen weigeren betaald werk
Koppelingswet
Levensonderhoud
Mishandeling/verkrachting/eerwraak
Nachtopvang
Onbekend sociale zekerheid
Problemen uitkeringsinstanties
Psychiatrisch patient
Reiskosten gesprek IND
Roodstand bank
Schoolgeld/Boekenfonds
Schulden (niet gespecificeerd)
Schulden ex-partner
Studieschuld
Uitkeringsproblemen
Verblijfsvergunning
Werkonwillig
Woninginrichting
Ziektekostenpremie

2006
1
1
5
6
1
14
23
2
2
9
2
4
4
28
1
3
1
6
2
3
35
2
1
10
4

2007
4
2
5
4
3
14
5
2
2
2
7
2
7
5
4
31
4
7
1
-

3
2
31
3
1
4
2
3

2008
10
2
2
1
23
9
2
3
3
1
3
4
4
2
3
2
2
19
1
6
1
8
2
4
23
2
1
4
5
2
4
5

3.1 Boetes
Ook dit jaar werd het fonds geconfronteerd met cliënten die door te hoge
boetelast niet konden worden opgenomen in de WSNP. Het vorig jaar
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ingezette beleid om – indien mogelijk - een zodanig deel van de boetes te
betalen dat de WSNP-procedure kan worden gestart, is ook dit jaar voortgezet.
3.2 Crematiekosten hond.
Van een cliënte, die in de WSNP was opgenomen, stierf haar hond. De kosten
van de crematie kon zij niet ineens betalen, nu ze moest leven van een
absoluut minimum inkomen. Het bestuur was van mening dat in een dergelijke
situatie cliënte geholpen moest worden en heeft een lening verstrekt voor de
crematiekosten.
3.3 Faillissement bewindvoerder
Al enkele jaren pleit het bestuur voor een garantielabel voor bewindvoerders.
Ook dit jaar kwam een cliënt bij het fonds die de dupe was geworden van
louche praktijken. Vorig jaar meldde het jaarverslag dat de regering
voornemens zou zijn wettelijke maatregelen te willen nemen. Het bestuur
bepleit dat zowel het gemeentebestuur via zijn landelijke organen als de
gemeenteraadsfracties via hun fracties in de Tweede Kamer bepleiten haast te
maken met deze regelingen. Het mag niet zo zijn dat cliënten de dupe worden
van deze frauduleuze praktijken.
3.4 Generaal Pardon
Dit betreft een éénmalige versnelde uitvoering van de toelating van reeds lang
in Nederland verblijvende asielzoekers. Het ging om een groot aantal en er
waren geen precedenten bekend, zodat in de ambtelijke wereld veel
creativiteit aan de dag moest worden gelegd.
In enkele gevallen ging dat voor de in Delft woonachtige Generaal Pardonners
goed, maar soms moesten betrokkenen te lang wachten op de gemeentelijke
maatregelen naar aanleiding van het IND-besluit. In een enkel geval leverde
dat echte problemen op voor een cliënt die de voor hem noodzakelijke
medicijnen niet kon betalen en de apotheek niet langer wilde leveren zonder
betaling. Ook hier moest het ISF inspringen, evenals in enkele situaties voor
leefgeld. Ook werd het fonds te lang in het onzekere gelaten over de vraag of
het nog wel geld zou moeten uitkeren aan de hem bekende Generaal
Pardonners (Koppelingswetcliënten). Ook de uiteindelijke afhandeling van een
en ander leverde problemen op, maar ook dit kan te wijten zijn aan de
onbekendheid met de materie.
3.5 Identiteitskaart
Ook dit jaar klopten weer cliënten aan bij het fonds voor een verloren of bijna
verlopen id-kaart. Betrokkenen worden dan verzocht een der volgende dagen
in de ochtend naar het Stadskantoor te komen waar ook een der
spreekuurhouders aanwezig is. Voor hem wordt dan zowel de pasfoto – indien
zij geen geldige pasfoto bezitten – als de id-kaart betaald eventueel inclusief
de boete voor de vermissing.
Toch verschijnen cliënten niet altijd op het afgesproken tijdstip. Dit verklaart
het verschil in tabel 9 in aangevraagde en verstrekte id-kaarten.

JAARVERSLAG 2008

13

Tabel 9: Identiteitsbewijzen

2007
2008

Aangevraagd
13
8

Verstrekt
10
7

3.6 Nachtlogies
Het beleid om zoveel mogelijk rechtstreeks aan instellingen en instanties te
betalen werd ook dit jaar voortgezet. Zo wordt rechtstreeks overgemaakt aan
PerspeKtief op basis van een nota voor door het fonds gegarandeerde
overnachtingen. Hiervan wordt kennelijk spaarzaam gebruik gemaakt.
Overigens blijkt dat voor veel cliënten de kosten van het nachtlogies betaald
worden door de gemeente Delft.
3.7 Roodstand bank- of girorekening
Het wordt wat eentonig. In ons vorig jaarverslag vermeldde het fonds
problemen van cliënten bij roodstand op de bank. Wanneer in een dergelijke
situatie het salaris of de uitkering op de betreffende rekening wordt gestort,
schrijft de bank in de eerste plaats het gestorte bedrag af van het openstaande
tekort. Dit kan betekenen dat cliënten geen geld meer hebben voor vaste
lasten en om te leven. Wanneer cliënten in behandeling zijn bij de Financiële
winkel bepleit het bestuur om met name te kijken naar mogelijke roodstand op
de bank. Mocht schuldsanering mogelijk en zinvol zijn, dan zou dit probleem
als eerste aangepakt moeten worden, zo mogelijk ambtshalve, zodat betrokken
cliënten in ieder geval hun leven weer enigszins op de rails kunnen krijgen.
Ook dit punt is vorig jaar al in het verslag bepleit.
3.8 Hulpverlening
In enkele gevallen kunnen cliënten niet geholpen worden omdat er teveel
hulpverleners van diverse instanties aan het werk zijn, die kennelijk niet weten
wat de andere instantie doet. Op die manier is het nauwelijks mogelijk inzicht
te krijgen in hun – ook financiële – situatie. In enkele gevallen hebben de
spreekuurhouders tijdens overleg met enkele hulpverleners dringend verzocht
een casemanager aan te stellen, met wie overlegd zou kunnen worden en die
overzicht heeft van wat de diverse instanties aan bijstand verlenen, hoe hun
hulpverleningsplan er uit ziet en hoe deze plannen op elkaar moeten worden
afgesteld. Alleen op die manier zijn cliënten in complexe situaties werkelijk te
helpen. Het ISF constateert dat in de enkele gevallen waar het bij betrokken is
geweest.
3.9 Eneco
Nogmaals Eneco. Ook de gemeente botst wel eens met de incoulante houding
van dit energieconcern. Een van de meest schrijnende voorbeelden betrof een
cliënte, die ten tijde van een vorstperiode was afgesloten en met behulp van
de Financiële winkel weer zou kunnen worden aangesloten. De
energiemaatschappij eiste een – kennelijk gebruikelijke – garantiesom alvorens
tot aansluiting zou worden overgegaan, omdat de energieschuld zou worden
meegenomen in de schuldsanering. Ondanks een schriftelijke garantie van de
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gemeente dat dit bedrag zou worden betaald, werd de aansluiting geweigerd.
Na bemiddeling van het ISF werd de cliënte versneld geholpen. Het fonds
bepleit dat de gemeente dit soort situaties in een overleg tussen beide partijen
aan de orde stelt en oplossingen bedenkt zodat cliënten niet meer het gevoel
hebben vermalen te worden tussen twee grootmachten.
3.10 Niet op elkaar aansluitende regelgeving
Uit het verderop in dit jaarverslag opgenomen verslag van een PBB´er blijkt
dat mensen door niet aansluitende regelgeving langer in de problemen zitten
dan vermoedelijk door de wetgever bedoeld was. Het leven is duidelijk
complexer dan in regels te vangen is. De vraag is dan ook of wetgeving niet
minder strak moet zijn en daardoor de mogelijkheid moet bieden aan
uitvoerende instantie om in dergelijke - vooraf niet voorzienbare - situaties
een uitweg te bieden.
3.11 Verkeerde interpretatie regelgeving
Uit ditzelfde verslag blijkt ook verkeerde interpretatie vergezeld van een blind
uitvoeren van regels tot situaties kan leiden, weggelopen uit een boek van
Kafka. Ook aan dergelijke situaties zou door de uitvoeringsinstanties aandacht
besteed moeten worden.
4. Conclusies uit de tabellen en toelichting beleid ISF
Uit de tabellen blijkt dat het ISF redelijk goed bekend is. Moest in het verleden
nogal eens verwezen worden naar andere instellingen, nu verwijzen die
instellingen naar het ISF. Het gaat dan ook meer en meer over overleg met die
instellingen over een te volgen aanpak, die zowel goed is voor de cliënt als
voor het te volgen hulpverleningstraject. Dit betekent wel dat het werk van de
spreekuurhouders meer tijd vergt en dat meer communicatieve vaardigheden
vereist zijn. Juist daarom pleit het bestuur voor het aanstellen van
casemanagers in de situatie dat meer hulpverlenende instanties betrokken zijn
bij hulp aan een cliënt of cliëntsysteem. Alleen op die manier kan hulp worden
gecoördineerd en dat komt de ten goede van het hulpaanbod. Bovendien wordt
het dan de cliënt duidelijk wat hij of zij kan verwachten van welke instantie en
wordt de mogelijkheid van het tegen elkaar uitspelen van die instanties
beperkt.
Het is daarnaast van belang dat de spreekuurhouders bekend zijn met de in
Delft werkzame instellingen en hun wijze van werken. Met name de in het
verleden gehouden lunchgesprekken hebben hier een belangrijke bijdrage aan
geleverd. Het bestuur is dan ook van mening deze traditie te willen
voortzetten en regelmatig andere instellingen uit te nodigen voor een gesprek.
4.1 Indrukken van een nieuwe spreekuurhouder
In februari van 2008 jaar ging ik met vervroegd pensioen. Behalve genieten van
al die vrije tijd wil je toch ook nog graag iets nuttigs doen en dan liefst iets
waarbij je werkervaring ook nog een beetje van pas komt. Mijn man maakte
mij attent op de mogelijkheid om mee te werken met het ISF.
Via de mail vroeg ik informatie en binnen de kortste keren had ik een leuk
gesprek met Martin de Jong en ging ik als “toehoorder” meedoen met de
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spreekuren om te kijken of dit werk wat voor mij is en om tegelijk het vak een
beetje te leren. Ik was meteen enthousiast om mee te mogen werken als
spreekuurhouder. Wat mij er zo in aanspreekt is, dat je hier werkt voor de
‘onderste’ kant van de samenleving. Bovendien is de hulp die je biedt heel
praktisch en concreet en zet direct “zoden aan de dijk ”. Ook de
kleinschaligheid ervan spreekt me bijzonder aan: je geeft iemand net even dat
zetje om zelf weer verder te kunnen.
Het is natuurlijk voor iedereen dankbaar werk om iemand te helpen die buiten
zijn schuld in een moeilijk situatie terecht gekomen is en nu alle zeilen bij zet
om daar weer uit te komen. Maar ik leer hier, dat ook de mensen die door
“eigen schuld” er zo’n potje van maken, recht hebben op meedenken en een
nieuwe kans. Toen ik één van de vaste vrijwilligers eens vroeg of ze het niet
moeilijk vond zoveel tijd en energie te steken in iemand die zoveel verkeerde
en domme dingen doet, zei ze: ‘ach, het verschil tussen zijn en mijn fouten is
maar gradueel…’ En gelijk heeft ze! Voor mij is dit gewoon een prettig soort
christendom: weinig theorie en veel praktijk.
Gerda van der Maas
5.

Gevoerd overleg, contacten en activiteiten

5.1 Breed Overleg
In het verslagjaar is dit overleg 3 maal bijeen gekomen. Aan dit overleg nemen
deel de gemeente,afdeling beleid van WIZ; Breed Welzijn Delft afdeling
Vluchtelingenwerk; Stichting Noodopvang Vluchtelingen Delft en het ISF. In de
personele bezetting van het Overleg is verandering gekomen. De ambtenaar
van de gemeente met wie het bestuur prettig heeft samengewerkt vertrok uit
gemeentelijke dienst evenals de coördinator Vluchtelingenwerk. Tijdens het
overleg kwamen aan de orde belangrijke punten als procedure en afhandeling
Generaal Pardon. Inburgering, Leges Verblijfsvergunningen. Van de zijde van
de gemeente werd steeds uitvoerig informatie verstrekt, waar alle
deelnemende partijen hun voordeel mee konden doen.
5.2 Verdere contacten
Het bestuur is bijna voltallig aanwezig geweest tijdens de Armoede conferentie
die – zoals gebruikelijk – werd gehouden op de derde woensdag in september.
Ook was het bestuur aanwezig bij de door de contactraad georganiseerde
bijeenkomst over armoede. Bestuursleden en spreekuurhouders hebben
daarnaast deelgenomen aan de bijeenkomsten van café de Soos.
Tijdens en na de spreekuren waren er vaak contacten met ambtenaren van de
Financiële Winkel en WIZ en hulpverleners van diverse instellingen. Juist door
deze contacten, die in het algemeen goed en opbouwend zijn, kon zo goed
mogelijk hulp worden verleend.
5.3 Activiteiten.
Zoals gebruikelijk heeft ook dit jaar het bestuur weer een aantal punten
schriftelijk onder de aandacht gebracht van gemeentebestuur en raadsfracties.
Ook is in overleg met het College van Diakenen van de Hervormde Kerk een
afspraak gemaakt om te komen tot betere samenwerking en de mogelijkheid te
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openen met hogere bedragen cliënten te helpen. Tot verdere uitwerking van
deze afspraak is het tot heden niet gekomen, omdat op initiatief van de
gemeente de stichting Samenwerking Urgente Noden Delft is opgericht
(waarover hieronder meer door de voorzitter). Pas wanneer het beleid van
deze stichting bekend is kan het beleid van het ISF en in navolging daarvan het
beleid rond de afspraak met het College van Diakenen verder gestalte krijgen.
6. Persoonlijke Budgetbegeleiding
6.1 Algemeen.
In het jaarverslag van 2007 is de start van dit project en ook de aangepaste
werkwijze voor 2008 beschreven. Het project is in 2008 voortgezet en waren er
6 mensen actief bij betrokken waarvan 4 als Persoonlijk Budget Begeleider
(PBB-er). De werkgroep heeft in 2008 vier maal vergaderd. Iedere PBB’er had 1
cliënt, zie tabel 10
Tabel 10: Gegevens PBB-hulpverlening per 31-12-2008
Cliënt
Start hulpverlening
Duur hulpverlening
[maanden]
Traject afgerond

1
2006

2
2007

3
2008

4
2008

24

14

9

1

N

N

N

N

6.2 Opbouw hulpverlening:
Al sinds 2006 is gebleken dat het veel tijd kost om cliënten in rustiger
financieel vaarwater te brengen. Na drie maanden hulpverlening ontstaat
duidelijkheid over de (financiële) situatie van de cliënt. Alle post is geopend en
verwerkt en er wordt gecommuniceerd met de buitenwereld. Tegelijkertijd
kan het vertrouwen groeien tussen de cliënt en de PBB-er, daarna kan gewerkt
worden aan oplossingen voor financiële zaken. Nog weer later kan er sprake
zijn van stabilisatie en kan gewerkt worden aan zelfredzaamheid. De
frequentie van de bezoeken neemt in deze periode meestal af.
6.3 Nieuwe cliënten:
Bij nieuwe aanmeldingen wordt gestart met een intakegesprek dat vanuit het
ISF door twee mensen wordt gedaan. In dit gesprek moet duidelijk worden of
de benodigde hulp door het ISF geboden kan worden. Een goede intake is van
groot belang gebleken, zorgvuldigheid voorkomt teleurstellingen in een later
stadium aan beide zijden. In 2008 hebben drie intakegesprekken
plaatsgevonden, twee aanvragen zijn positief beantwoord, in één situatie was
de problematiek te complex en is de aanvraag niet gehonoreerd. Een vierde
intakegesprek is wel aangevraagd maar heeft niet plaatsgevonden omdat de
cliënt “plotseling” uit zijn huis werd gezet en in een andere plaats onderdak
nam. De afspraak werd tijdig afgebeld!
6.4 Voortschrijdend inzicht.
Het oplossen van financiële problemen en het verzetten van de bakens bij een
cliënt kost tijd. Een hulpverleningstraject van 6 maanden is daarom te kort
gebleken. Gelukkig zijn de PBB-ers zeer gemotiveerd en blijken over een lange
adem te beschikken en dit is dan ook de reden dat de hulpverlening langer dan
6 maanden kan duren. De vraag over gedragsverandering van cliënten blijft
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actueel. Ieder kwartaal doen PBB’ers in de werkgroep verslag en worden de
ervaringen besproken. Toch wordt er regelmatig gesproken over het afronden
van een hulpverleningstraject, het is immers de bedoeling dat cliënten
zelfstandig verder gaan.
6.5 Vrijwilligers
In 2008 hebben de volgende mensen zich ingezet voor het project Persoonlijke
Budget Begeleiding:
Henk v.d. Berg
Persoonlijk Budget Begeleider
Magali Cook
Persoonlijk Budget Begeleider
Simone Neuijen
Persoonlijk Budget Begeleider,
Inge Weijts-Derks
Persoonlijk Budget Begeleider
Gretha Duinkerken-Veldhuis
Intakegesprekken en administratie
Gerrit Kadijk
Projectleider
Gerrit Kadijk
6.6 Uit de praktijk van een persoonlijke Budget Begeleiding
Student en/of moeder
Via Instituut Sociaal Raadslieden werd cliënte aangemeld. Daar had ze
aangegeven begeleiding bij haar financiële administratie te willen en hulp bij
het oplossen van haar schulden. De cliënte, een alleenstaande moeder van 24
met een zoon van ruim 7, volgde een deeltijd MBO-opleiding. Hierdoor had ze
alleen studiefinanciering als inkomstenbron. Ze had een schuld van ruim
€.6000,-, doordat ze uitgaven had moeten doen toen ze zelfstandig ging wonen
en door het niet nakomen van verschillende betalingsverplichtingen.
Haar contactpersoon bij het ISR had al met verschillende instanties contact
gehad over de openstaande betalingen en haar geholpen bij het doen van
subsidie-aanvragen. Toch liep cliënte tegen een aantal problemen aan. Twee
hiervan worden hieronder beschreven.
Het sportfonds
Voor de zwemlessen van haar zoontje, was de vrouw geattendeerd op het
sportfonds van de gemeente Delft. Ze was achter het formulier aangegaan en
had dit ingevuld. Ze kreeg echter te horen dat zij niet voor het sportfonds in
aanmerking kwam omdat ze nog student was. Toen ze deze situatie bij de
Sociaal Raadslieden aankaartte, werd opgemerkt dat haar zoon dat niet was,
en er dus gewoon recht bestond op een bijdrage uit het sportfonds. Hierna
volgde een periode van een half jaar corresponderen en gesprekken met de
gemeente over de vraag of de bijdrage wel of niet verstrekt kon worden.
Uiteindelijk werd de bijdrage toegezegd. Toch werd de bijdrage uiteindelijk
geweigerd: door het getouwtrek was de indientermijn verstreken!
De schuldhulpverlening in Nederland
Het ontvangen van studiefinanciering heeft ook invloed op de mogelijkheden
om de schulden af te lossen. De schulden van mevrouw waren zo groot
geworden, dat het voor haar niet meer te overzien was. Aankloppen bij de
Budgetwinkel was daarom een logische stap. Om het proces te versnellen
waren alle schulden- en inkomensoverzichten al gemaakt. De drie maanden die
de Budgetwinkel dan nodig heeft om de aanvraag te bezien, zijn een goede
manier om de deurwaarders een poosje buiten de deur te houden, maar daarna
kwam toch een negatieve uitslag: de studiefinanciering kon niet als inkomen
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worden gezien. Het is namelijk een renteloze lening van de IB-groep, die
(gedeeltelijk) wordt omgezet in een gift als er op tijd een opleiding wordt
afgerond. Gevolg hiervan is, dat men de schuldeisers geen aflossingsplan voor
kan leggen bij gebrek aan inkomen. Met individuele schuldeisers kunnen wel
afspraken gemaakt worden, maar doordat de Budgetwinkel hier niet bij
betrokken is, is er geen maximale aflossingstermijn van 3 jaar. Cliënte blijft
dus langer met haar schulden zitten, of moet boven vermogen aflossen.
Dit soort situaties maakt dat het voor mensen het aflossen van schulden een
langdurig en onoverzichtelijk traject wordt, waarbij de moed je al gauw in de
schoenen zinkt. Zonder hulp worden de schulden alleen maar groter. Veel
schulden die cliënte had, waren in eerste instantie niet eens zo groot, maar
door bijkomende incasso- en deurwaarderskosten, vertienvoudigden de
bedragen. Als er bij de eerste aanmaning een regeling getroffen was, was de
schuld al afbetaald geweest. Helaas zijn veel mensen niet assertief genoeg om
die stap te zetten, en wordt het probleem alleen maar groter.
Inmiddels zijn verschillende kleine schulden afgelost en er zijn betalingsregelingen getroffen voor een deel van de grotere bedragen. Hierdoor wordt de
chaos kleiner en het overzicht beter. Dit geeft een stukje rust, maar het einde
is de komende jaren nog niet in zicht. Bovendien blijft het jammer, dat
instanties die bedoeld zijn om mensen met een smalle beurs of schulden te
helpen, niet over de brug komen of niet de bevoegdheid hebben in bepaalde
situaties oplossingen aan te bieden.
Inge Weijts-Derks
7. Financiën en debiteurenbeheer
7.1 Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009.
Voor het ISF kan 2008 op financieel gebied worden gezien als een jaar van
verdere stabilisatie. Alle leden (kerken) hebben hun bijdragen in 2008 voldaan,
waarvoor dank. Dit is een bijzondere stimulans voor het bestuur en de
medewerkers om dit werk voort te zetten! De uitgaven en inkomsten in 2008
wijken niet veel af van 2007 en het bedrag aan uitstaande leningen is vrijwel
gelijk gebleven. Er zijn 123 mensen geholpen met adviezen, leningen en giften.
Toch had het bestuur graag meer mensen geholpen, dit is helaas niet gelukt.
Hierover kunt u verderop meer lezen.
Het beleid in het jaar 2008 kan gevoegd worden bij het beleid van de
voorgaande jaren. Over het algemeen worden kleine giften gedaan en leningen
zijn met terughoudendheid verstrekt. Daarnaast is er continu aandacht voor
het terugbetalen van de verstrekte leningen. Dit debiteurenbeheer heeft in de
periode 2004-2008 geresulteerd in een halvering van het aantal openstaande
leningen (van 67 naar 31) en een meer dan omgekeerd evenredige toename van
het eigen vermogen. Er is eind 2008 min of meer sprake van een
gestabiliseerde situatie voor het fonds.
In 2008 wilde het bestuur aan de slag te gaan met vernieuwing van beleid,
maar dit is om een tweetal redenen niet gelukt. In de loop van 2008 heeft de
nieuwe penningmeester aangegeven zijn werkzaamheden om persoonlijke
redenen te willen beëindigen. Het bestuur bestond toen weer uit drie personen
en de lopende zaken hebben toen voorrang gekregen. Verder is in de loop van
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2008 de Stichting Urgente Noden (SUN) in Delft opgericht. SUN is een soort
makelaar tussen aanvragers en fondsen en zou in de loop van 2008 operationeel
worden, maar dit is verschoven naar 2009. Het ISF is zeer nauw betrokken
geweest bij de oprichting van SUN, hier is gebleken dat SUN haar beleid in de
komende tijd (2009 en latere jaren) zal ontwikkelen. De aanwezigheid van SUN
in Delft zal zeker leiden tot bijstelling van het huidige ISF beleid. Het aantal
aanvragen bij het ISF zou enerzijds kunnen toenemen (dankzij SUN) en
anderzijds afnemen (meer externe fondsen), in de komende jaren zal dit
blijken. Tijdens de besprekingen rondom de oprichting van SUN in 2008 heeft
het ISF continu aandacht gevraagd voor de afstemming van het beleid van
beide organisaties.
Los van de hiervoor beschreven zaken wil het bestuur extra aandacht geven
aan het beter bereiken van de doelgroep, er zijn immers middelen beschikbaar
om mensen te helpen. Dit is tot op heden een zeer lastig vraagstuk. Als het
aantal cliënten toeneemt, is het spreekuur mogelijk een beperkende factor.
Een gesprek met een cliënt duurt gemiddeld 20 minuten met uitschieters naar
60 minuten. Het bereiken en helpen van de juiste doelgroep heeft de volle
aandacht van het bestuur en de spreekuurhouders.
Voorzichtigheid en zorgvuldigheid bij verstrekkingen van leningen/giften is nog
altijd van toepassing. Leidraad voor toewijzing vormt altijd een noodsituatie
van de cliënt. Als de hulp een structureel karakter lijkt te krijgen wordt deze
niet (meer) verleend. In het jaar 2008 zijn 133 giften verstrekt, over het
algemeen gaat het om leefgeld voor 1 week. Indien de noodsituatie bij het
volgende spreekuur (1 week later) nog bestaat, wordt een tweede of derde (en
laatste) gift verstrekt. Daarnaast zijn er 27 leningen verstrekt.
Rekening van baten en lasten 2008 (bedragen in Euro’s)
Baten
Structurele
bijdragen kerken
Incidentele
bijdragen kerken
Vergoeding
onkosten

Begroting Rekening Lasten

Begroting

Rekening

9500

9557

Giften

8000

5416

0

333

Voorz. computer

500

500

250

803

Diverse onkosten

1500

1209

Bijdragen Overigen

1000

820

5000

3289

Rente

750

844

750

713

Bijzondere Baten
Saldo

0
4750

383

500

277
1336

Totaal

16250

12740

16250

12740

Mutatie voorz.
Leningen
Deurwaarders
Kosten
Teamkosten ISF
Saldo
Totaal

Mutatie voorziening leningen 2008
50%
Beginstand
Afgeboekt
Restant
Mutatie voorziening leningen
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10443
5427
3495

5221

1932
3289
22

Toelichting rekening van baten en lasten 2008
STRUCTURELE BIJDRAGE KERKEN: Jaarlijkse bijdrage van de leden.
INCIDENTELE BIJDRAGE KERKEN: Het betreft hier giften van particulieren die via de
leden zijn ingezameld alsook extra collecte opbrengsten.
VERGOEDING ONKOSTEN: De Gemeente Delft
Verstrekte giften 2008:
vergoedt onkosten inzake de uitvoering
van de Koppelingswet. Deze regeling is
Bedrag [€]
Aantal
in de loop 2008 komen te vervallen
0-10
15
i.v.m. het Generaal Pardon.
10-25
11
BIJDRAGEN OVERIGEN: Ontvangen giften van
25-50
83
particulieren (€ 820 ).
BIJZONDERE BATEN: Dit zijn aflossingen van reeds
50-250
24
afgeboekte leningen.
GIFTEN: Aan 62 cliënten zijn 133 giften verstrekt, zie onderstaande tabel.
De meeste giften worden verstrekt in geval van nood als aanvulling op
een pakket van de Voedselbank. Er wordt in principe maximaal
driemaal een bedrag van € 30 tot € 65 verstrekt. In zeer bijzondere
gevallen worden hogere bedragen verstrekt. De invoering van de WMO
heeft niet in extra aanvragen
Onkosten 2008:
geresulteerd.
Bedrag [€]
DIVERSE ONKOSTEN: Onderstaande tabel geeft
Jaarverslag
368
een overzicht. Verzekering: De
activiteiten vereisen voor de
Koffie/thee/lunches
125
vrijwilligers van het fonds een
Postbank
47
passende verzekering voor
Verzekering
145
wettelijke aansprakelijkheid en
Mobiele telefoon
243
ongevallen.
Diversen
181
VOORZIENING COMPUTER: Jaarlijks wordt een
Café
de
Soos
100
bedrag als voorziening voor een
Totaal
1209
computer opgenomen.
Balans 2008 (bedragen in Euro’s)
Activa
Liquide
middelen
Uitstaande
leningen

01-01-08

31-12-08

37616

43124

10854

10443

Debiteuren
Toegezegde
bijdragen

190

0

1701

196

Totaal

50361
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53763

Passiva

01-01-08 31-12-08

Eigen vermogen
Voorziening
leningen
Voorziening
Computer

42932

44268

5427

5221

500

227

Crediteuren
Rek.courant
Gemeente Delft

605

525

897

3522

50361

53763

Totaal

23

Toelichting balans 2008:
LENINGEN: In 2008 zijn 27 leningen verstrekt voor een totaalbedrag
van € 9662.
In principe wordt een bovengrens van € 750,- wordt gehanteerd. Indien
een cliënt meer geld nodig heeft dan wordt hem/haar verzocht elders
het restant te lenen. In hoge uitzonderingsgevallen zijn externe
diaconale fondsen beschikbaar.
Reden voor verstrekking van lening:
Energieleverancier
Boetes *
Verblijfsvergunning
Huurachterstand
Reiskosten
(gezinshereniging)
Overig
Totaal
* Deze boetes moeten
schuldsanerings-regeling
-

Aantal
7
3
3
3

Bedrag [€]
3025
1326
1270
778

2
9
27

950
2313
9662

betaald

voor

toelating

tot

een

Onderstaande tabel vermeldt de redenen voor afboekingen van
leningen in 2008.
Afboekingen leningen 2008:
Aantal

-

-

-

-

Bedrag [€]

Met onbekende bestemming vertrokken

1

591

Te veel schulden, geen afloscapaciteit

4

2193

WSNP / failliet

4

670

Restantschuld te gering voor deurwaarder

2

41

Totaal

11

3495

LIQUIDE MIDDELEN: In 2008 zijn de liquide middelen met € 5508
toegenomen tot € 43124. Na aftrek van verplichtingen blijft €
39077 beschikbaar voor het werk van het ISF.
VOORZIENING LENINGEN: Voor de leningen wordt een voorziening van
50% van het totaal der uitstaande leningen gecreëerd, het bestuur
verwacht 50% te moeten afboeken.
VOORZIENING COMPUTER:
[€]
Saldo 1/1/2008
500
Storting 2008
500
Aanschaf laptop 2008
-773
Saldo 31/12/2008
227
CREDITEUREN: Deze post betreft een schuld aan een
kerkgenootschap inzake een verstrekte lening die deels door het
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ISF en deels door dit kerkgenootschap is gefinancierd en een
bedrag aan te veel betaalde aflossing.
REKENING COURANT GEMEENTE DELFT: In samenwerking met de
gemeente Delft worden aan, door de gemeente aangewezen
personen, uitkeringen inzake de koppelingswet en uitkeringen
voor levensonderhoud gedaan. Deze post betreft een voorschot
dat door de gemeente is verstrekt. In 2008 is het Generaal Pardon
van kracht geworden en vervalt deze regeling. De laatste 4
cliënten hebben allen een verblijfsvergunning gekregen, dit geeft
in principe recht op een WWB-uitkering.

-

Samenvatting cijfers Rekening en Balans 2008
Verstrekte leningen
Verstrekte giften
Ontvangen aflossingen
Afboekingen leningen
Mutatie uitstaande leningen
Mutatie liquiditeit
Resultaat rekening
Begroting ISF 2009
Baten
Bijdragen kerken
10000
Bijdragen overig
4000
Rente
1000
Bijzondere baten
0
Saldo
2000
Totaal

17000

9662
5416
6578
3495
-411
5508
1336

Lasten
Giften
Voorziening computer
Div. onkosten
Teamkosten ISF
Mutatie voorz. Leningen
Deurwaarderskosten
Totaal

8000
500
1500
1000
5000
1000
17000

Toelichting begroting 2009:
In 2009 worden incidentele bijdragen verwacht die zijn ingezameld met
de kerstcollecte van 2008. Verder is de financiële positie van het ISF
goed en dit biedt ruimte voor verstrekking van meer noodhulp. Primair
wordt gedacht aan het bereiken van meer mensen uit de doelgroep. Het
ISF heeft al nauwe contacten met SUN en vanuit het ISF zal er worden
aangewerkt op afstemming van het beleid van beide organisaties. Verder
hoopt het bestuur mede via SUN meer cliënten te kunnen bereiken. Het
beleid t.a.v. giften wordt in 2009 voortgezet, er worden in principe
kleine bedragen verstrekt. Het totaalbedrag aan giften zal worden
gehandhaafd op € 8000,-. Om de onderlinge band van de vrijwilligers te
versterken, teambuilding te bewerkstelligen en te volgen cursussen is
een bedrag van € 1000,- gereserveerd.
Gerrit Kadijk, Penningmeester

JAARVERSLAG 2008

25

7.2 Verslag kascommissie
Delft, februari 2008.
Ondergetekenden, de heren J.B. Groot Nibbelink en R. Koornneef, leden
van de kascommissie 2008 van het Interkerkelijk Sociaal Fonds verklaren
hierbij, dat zij conform artikel 5 van de statuten een controle hebben
uitgevoerd over de wijze van het financieel beheer en dat zij daarbij de
balans per 31-12-2008 en de rekening van baten en lasten van het jaar
2008 hebben gecontroleerd; middels steekproefsgewijze controles de
aansluitingen tussen de administratie en de balans ultimo 2008 hebben
gecontroleerd en in orde bevonden; menen dat de administratie goed is
verzorgd en van voldoende deugdelijke betalingsbewijzen voorzien; het
oordeel van het besluit over de voorziening voor de leningen hebben
kunnen volgen en deze voldoende te achten.
De kascommissie stelt daarom voor aan de penningmeester décharge te
verlenen voor het in 2008 gevoerde financiële beleid, bovendien deze te
bedanken voor de verrichte werkzaamheden.
w.g.
J.B. Groot Nibbelink

R. Koornneef

7.3 Debiteurenbeheer
Het ISF heeft als beleid actief de debiteuren te volgen. Ook gedurende het
verslagjaar is gebleken is dat het nauwgezet volgen van het betalingsgedrag
van de cliënt en een persoonlijke benadering een positieve uitwerking heeft.
Het grote voordeel van de persoonlijke benadering bij het niet op tijd betalen
is, dat we kunnen ontdekken wat de beweegredenen zijn. Er kan dan
eventueel een ander aflossingssysteem besproken worden of de cliënt kan
worden doorverwezen naar een hulpverleningsinstantie. In een aantal gevallen
is het van cruciaal belang dat de cliënt het schuldhulpverleningstraject ingaat.
Dat verdient dan de voorkeur boven een strak willen vasthouden aan het
afgesproken betalingsschema.
Uiteraard verstrekt het ISF renteloze leningen met de intentie dat deze na eenin overleg met de cliënt - bepaalde periode weer moeten worden terugbetaald.
Meestal gebeurt dit in maandelijkse termijnen en in geval van
bijstandsuitkeringen door middel van een maandelijkse inhouding op de
uitkering. Het ISF heeft goede contacten met de gemeente Delft, waardoor dit
mogelijk is. Toch heeft het ISF, zoals uit de financiële cijfers blijkt, ook in het
afgelopen verslag jaar weer een aantal leningen moeten afboeken.
Het ISF heeft het afgelopen jaar helaas ook streng moeten optreden in geval er
niet meer of nauwelijks wordt gereageerd op diverse aanmaningen. Na verloop
van tijd moest zelfs de deurwaarder ingeschakeld, omdat in bepaalde gevallen
blijkt dat pas na inschakeling van een deurwaarder de cliënt tot actie
overgaat.
Tenslotte kan gemeld worden dat vele cliënten blij waren met de lening.
Zij betaalden trouw, vaak van een laag inkomen, hun maandelijkse aflossing.
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Eind 2008 had het ISF 31 lopende dossiers met een totaal uitstaand bedrag van
€10.443,- , waarvan:
• 5 in behandeling bij de deurwaarder
• 6 die afgelost worden door inhouding op het inkomen
• 7 die, naar het zich laat aanzien, afgeboekt moeten worden.
• 5 die starten met aflossen in 2009
• 8 met een normaal aflossingspatroon
8. Bestuurlijke zaken en inrichting ISF
8.1. Leden Samenwerkingsverband ISF
Het ledenbestand van het Samenwerkingsverband ISF bestaat per 31-12-2008
uit de volgende kerkelijke organisaties:
het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente
het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk
de P.C.I. Parochie H. Adelbert
de P.C.I. Parochie H.Hippolytus
de P.C.I. Parochie HH. Franciscus en Clara
de Diaconie van de Chr. Gereformeerde Kerk
de Diaconie van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente
de Diaconie van de Oud-katholieke Parochie HH. Maria en Ursula
de Diaconie van de Waalse Gemeente
de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
de Doopsgezinde Gemeente
de Remonstrants Gereformeerde Gemeente
de Sultan Ahmed Moskee
Aangemeld als nieuw lid is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. In de komende
ALV zal over deze aanvraag worden beslist door de leden.
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8.2. Ledenvergadering
Op 24 april 2008 werd de algemene ledenvergadering gehouden van het
Samenwerkingsverband ISF, waaraan een twintigtal vertegenwoordigers en
belangstellenden van de ledenkerken/geloofsgemeenschappen deelnam. De
essentie van de ledenvergadering is het informeren van de achterban over het
reilen en zeilen van het ISF, zoals omschreven in het jaarverslag en de
goedkeuring hiervan inclusief het gevoerde financiële beleid. De bestuursleden
gaven een toelichting op de diverse onderdelen van het jaarverslag waarover
druk werd gediscussieerd. Met dank en waardering werd het jaarverslag 2007
goedgekeurd. Ook werden de heren Martin de Jong en Gerrit Kadijk, resp.
voorzitter en bestuurslid belast met PBB herbenoemd en werd dhr. Matthijs
van de Ende benoemd als penningmeester.
8.3 Commissie Interkerkelijk Diakonaal Beraad van de contactraad van kerken
Zoals vermeld in het vorig jaarverslag is de naam van de Stuurgroep Arme Kant
gewijzigd in bovenvermelde naam. Namens het ISF heeft Reitze Sybesma
zitting in deze commissie.
8.4. Aandachtspunten 2009
8.4.1 inleiding
Het bestuur beraadt zich voortdurend over de positie en de werkwijze van het
ISF. De gevoerde gesprekken en de hieruit voortvloeiende contacten bieden
hiervoor een goed uitgangspunt. Onderstaand zijn een aantal aandachtspunten
vermeld die uit deze beraadslagingen zijn voortgekomen. Uiteraard zijn de
mogelijkheid van realisering sterk afhankelijk van de beschikbare tijd van een
team van vrijwilligers. De kernactiviteit blijft het wekelijkse spreekuur, dat
elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 wordt gehouden.
8.4.2 Uitgangspunt
Het bestuur wil ook in 2009 doorgaan met hetgeen al jaren de praktijk is: de
medemens helpen in nood. Dit gebeurt door middel van giften of renteloze
leningen maar ook door cliënten naar de juiste instanties door te verwijzen of
te intermediëren.
8.4.3 Doelgroep
Het bestuur is van mening dat binnen het team van spreekuurhouders
voldoende kwaliteit aanwezig is om met kennis van zaken de cliënten te
kunnen
helpen.
Voor
de
nieuwe
spreekuurhouders
zullen
er
opleidingsmomenten worden georganiseerd. Het is iedere keer een uitdaging
om in een veranderende maatschappij in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Hiertoe zal het noodzakelijk zijn goede contacten te onderhouden met het
maatschappelijke veld, via lectuur op de hoogte te blijven van nieuwe
ontwikkelingen en adequaat in te spelen op de situaties die tijdens het
spreekuur naar voren komen.
Het bestuur blijft zich afvragen of er toch geen personen zijn die door het ISF
geholpen zouden kunnen worden maar de weg naar het ISF (nog) niet hebben
ontdekt. Ook in 2009 wil het ISF blijven zoeken naar wegen deze personen te
bereiken, mogelijk in goed overleg met de Stichting Urgente Noden Delft e.o.
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8.4.4 Bestuur
In 2009 zal het bestuur diverse wijzingen ondergaan. Met name het vertrek van
de secretaris, die jarenlang een prominente rol binnen het ISF heeft gespeeld,
zal leiden tot andere taakverdelingen. Aangezien zij de spil is van het
spreekuur en over bijzonder veel parate kennis inzake wetgeving over de
sociale zekerheid beschikt, dient het bestuur extra inspanningen te verrichten
deze kwaliteit te behouden.
Nieuwe gemotiveerde personen, die leiding willen geven aan dit werk, zijn
nodig. Regelmatig treden mensen af en daarom zal het bestuur ook in 2009 tijd
vrijmaken voor het werven en inwerken van nieuwe medewerkers.
Het bestuur blijft dan ook een beroep doen op de leden van het
samenwerkingsverband om uit te zien naar capabele mensen die, op welke
wijze dan ook, het werk van het ISF kunnen ondersteunen.
8.4.5. Persoonlijke budgetbegeleiding
Ook in 2009 zal dit werk worden voortgezet. Het team vrijwilligers kan in 2009
goed uitgerust aan de slag. Het ISF verwacht dat in de komende periode
regelmatig een beroep op persoonlijke budgetbegeleiding zal worden gedaan.
Een zorgvuldige afweging van wie hulp geboden gaat worden en door welke
hulpverlener blijft erg belangrijk. Het gaat uiteindelijk erom dat door een
tijdelijke begeleiding de cliënt in staat word geacht zelf op een goede manier
de financiën te kunnen regelen.
8.4.6.Contacten
Het in de afgelopen jaren opgebouwde netwerk met gemeentelijke en andere
hulpverlenende instanties zal ook in 2009 goed worden onderhouden.
In het bijzonder wil het bestuur constructief overleg met de, vanaf 1 januari
2009 operationeel zijnde, Stichting Urgente Noden Delft eo. Deze
onafhankelijke stichting is door de gemeente Delft geïnitieerd en wordt
financieel
gevoed
door
de
gemeente
en
diverse
fondsen.
Hulpverleningsorganisaties kunnen in noodsituaties voor hun cliënten een
beroep doen op een financiële tegemoetkoming. Het bestuur hoopt dat het
benutten van de sterke kanten van beide organisaties zal leiden tot een per
saldo betere hulpverlening.
Of de economische recessie in 2009 tot een toename van aanvragen zal leiden
is nu nog niet te voorspellen, maar beide organisaties zouden de komende tijd
wel eens vaker om hulp kunnen worden verzocht.
8.4.7 Signaleringsfunctie van het ISF
Het ISF zal ook in 2009, naar aanleiding van de opgedane ervaring tijdens het
spreekuur, regelmatig aandacht vragen voor het feit dat de regelgeving en
uitvoering van instanties niet die uitwerking hebben waardoor cliënten
daadwerkelijk worden geholpen. Het ISF zal dit aan de orde stellen door deze
instanties hiermee te confronteren.
Ook vindt het bestuur het noodzakelijk om de politiek te confronteren met de
praktijk van de regelgeving. Het bestuur hoopt door het afgeven van deze
signalen te bereiken dat regelgeving en uitvoering zullen aansluiten bij de
daadwerkelijke hulp.
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8.4.8 Financiële positie
Het bestuur is verheugd dat het ISF er financieel goed voorstaat. Dit betekent
dat het ISF een buffer heeft voor het geval er in de toekomst vaker een beroep
op het fonds wordt gedaan. Zoals eerder is vermeld zal de economische crisis
kunnen leiden tot een toename van aanvragen. Ook een intensivering naar het
zoeken van personen in nood kan betekenen dat in er in de toekomst meer
uitgaven zullen zijn.
Het is goed dat het ISF (door haar goede financiële positie) de middelen heeft
ook dan mensen in nood te kunnen helpen.
8.5. Samenstelling bestuur
In de bestuurssamenstelling is geen verandering gekomen in het verslagjaar.
Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:
Functie

Naam

Namens

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Martin de Jong
Joop Richaers
Gerrit Kadijk
vacature

Hervormde Diakonie
Gezamenlijke PCI ‘en
Kleine kerken
Gereformeerde Kerk

Per 1 januari 2008 is Martin de Jong Reitze Sybesma opgevolgd als voorzitter.
Als spreekuurhouder treedt ook op Mw. Paulien Elfferich. Zij is op haar verzoek
echter geen lid van het bestuur.
De heer Matthijs van de Ende heeft aangegeven te willen terugtreden uit het
bestuur en dit verzoek is door het bestuur node geaccepteerd. Als lid voor het
bestuur heeft zich aangemeld de heer Huub Warmer. Vanaf begin 2009 heeft
hij deelgenomen aan de bestuursvergaderingen en een enkele maal het
spreekuur bijgewoond als toehoorder. Vanuit deze ervaringen heeft hij te
kennen gegeven lid te willen worden van het bestuur ISF en de post van
secretaris op zicht te willen nemen. Hij zal door het bestuur voor deze post
worden voorgedragen. Daarnaast heeft de spreekuurhouder mw. Paulien
Elfferich aangegeven bestuurslid te willen worden. Zij zal worden
voorgedragen door de Gereformeerde Diakonie.
8.6. Diversen
In 2008 heeft het Fonds gebruik kunnen maken van de ruimte van de Centrale
Hervormde Diakonie, niet alleen voor het houden van het spreekuur, maar ook
voor de vergaderingen van het bestuur van het Fonds. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van de apparatuur van het Diakonaal Bureau. Voor deze ruimhartige
ter beschikkingstelling wil het bestuur van het Fonds de Diakonie van harte
bedanken.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is het jaarverslag vormgegeven door Ina van
der Ende. Zij vraagt voor haar medewerking niet het gebruikelijke
commerciële tarief, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is.
Joop Richaers
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Lijst van afkortingen
ANBI
AOW
BAW
BWD
CJIB
CWI
DUIT
EG
GGZ
IDB
IND
IOM
ISF
ISR
MBO
Nibud
PCI
PBB
PBB’er
SCP
SNVD
STOED
SUN
UWV
WIZ

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemene Ouderdomswet
Bijzondere Aandacht Woonproblematiek
(stichting) Breed Welzijn Delft
Centraal Juridisch Incasso Bureau
Centrum voor Werk en Inkomen
Delfts Uitkering Informatie Team
Europese Gemeenschap
Geestelijke Gezondheidszorg
Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Immigratie en Naturalisatie Dienst
Internationale Organisatie Migratie
Interkerkelijk Sociaal Fonds
Instituut Sociaal Raadslieden
Middelbare Beroeps Opleiding
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Parochiële Caritas Instelling
Persoonlijke Budget Begeleiding
Persoonlijk Budget Begeleider
Sociaal en Cultureel Planbureau
Stichting Noodopvang Vluchtelingen Delft
Stichting onder één dak
Stichting Urgente Noden Delft e.o.
Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekeringen
Werk, Inkomen Zorg(afdeling van de gemeente Delft,

belast met o.m. het verstrekken van uitkeringen)
WMO
WSNP
WWB

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Sculdsanering Natuurlijke Personen
Wet Werk en Bijstand

Interkerkelijk Sociaal Fonds
Hugo de Grootstraat 10
2613 TV Delft
tel. 015 – 212 32 19
mobiel 06 – 46 73 05 42
Postbank 6.72.91.43
t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft
Het ISF is als ANBI geregistreerd bij de belastingdienst
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