Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft

Jaarverslag
2013

WAT IS HET ISF?
Het ISF (Interkerkelijk Sociaal Fonds) is opgericht in 1994 als samenwerkingsverband. Sinds
8 januari 2013 is het ISF een vereniging met volledige rechtsbevoegheid. De dertien leden
zijn Delftse kerken of geloofsgemeenschappen.
Het doel van het ISF is als volgt geformuleerd in onze statuten:

De vereniging heeft ten doel: het ondersteunen van personen die in dringende
financiële nood verkeren, en:
niet (meer) of onvoldoende geholpen (kunnen) worden door de
wettelijke uitkeringsinstanties;
niet aangesloten zijn bij een der leden van het Fonds
in Delft woonachtig zijn.

Er wordt niet alleen financieel ondersteund, ook advisering, doorverwijzing en
intermediëren, krijgen aandacht. Het ISF verleent steun in de vorm van renteloze leningen
en/of giften, voor zover de financiële middelen van de vereniging dit toelaten.
Elke week wordt er spreekuur gehouden aan de Hugo de Grootstraat 10, uitsluitend op
afspraak.
De financiële middelen van het ISF Noodfonds zijn bijna geheel afkomstig van de
deelnemende kerken / geloofsgemeenschappen. De armoede in Delft neemt helaas nog
steeds toe en recht-evenredig hiermee de hulpvraag. GIFTEN BLIJVEN ZEER WELKOM!!
IBAN NL14 INGB 0006 7291 43
t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft
Het ISF heeft sinds 01-01-2008 de ANBI status.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Het ging in 2013 “goed” met het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Té goed zelfs. En dat was niet
verwonderlijk! Midden november konden we de hoeveelheid cliënten, die een beroep op
noodhulp deden, niet meer aan. Niet goed dus! Een reden tot grote zorg!
In 2013 beginnen de gevolgen van een krimpende economie goed zichtbaar te worden. Het
consumentenvertrouwen is volledig zoek en het leidt tot een voortdurende groei in aantallen
werkelozen. Wie in 2012 wellicht nog net het hoofd boven water kon houden, ging vaak in
2013 volledig kopje onder. En wat doe je dan? Wanneer je de rekeningen niet meer kunt
betalen en er geen enkel zicht op ander werk is? In de eerste plaats wil je eten en een dak
boven je hoofd. O ja, wanneer je kunt stoken, is dat ook wel fijn. Maar als het je ook niet
meer lukt de vaste lasten als energie, huur en zorgverzekering te betalen, ga je stukje bij
beetje stoppen die te betalen. En dat is het begin van veel ellende. Want natuurlijk wordt
dat niet geaccepteerd. Je krijgt aanmaning na aanmaning en je maakt ze maar niet meer
open, want dat is toch zinloos. Pas wanneer de deurwaarder op de stoep staat, er een
huisuitzettingsbevel je brievenbus binnenglijdt, ga je actie ondernemen. Veel te laat dus.
Maar ja, wie komt er nu graag met z’n ellende naar buiten? Je probeert dat zo lang mogelijk
te verdoezelen. En dan merk je dat de maatschappij niet meer gevoelig is voor smeekbeden
en gewoon geld wil zien, wat je niet hebt.
Deze mensen kloppen bij ons aan. En ons doel is ze te helpen. Met geld: soms een gift, soms
een lening, soms doorsturen naar een andere hulpverlener. Door een telefoontje kunnen we
huisuitzetting, energie-afsnijding vaak voorkomen. De schuld is soms opgelopen tot
bedragen van €20.000,- of meer. Veel te veel voor het ISF, maar gelukkig kunnen we ze wel
begeleiden naar de schuldsanering.
Het wordt voor ons moeilijk, wanneer gaande weg te veel mensen tegelijkertijd aankloppen
voor hulp. Want dat we ze proberen te helpen gaat als een lopend vuurtje door Delft: bij
het ISF is geld, bij het ISF is hoop! De spreekuren lopen vol en op het moment, dat ook het
spreekuur van de week erna al meer dan vol is, lopen we vast. We geven immers noodhulp
en wat stelt nóódhulp, die pas beschikbaar is over twee weken, nog voor? Niets dus. Dan is
de uitzetting, de afsnijding allang een feit. Mosterd na de maaltijd. We besluiten dan tot
een tijdelijke noodmaatregel, die de druk op het spreekuur verlicht. Maar het is geen
structurele oplossing. In 2014 zullen we zo spoedig mogelijk moeten komen met iets wat
beter is.
De barmhartige Samaritaan hielp immers ook meteen en niet nadat hij zich uitvoerig had
verzekerd, dat er geen gevaar meer was. Dat teken van de barmhartige Samaritaan staat in
ons logo. We zijn het aan ons geloof, aan onze verbondenheid met God verplicht om te
helpen waar we kunnen. Dat willen we ook, dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we
met Gods hulp ook blijven doen.
Daartoe helpe ons God almachtig.
Co van der Maas
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1. ISF in cijfers
Aantal bezoekers en cliënten toegenomen
Voor de spreekuurhouders was 2013 een intensief jaar. Weer meer bewoners uit Delft wisten
de weg naar het dinsdagspreekuur te vinden. Ten opzichte van vorig jaar steeg het aantal
cliënten van 363 naar 369 cliënten. Zie figuur 1.
Afgelopen jaar werden 841 gesprekken op het spreekuur gevoerd (2012: 795). Een deel van
de cliënten bezoekt het spreekuur meerdere keren in verband met een verstrekking voor
ondersteuning in het levensonderhoud (maximaal 3 keer), voor het verstrekken van nadere
informatie, of omdat zij graag van het advies van de spreekuurhouders gebruik willen
maken. In figuur 1 is ook het gemiddeld aantal bezoeken per cliënt weergegeven. Indien
cliënten voor geld voor levensonderhoud terugkwamen, vond dit in de ochtend plaats. Meer
intensieve gesprekken op dinsdagmiddag.

Cliënten en gesprekken spreekuur ISF
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Figuur 1: Aantal cliënten en gesprekken spreekuur ISF 2001 – 2013

Alle spreekuren werden in 2013 druk bezocht. Gemiddeld waren er 16 cliënten die het
spreekuur op dinsdag bezochten. In Figuur 2 zijn de bezoekersaantallen per maand
weergegeven. ( het spreekuur wordt gehouden op dinsdag, soms vallen er 5 dinsdagen in een
maand)
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Figuur 2: Aantal gesprekken spreekuur 2010-2013

Hulpvraag
Een breed scala van hulpvragen bereikte wederom het ISF: Van steun bij levensonderhoud,
financiële problemen van velerlei aard, tot verlies van identiteitspapieren etc.
Een overzicht van de belangrijkste redenen voor het aanvragen van hulp staat vermeld in
Tabel 1.
Een identiteitskaart is een belangrijk document voor het verwerven van inkomen (werk of
uitkering) en onderdak. Bij verlies van een identiteitskaart worden deze kosten niet
rechtstreeks aan de betrokkenen vergoed, maar is een spreekuurhouder bij de aanvraag en
afhandeling op het Stadskantoor aanwezig. In 2013 werden 39 identiteitskaarten verstrekt.
Een aantal mensen kwam niet opdagen op het afgesproken tijdstip.
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Levensonderhoud
Schulden (niet gespecificeerd)
Identiteitspapieren
Psychiatrisch patiënt
Boetes
Wanorde
Gezondheid
Familie
Asiel
Dreiging afsluiting energie
Nachtopvang
Relatieproblemen / eerwraak
Diversen

2011
160
132
49
17
23
10
11
62
10
12
3
1

2012
178
135
54
30
35
17
36
8
15
6
-

2013
123
105
36
51
25
2
13
13
7
13
1
2
15

Tabel 1: Redenen en omstandigheden bij aanvraag hulp

Een meerderheid van de cliënten werd door een instelling, persoon of organisatie naar het
ISF doorverwezen. Zie tabel 2. Veel doorverwijzingen kwamen van cliënten, hetgeen iets
zegt over de bekendheid van het ISF in Delft.
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Verwijzers:
Cliënt
Perspektief
Financiële Winkel
Kennis/vriend(in)/familie
St. Onder één dak (STOED)
ISR
St. Kwadraad
Budgetadviesteam/ACE
WIZ
Voedselbank
Diaken/Pastor/PCI
Humanitas/DIVA
GGZ + DOEL
Careyn
Internet
Overige hulpverleners
Onbekend
ISOFA
Totaal:

2010
13
13
15
33
3
12
15
1
6
6
3
4
1
36
62

2011
61
18
29
12
10
2
14
8
14
9
12
4
7
6
2
57
52

2012
87
38
40
26
19
16
15
11
8
7
7
7
4
3
2
19
35

223

317

363

Tabel 2: Doorverwijzingen naar het ISF
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2013
50
60
33
16
9
12
16
22
3
5
3
13
9
5
2
54
42
15
369

2. Verantwoording giften en leningen
Het verstrekken van giften en leningen is de belangrijkste activiteit van het Fonds. De giften
zijn voornamelijk bedoeld om de directe nood ten behoeve van het levensonderhoud te
verlichten en zijn vaak een aanvulling op de hulp van de Voedselbank.
Giften en leningen namen sterk toe
In het verslagjaar zijn in totaal 584 giften verstrekt. Meestal gaat het om het verstrekken
van leefgeld voor één of meerdere weken. Ten opzichte van 2012 is sprake van een stijging
met169 giften.
Ook het verstrekte bedrag nam toe van € 19.237,- in 2012 naar € 23.127,- in 2013. Zijn de
giften vooral bedoeld om direct hulp te bieden bij het dagelijks levensonderhoud, met het
verstrekken van leningen richt het ISF zich op actuele betalingsproblemen van cliënten of
opgelopen schulden die niet door andere instanties aangepakt worden. In 2013 verstrekte
het ISF 99 leningen met een totaalbedrag van € 42.348,- (gem. € 428,- per lening). Dit is
ten opzichte van 2012 een afname in aantal verstrekte leningen, echter door hogere
verstrekte bedragen ontstond wel een toename in geld. (2012: 114 leningen; totaal €
38.231,= gemiddeld € 335,-). In een aantal gevallen kan het ISF geen hulp geven omdat deze
niet bij het beleid past.(b.v. bij psychische problemen )
Reden:
Te hoge schuldenlastgeen afloscapaciteit
Woont niet in Delft
Onvoldoende informatie
Geen structurele hulp/structureel probleem
Geen zaak voor ISF
Voorliggende voorziening
Gevraagde hulp te hoog
Geen schriftelijk bewijs
Illegaal
Cliënt weigert aangeboden hulp
Geen dringende noodzaak
Geen hulp vanwege fraude,liegen,agressie
Geen inzicht in schulden
Houdt zich niet aan afspraken
Overig
Totaal

2010
14
2
2
5
2
1
1
2
2
1
3

2011
9
4
9
5
21
13
9
11
1
1
8

2012
15
8
22
11
16
10
12
2
1
3

2013
23
6
9
8
17
3
6
1

2
2
8

5
1
5

6
2
4
28

3
11
24

47

102

140

111

Tabel 3: Redenen niet in behandeling nemen hulpvraag
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Indien het ISF geen hulp kan bieden,
verwijzen
de
spreekuurhouders
zoveel mogelijk door. Zie Tabel 3 .
Daarnaast wordt doorverwezen als
aanvullende hulp mogelijk is en
gewenst is. Hierdoor kan de cliënt
gebruik maken van het netwerk van
het ISF dat de afgelopen jaren is
opgebouwd.
Met
name
de
Voedselbank en de Stichting Urgente
Noden zijn voor onze cliënten een
belangrijke voorziening

Verwezen naar:

2010

2011

2012

2013

Voedselbank Delft
St. Urgente Noden Delft
ISOFA
Financiële winkel
ISR
Nachtopvang
St. Perspektief
SVD/ afd. Vluchtelingenwerk BWD
WIZ
Diversen

27
3
1
7
3
4
2
2
3
7

12
14
2
12
2
1
1
2
14
29

25
21
12
9
10
2
2
4
27

34
10
11
21
10
7
4
1
2
7

Totaal

59

89

112

107

Tabel 4: Tabel doorverwijzingen
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Figuur 3: Bijdragen kerken, afboekingen, eigen vermogen en liquide middelen
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Figuur 4: Aantal verstrekte leningen, giften, ver - en afwijzingen
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3. ISF statistiek en trends
Op pagina 11 staan de gebruikelijke figuren.
Giften:
Het aantal giften bedroeg 584. Deze worden meestal uitgekeerd per week als ‘leefgeld’
(maximaal 3 keer) en zijn vaak een aanvulling op de verstrekking van het pakket van de
Voedselbank.
Leningen:
Het aantal verstrekte leningen bedroeg 99 en dit betekent dus een lichte daling van het
uitgegeven aantal . (In 2012 werden 114 leningen verstrekt.) Het eigen vermogen en de
liquiditeit zijn over 2013 afgenomen. Het jaarlijks uitgekeerde bedrag aan giften is ook in
2013 toegenomen. De financiële crisis was in 2013 voor veel mensen nog steeds voelbaar.
Cliënten:
Het aantal cliënten is in 2013 licht toegenomen (van 363 in 2012 naar 369 in 2013). Het
aantal verstrekte leningen is iets afgenomen, per saldo nam dit echter in geld toe door
gemiddeld hogere verstrekkingen.
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4. Bestuurlijke zaken en inrichting ISF
Leden ISF
Het ledenbestand van het ISF bestaat per 31 december 2013 uit de volgende kerkelijke
organisaties en geloofsgemeenschappen:
1. het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente
2. het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk
3. de PCI Sint Ursulaparochie
4. de Diaconie van de Chr. Gereformeerde Kerk
5. de Diaconie van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente
6. de Diaconie van de Oud-katholieke Parochie HH. Maria
en Ursula
7. de Diaconie van de Waalse Gemeente
8. de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
9. de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
10. de Remonstrants Gereformeerde Gemeente
11. de Sultan Ahmed Moskee
12. de ABC-kerk
13. de Evangeliegemeente Morgenstond Delft
Ledenvergadering
Op 18 april 2013 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering werd
door 20 personen bezocht. Voor de pauze legde het bestuur verantwoording af over het
gevoerde beleid. Na de pauze waren er twee korte inleidingen over de veranderde situatie
bij het ISF. Deze werden verzorgd door de beide coördinatoren te weten: Martin de Jong en
Carolien Boot. Als afsluiting voerden we een thema discussie aan de hand van een drietal
stellingen. Het jaarverslag en de financiële verslaglegging werden goedgekeurd met dank
aan de makers en er werd decharge aan de penningmeester verleend.
Samenstelling en benoeming bestuur
Zie hiervoor tabel 5 en 6. De bestuurssamenstelling is in het verslagjaar 2013 ongewijzigd.
Sinds de extra jaarvergadering op 13 januari 2014 is de bestuurssamenstelling gewijzigd en
wel als volgt:
Functie

Naam

Namens

Voorzitter

Co van der Maas

Hervormde Diaconie

Secretaris

Kees Koch

Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Penningmeester

Ton Spee

PCI Sint Ursula

Lid

Marijke Loof

Voordracht bestuur

Lid

Heidie Pols

Kleine Kerken

Tabel 5: Samenstelling bestuur ISF 2013
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De algemene ledenvergadering vond plaats op 18 april 2013. In tabel 6 vind u de
benoemingen van de bestuursleden. Op de komende ledenvergadering zal de 2e
benoemingen van Co van der Maas op de agenda staan. Heidie Pols is aftredend en niet
herbenoembaar, waardoor een vacature ontstaat.
1e benoeming

2e benoeming

Co van der Maas

ALV 2011

ALV 2014

Kees Koch

ALV 2012

Ton Spee

ALV 2009

Heidie Pols

ALV 2011

Marijke Loof

ALV 2014

Naam

3e benoeming

ALV 2012

Tabel 6: Benoemingen bestuursleden

Bestuursonderwerpen 2013
In het verslagjaar heeft het bestuur in haar nieuwe samenstelling aan de volgende
onderwerpen aandacht besteed:









Werving van nieuwe vrijwilligers voor het spreekuur
Voorbereiding jaarvergadering en jaarverslag
Inwerken nieuwe bestuursleden
Reorganisatie inloopspreekuur naar afsprakenspreekuur
Invoeren verenigingsstatuten
Voorbereidingen herzien Huishoudelijk Reglement
ANBI status

ANBI status
Hierover heeft het bestuur zich in dit boekjaar extra gebogen n.a.v. een strengere controle
op deze status per 1 januari 2014 door de belastingdienst. Transparantie is voor de
belastingdienst een sleutelbegrip. Men wil hierin inzicht krijgen door voorwaarden te stellen
aan de website van het ISF. Eisen die men via deze site terug wil zien zijn:
o Het ISF is een vereniging zonder winstoogmerk
o De bestuurders van het ISF ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden, slechts gemaakte kosten worden vergoed.
o De vereniging heeft een beleidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
o Bij ontbinding van de vereniging moet een eventueel batig saldo worden
besteed aan een ANBI met soortgelijk doel.
Het bestuur denkt met publicatie van het jaarverslag gekoppeld aan de site te voldoen aan
deze voorwaarden. Bezien wordt of de statuten ( ontdaan van hun vertrouwelijk informatie
aangaande bestuursleden) als zogenaamde “doorlopende tekst” eveneens aan de site
gekoppeld kan worden.
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Bestuursvergaderingen
Vaste onderwerpen op de bestuursvergadering
waren: Financieel overzicht, aantrekken nieuwe
vrijwilligers, het afsprakenspreekuur en de
structuurwijzing van het ISF.
Coördinator
In de zomer van 2012 is de taak van coördinator
overgenomen van Martin de Jong door Carolien
Boot. Zij leidt de vergadering van vrijwilligers die
betrokken zijn bij het spreekuur, zij bezoekt
namens de vrijwilligers de bestuursvergadering, is
verantwoordelijk voor het opstellen van het rooster
voor de spreekuren en de opleiding van de
spreekuurhouders. Martin is, naast zijn functie van
spreekuurhouder, verantwoordelijk gebleven voor
de contacten met diverse hulporganisaties buiten
het ISF en met de gemeente.
Huisvesting
Ook in 2013 heeft het Fonds gebruik kunnen maken van de ruimte en diverse faciliteiten van
de Centrale Hervormde Diaconie, 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 Diaconaal Bureau. Voor deze ruimhartige ter beschikkingstelling wil
het bestuur van het Fonds de Diaconie van harte bedanken.
Website www.isfdelft.nl
In 2010 is de website van het Fonds gerealiseerd. De site blijkt in een behoefte te voorzien,
omdat de aard van het Fonds en de werkwijze openbaar zijn. Een aantal cliënten meldt zich
via de site per mail aan. Voor nieuwe vrijwilligers is het gemakkelijk “kennis maken”. Ook
wordt de “sociale kaart” actief onderhouden. ISOFA maakt ook gebruik van de ISF website.
Externe contacten:
Het bestuur is in 2013 in direct overleg geweest met de volgende organisaties:
Interkerkelijk Diaconaal beraad (IDB)
Namens het Interkerkelijk Sociaal Fonds 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. Het IDB is ook in 2013
doorgegaan met het organiseren van bijeenkomsten voor alle kerkelijk gelieerde
hulpverleningsorganisaties.
In 2013 zijn twee bijeenkomsten vermeldenswaard. In de eerste plaats was dat een
bijeenkomst in januari over juridische zaken. Zowel het Instituut Sociale Raadslieden als een
advocaat op persoonlijke titel bieden diensten aan voor cliënten en voor de organisaties zelf
op basis van zeer lage tot geen kosten. In de bijeenkomst vond uitleg plaats over de inhoud
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van hun aanbod. In de tweede plaats was dat een bijeenkomst in juni over de nieuwe WMOwetgeving en de consequenties voor cliënten, organisaties en kerken. De bijeenkomst was
informatief en stimulerend van karakter. Met name werden de kerken opgeroepen zich te
bezinnen op komende veranderingen op het gebied van interne en externe hulpverlening/
mantelzorg. Er zal veel gaan veranderen op dat gebied na 2014.
Pact Tegen de Armoede
Het Pact tegen de armoede is een gemeentelijk initiatief, dat al enige jaren functioneert
binnen Delft. Ook het ISF neemt deel aan de bijeenkomsten van het Pact. Zowel de
voorzitter als enkele medewerkers van het ISF zijn frequente deelnemers aan de
bijeenkomsten, die worden georganiseerd door het Pact.
Voor deze bijeenkomsten, die eenmaal per twee maanden plaatsvinden op wisselende
locaties
worden
zowel
hulpverleningsorganisaties,
onderwijsorganisaties,
woningbouwcorporaties, gemeentelijke instellingen als de politiek uitgenodigd. Het is
mogelijk – naast de voorlichting die wordt gegeven over diverse onderwerpen – ook zelf
problemen voor te leggen, waarvoor in groepen een oplossing wordt gezocht.
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5. Financieel jaarverslag, begroting en debiteurenbeheer

Rekening van lasten en baten 2013
Realisatie
2012

Begroot
2013

Realisatie
Lasten
2013

Baten

Realisatie
2013

Begroot
2013

Realisatie
2012

19236,58
0,00
2442,33

22000 23127,44 Giften
Bijdragen Leden 17496,94 14000,00 30688,76
0,00
0,00 Dot. voorz. computer Nog te ontv. bijdr. led.
728,00
0,00
613,00
3500,00 5592,77 Dot. voorz. Leningen Bijdragen d'Oultremont 5000,00 10000,00 5000,00
500,00
611,05 T eamkosten ISF
Bijdragen Overigen 2162,33 1000,00
8857,43
13668,80
10000,00 13478,50 Vrijwilligersverg.
Bijdragen Vrijwilligers 13478,50 10000,00
81,72
500,00 1478,59 Deurwaarderskosten
Rente
304,63
300,00
237,22
1361,74 1000,00 1330,50 Diverse kosten
Bijz. Baten
31,34
700,00
318,46
172,00
0,00 Afboeking debiteuren
Onttr. voorz. comp.
471,98
500,00
0,00
0,00
94,40 Afschr. Computer
Afschr. Schuld
293,25
1500,00
Nog te bet. vrijw.verg.

16874,44

Resultaat

Resultaat

50526,24 37500,00 45713,25 T otaal

5746,28

1000,00

T otaal 45713,25 37500,00 50526,24

Tabel 7 Rekening van lasten en baten 2013

Toelichting
Door de grote toeloop van noodlijdende cliënten zijn er meer giften verstrekt dan begroot.
De deurwaarderskosten zijn hoog door de afwikkeling van enkele zeer oude zaken. De
dotatie leningen was hoger dan begroot. Hier zijn twee redenen voor te geven: Door de
grote toeloop zijn er meer leningen verstrekt; daarnaast zijn er oude vorderingen
afgeboekt, veelal op advies van de deurwaarder wegens oninbaarheid.
Aan de Baten-kant zijn de bijdragen van leden hoger dan begroot. Dit komt o.a. door nieuwe
leden en door bijzondere bijdragen via de Raad van Kerken. De bijdrage van Stichting
d’Oultremont was kleiner dan begroot. Daarbij zij opgemerkt, dat het bestuur van de
Stichting nooit € 10.000 formeel heeft toegezegd. Het begrote bedrag stoelde op
verwachtingen van uw penningmeester op grond van informele gesprekken met de
toenmalige voorzitter van de Stichting. De bijdragen van derden (niet-leden) zijn
substantieel te noemen. Het Resultaat (€ 5.746) aan de Baten-kant betekent verlies.
Toelichting
Aan de Activa-kant is het bedrag aan uitstaande leningen (vorderingen) toch weer sterk
gegroeid door de grote toeloop. De liquiditeit is sterk afgenomen. Dit komt deels door de
groei van de uitstaande leningen (die generen wel weer inkomsten, aflossingen). Deels is de
afname van de liquiditeit het gevolg van achterstalligheid van bijdragen. De afname van
liquiditeit kan natuurlijk niet blijven duren. Aan de Passiva-kant is het Eigen Vermogen
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afgenomen met het resultaat van de Rekening van Baten en Lasten. De Voorziening
Computer kan naar huidig inzicht worden opgeheven. We wachten daarmee omdat in 2014
nog een ICT investering in het verschiet ligt vanwege de invoering van een nieuwe
archiveringssystematiek.

Balans
01.01.13 31.12.13 Activa

Passiva 31.12.13 01.01.13

0,00
377,58 Computer jan-13 (4/5)
Eigen vermogen 51439,21 57185,49
37383,00 41299,87 Uitstaande leningen
Voorziening leningen 13766,62 12461,00
34420,74 23133,22 Liquide middelen
Voorziening computer
755,02 1227,00
863,00 1228,00 Nog te ontv. bijdragen
Crediteuren
77,82 1793,25
0,00
0,00 Debiteuren
72666,74 66038,67 Totaal

Totaal 66038,67 72666,74

Tabel 8 Balans

Tabel 9 Hoofdpunten Financiën 2013

Tabel 10 Voorziening Leningen 2013
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Aantal
2012
32
117
151
141
4
445

Aantal
2013
38
129
247
169
1
584

Gifte n

0,01-10,00
10,01-25,00
25,01-50,00
50,01-100,00
100,01-250,00
T otaal

Tabel 11 Giften

Tabel 12 begroting 2014

Toelichting bij tabel 12. De begroting is vanwege de aard van het ISF niet zozeer
taakstellend als wel prognosticerend. Aan de Lasten-kant moet de post Giften omlaag o.a.
door meer problemen middels leningen op te lossen. Hoewel er een behoorlijke sanering van
de uitstaande leningen is doorgevoerd, zijn en blijven er dubieuze leningen. De Voorziening
moet op peil worden gehouden. (Verdere) samenwerking met Stichting SUN kan hier
misschien soelaas bieden.
Aan de Baten-kant is te zien dat de bijdragen van de Raad van Kerken zoals in 2013 niet zijn
te verwachten. De raming van de Bijdragen is met een roze bril gemaakt. Gewacht moet
worden op de contributievoorstellen van het bestuur in het kader van het nieuwe
Huishoudelijke Reglement en de receptie daarvan. De post Bijdrage d’Oultremont is een
optimistisch inschatting: Er is van de kant van het bestuur van de Stichting geen toezegging.
Ondanks het optimistische karakter van de begroting is er sprake van verlies. Nieuwe
inkomstenbronnen zijn gewenst.
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Debiteurenbeheer
In het verslagjaar verstrekte het ISF 115 renteloze
leningen; dat is er maar één meer dan in het jaar
2012. Eind 2013 stonden er, met de openstaande
leningen van vorige jaren, nog 158 leningen uit voor
een totaal bedrag van € 42.348 (Eind 2012 stonden
er 161 leningen uit voor een totaal bedrag van
€ 37.383.) Het uitstaande bedrag is met € 4.965
gestegen, terwijl het aantal verstrekte leningen
ongeveer gelijk bleef.
De leningen zijn – op een uitzondering namaximaal € 750 per persoon. Als grotere bedragen
nodig zijn, wordt er gezocht naar alternatieven of
samenwerking met andere instanties, bijvoorbeeld
via de Stichting Urgente Noden (SUN) van de
gemeente Delft of in samenwerking met kerkelijke
diaconieën. Er is intensief contact tussen het ISF en
diverse
andere
vormen
van
hulpverlening
betreffende cliënten, waarbij gezocht wordt naar
de best mogelijke oplossing voor de situatie van de
cliënt.
Met de cliënten worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende de aflossingsbedragen en
termijnen. Wanneer de cliënten een uitkering hebben of in budgetbegeleiding zijn, tekenen
ze bij het afsluiten van de lening tevens een machtiging om het af te lossen bedrag
maandelijks in te laten houden van hun budget en te laten overmaken door de instantie aan
het ISF.
Cliënten die, om welke reden dan ook, te kort schieten in de aflossing, worden tweemaal
bezocht/ schriftelijk gemaand met een aanmaningsbrief. Op deze manier kunnen we
informatie krijgen om welke reden er (nog) niet afgelost wordt. Deze bezoeken leiden
regelmatig alsnog tot aflossing, soms tot doorverwijzing naar (Schuld)hulpverlening, soms
tot uitstel van betaling in verband met tijdelijke problematiek, of tot het inzetten van
Persoonlijke Budgetbegeleiding of tot een zoektocht naar het nieuwe adres na een
verhuizing.
Cliënten die niet aflossen en met wie daarover geen regeling is getroffen, worden na 2
aanmaningen overgedragen aan de deurwaarder. Het gezag van de deurwaarder levert
regelmatig alsnog een afbetaling op of dwingt cliënten zich te melden bij de hulpverlening.

JAARVERSLAG 2013

20

Voor het jaar 2013 hebben we € 4.287 moeten afschrijven aan leningen die niet zijn
afbetaald omdat cliënten zoek waren of in de schuldsanering terecht gekomen zijn of de
deurwaarder daartoe het advies gaf. Deze afboeking is bijna twee keer zo hoog als in het
jaar 2012. Deels hangt dat samen met sanering van het leningenbestand.
De samenwerking met het Klanten Contact Centrum, de Financiële Winkel en de
verschillende budgetterings-instanties hebben er ook toe bijgedragen dat veel leningen
werden afbetaald. Voor de meerderheid van de cliënten geldt dat zij zeer dankbaar zijn
voor de mogelijkheid die de kerken boden om een crisissituatie te overbruggen. Wel willen
we kritisch blijven en in de verslaglegging vermelden of en hoe de leningen zijn afgelost,
zodat misbruik tot een minimum wordt beperkt.
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Bijlage 1 : Lijst van afkortingen
ANBI
AOW
BAW
BWD
CJIB
CWI
DUIT
EG
GGZ
IDB
IND
ISF
ISOFA
ISR
MBO
Nibud
PCI
PBB
PBB’er
SCP
SHM
SNVD
STOED
SUN
UWV
WIZ
WMO
WSNP
WWB

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemene Ouderdomswet
Bijzondere Aandacht Woonproblematiek
(stichting) Breed Welzijn Delft
Centraal Justitieel Incasso Bureau
Centrum voor Werk en Inkomen
Delfts Uitkering Informatie Team
Europese Gemeenschap
Geestelijke Gezondheidszorg
Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Immigratie en Naturalisatie Dienst
Interkerkelijk Sociaal Fonds
Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie
Instituut Sociaal Raadslieden
Middelbare Beroeps Opleiding
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Parochiële Caritas Instelling
Persoonlijke Budget Begeleiding
Persoonlijk Budget Begeleider
Sociaal en Cultureel Planbureau
Schuldhulpmaatje
Stichting Noodopvang Vluchtelingen Delft
Stichting onder één dak
Stichting Urgente Noden Delft e.o.
Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekeringen
Werk, Inkomen, Zorg (afdeling v/d Gemeente Delft)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wet Werk en Bijstand

Interkerkelijk Sociaal Fonds
Hugo de Grootstraat 10
2613 TV Delft
mobiel 06 – 46 73 05 42
Email: sni@isfdelft.nl
Internet: www.isfdelft.nl
IBAN NL14 INGB 0006 7291 43
t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft
Het ISF is sinds 01-01-2008 als ANBI geregistreerd
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