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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 rechtsbevoegdheid.  

De 10 leden zijn Delftse kerken of geloofsgemeenschappen. 

 

Het doel van het ISF is als volgt geformuleerd in onze statuten: 

 

 

 

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 Obrechtstraat 50, uitsluitend op 

afspraak.  

 

De financiële middelen van het ISF Noodfonds zijn  voornamelijk afkomstig van de 

deelnemende kerken / geloofsgemeenschappen en enkele fondsen zoals de Gemeente 

Delft, Stichting d’Oultremont, Stichting Stalpaert van der Wiele en PCI Onze Lieve 

Vrouwe van Sion. 

    GIFTEN ZIJN 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. 

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. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
 
Terugkijkend op 2021 kunnen we niet anders concluderen dan dat het in vele opzichten 
weer een bijzonder jaar was. 
  
Allereerst heeft Corona als wereld pandemie grote invloed gehad op ons aller leven en 
inzoomend zeker ook op het werk van het ISF. Zo konden de fysieke spreekuren lange 
tijd niet plaatsvinden en toen er wel weer mogelijkheden waren moesten ze omgeven 
worden met de nodige voorzorgsmaatregelen om cliënt en vrijwilliger te beschermen. 
Ondanks alle beperkingen en het lang afwezig zijn van een fysiek spreekuur konden 
ook in 2021 weer alle hulpvragers met een terechte hulpvraag geholpen worden. Dit is 
zeer zeker te danken aan de geweldige inzet van onze vrijwilligers, die steeds nieuwe 
oplossingen gevonden hebben om juist ‘hen te helpen die geen helper meer hebben’. 
Hiervoor onze grote dank en waardering. 
 
Ook zijn wij onze financiers dankbaar, die het ISF het vertrouwen en de middelen 
geven om mensen in acute nood onmiddellijk te helpen met leefgeld of anderszins 
noodzakelijke middelen. Allereerst natuurlijk onze leden, de geloofsgemeenschappen 
in Delft, maar ook de fondsen, de gemeente Delft en de particulieren die ons steunen, 
verdienen onze dank. 
 
 Ik schreef al dat 2021 een bijzonder jaar was hetgeen we ook terugzagen in het 
teruglopende aantal hulpvragen. Dit is iets dat we in de breedte van de acute 
hulpverlening terug vinden. Nog niet duidelijk is waardoor dit veroorzaakt wordt. Uit 
de gepresenteerde cijfers blijkt dat vooral de vraag om leefgeld terug liep. 
Daarentegen steeg de vraag juist door ‘wachttijd op uitkering’ en ‘achterstand in huur-
/nuts betalingen’. Als we daarbij optellen de gestegen kosten voor levensonderhoud 
[volgens het CBS 6% in Januari t.o.v. vorig jaar] en energie [volgens het CBS € 1300,-  
per jaar voor een gemiddeld huishouden] en de uitspraak van de overheid dat er 
‘weinig ruimte is voor compensatie’, dan is de verwachting dat de hulpvraag in 2022 
weer sterk zal toenemen. 
 
Juist bij een grotere nood is de zichtbaarheid van het ISF en de samenwerking met 
mede hulpverleners, extra belangrijk. Hier willen we dan ook de komende maanden 
veel aandacht aan geven. 
 
Tenslotte zijn we ook blij dat we voor 2022 een budget hebben kunnen vrijmaken voor 
‘bijzondere verstrekkingen’. Regelmatig komen we tegen dat er met een klein bedrag 
een groter probleem voorkomen kan worden.  
 
Peter van Emmerik, voorzitter ISF 
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1. ISF in cijfers  
 
Aantal bezoekers en cliënten  
Veel inwoners uit Delft wisten de weg naar het dinsdagspreekuur te vinden, al daalde 
het aantal cliënten naar 146. ( was 175 in 2020) 
De coronasituatie speelde hierin een rol. 
Zie figuur 1. 
 
Afgelopen jaar werden 389 gesprekken (op het spreekuur) gevoerd (2020: 479).  
De belasting van onze spreekuurhouders veranderde, contact met de cliënten was 
fysiek deels niet mogelijk.  
De cliënten kregen vaak meerdere keren leefgeld, bezoek aan het spreekuur was, 
vanuit veiligheidsoverwegingen, een periode gestaakt. Het leefgeld werd, als dat 
mogelijk was, op rekening overgemaakt, in een envelop overhandigd, of in sommige 
gevallen zelfs aan huis afgegeven. 
In september werd het fysieke spreekuur op dinsdag, in de middag, hervat. 
In figuur 1 is  het gemiddeld aantal contacten per cliënt weergegeven.  
Door de uitzonderlijke situatie in 2021 staat er in sommige grafieken “bezoek aan 
spreekuur” vermeld, voor de voorgaande jaren was dit ook het geval, echter voor 2021  
moet men hier dus lezen: “contacten met client” . 

 
 

Figuur 1: Aantal cliënten en gesprekken spreekuur ISF 2011 – 2021 
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Ondanks Corona wist men het ISF in 2021 toch te vinden, meestal gebeurt dit via 
hulpverleners. Gemiddeld werden er ca. 7 cliënten per  dinsdag geholpen. 
In Figuur 2 zijn de clientcontacten per maand weergegeven. 
 

 

 
Figuur 2: Aantal gesprekken spreekuur 2019-2021 
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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.  Iedere cliënt heeft weer zijn eigen problematiek, soms multiproblematiek,  
hetgeen het ingewikkeld maakt om dit in een statistische tabel te vatten. 
 
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 betaling 
van de aanvraag op het Stadskantoor aanwezig. Een aantal mensen kwam niet opdagen 
op het afgesproken tijdstip. 
Het door het ISF uitgegeven bedrag voor ID kaarten was: € 1045,30 ( + € 70,- voor 
pasfoto’s) Er werden 16 ID kaarten verstrekt. De door het ISF gemaakte kosten worden 
bij de Gem. Delft opgevoerd en in het volgende boekjaar aan het ISF teruggegeven. 
Begin van het jaar werd € 64,- per ID kaart gerekend. Per oktober werd dit verhoogd 
naar € 67,55. 
 
 
 
 

Redenen: 2019 2020 2021 

 Levensonderhoud/leefgeld 119 101 39 

 Schulden/loonbeslag 44 29 27 

 Identiteitspapieren 31 21   16 

 Problemen regelgeving 21 4 - 

 Korting/wachttijd uitkering 16 2 28 

 Wanorde 2 2 - 

 Gezondheid/chronisch ziek 5 6 1 

 Huur/Nutsachterstanden - - 11 

 Dreiging afsluiting energie 1 2 - 

 Nachtopvang  - 3 

 Relatieproblemen  10 2 - 

 Diversen 6 7 7 
 

Tabel 1: Redenen en omstandigheden bij aanvraag hulp 
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De meerderheid van de cliënten werd door een instelling, persoon of organisatie naar 
het ISF doorverwezen. Zie tabel 2. 

 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 2: doorverwijzingen naar het ISF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwijzers: 2019 2020 2021 

 Cliënt 33 8 3 

 Perspektief 53 40 23 

 Financiële Winkel/Gemeente 43 24 19 

 Kennis/vriend(in)/familie 2 - - 

 STOED/ Budgethulp 3 3 6 

 ISR/JAC/JJP 2 - 8 

 St. Kwadraad 9 8 1 

 Budgethouders 

 Vluchtelingenwerk/Participe 

11 9 - 

5 2 - 

 Voedselbank/CAV - - 4 

 SSBB - - 8 

 GGZ + DOEL 4 1 4 

 Careyn/Limor 15 10 9 

 Delft Support/ DvE 16 25 23 

 Overige hulpverleners 30 22 15 

 Onbekend 7 - - 

 ISOFA/Poen & Papier 22 23 12 

 Totaal: 255 175 135 



 

 

 

9 

 
J A A R V E R S L A G   2021 
 
 

 
2. Verantwoording giften en leningen 
 
Het verstrekken van giften ( leefgeld) en leningen is de belangrijkste activiteit van het 
Fonds. De giften zijn voornamelijk bedoeld om de directe nood ten aanzien van het 
levensonderhoud te verlichten en zijn vaak een aanvulling op de hulp van b.v. de 
Voedselbank. Normaal gesproken wordt het leefgeld in de vorm van een gift verstrekt, 
een enkele keer als lening, als er sprake was van zicht op de mogelijkheid tot 
terugbetaling in een later stadium, of als er langer dan 3 a 4 weken leefgeld nodig was 
en op termijn afloscapaciteit verwacht werd. 
 
Giften en leningen  
In het verslagjaar zijn in totaal 386  giften verstrekt. Hier was een bedrag van 
 € 17.313,- mee gemoeid. Meestal gaat het om het verstrekken van leefgeld voor één 
of meerdere weken.  
 
Ten opzichte van 2020 is sprake van een afname  met  35 giften.   Het verstrekte 
bedrag nam af van € 22.084,- in 2020 naar € 17.313,- in 2021.  
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 2021 verstrekte het ISF slechts 2  leningen met een totaalbedrag van € 560,-  
(gem. € 280,- per lening).  Dit is ten opzichte van  2020 een afname in aantal verstrekte 
leningen en in de gemiddelde hoogte ervan.  
(2020: 3 leningen;  totaal € 575 ,= gemiddeld € 192,-). 
De daling, die al in 2020 was ingezet, werd waarschijnlijk veroorzaakt door stringent 
vasthouden aan verstrekking in geval van  Bed, Bad en Brood en zorgvuldige inschatting 
van afloscapaciteit, alsmede door betere informatie aan de spreekuurhouders vooraf.  
 
In een aantal gevallen kan het ISF geen hulp geven omdat deze niet bij het beleid past. 
(b.v. bij psychische problemen, drugsproblemen, boetes etc.)   
 
Indien het ISF geen hulp kan bieden, verwijzen de spreekuurhouders zoveel mogelijk 
door. Daarnaast wordt doorverwezen als aanvullende hulp mogelijk en gewenst is. 
Hierbij kan de cliënt gebruik maken van het netwerk van het ISF dat de afgelopen 
jaren is opgebouwd. Met name in gevallen van noodzakelijke, maar kostbare hulp is 
de samenwerking met de Stichting Urgente Noden voor onze cliënten een belangrijke 
voorziening. 
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Tabel 3 geeft informatie over de instanties waarnaar werd doorverwezen. 
 
 

Verwezen naar: 2019 2020 2021 

 Non food bank/ Buurvrouw  1 - 1 

 Voedselbank Delft 38 14 1 

 St. Urgente Noden Delft 1 2 3 

 ISOFA 1 16 1 

 Financiële winkel/Gem. Delft - - 2 

 ISR - - - 

 Nachtopvang 11 3 - 

 St. Perspektief - - - 

 Budgethouders/Kwadraad - - - 

 Diversen - - 2 

 Totaal 52 35 10 

 
Tabel 3: Tabel doorverwijzingen 

 
 

 
Het komt regelmatig voor dat cliënten in een eerste telefonisch contact met het ISF 
( coördinator of dienstdoende spreekuurhouder) meteen worden doorverwezen naar 
een z.g. “voorliggende voorziening”. 
De verwijzing komt dan niet terecht in bovenstaande tabel 3, maar helpt de client 
wel verder op weg. 
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3. ISF statistiek en trends 
 
Figuren 3 en 4 bevatten de volgende gegevens:  
 
Giften 
Het aantal giften bedroeg 386. Deze worden meestal uitgekeerd per week als 
‘leefgeld’ (maximaal 3 keer, bij uitzondering 4/5 keer) en zijn vaak een aanvulling op 
de verstrekking van het pakket van b.v. de Voedselbank.  
 
Leningen 
Het aantal verstrekte leningen bedroeg 2 en dit betekent dus een daling van het 
uitgegeven aantal. (In 2020 werden 3 leningen verstrekt.) Het eigen vermogen  nam 
over 2021 sterk toe naar € 58.167,-. Voor de jaren die voor ons liggen zullen de 
financiën moeizamer bijeengebracht kunnen worden en is een zekere buffer dan ook 
op dit moment gewenst. 
Inmiddels is het ISF  in 2021 de weg opgegaan om met externe fondsen te werken. 
( In 2020 werd hier al een begin mee gemaakt.)     
 
Cliënten 
Het aantal cliënten is in 2021, mede door de Corona invloed, afgenomen ( 146 in 2021 
en 175 in 2020 ). Het aantal verstrekte leningen is afgenomen,  de hoogte van de 
verstrekte leningen nam toe. (gem. € 280 ,- per lening tegen € 192 in 2020) 
 
Geen financiële hulp geboden 
Een enkele maal werd geen hulp geboden. 
Dit deed zich voor doordat er bijvoorbeeld:  

• enkele malen iemand geheel niet verscheen 

• enkelen kwamen die niet tot ons verzorgingsgebied behoorden, 

• cliënten kwamen die tijdens het spreekuur aangaven het zelf wel op te kunnen 
lossen, of 

• cliënten kwamen waarbij de problematiek viel buiten “Bed Bad en Brood”. Dit 
aantal blijft zeer beperkt, doordat de verantwoordelijke spreekuurhouder vooraf 
al “filtert”, wanneer hij potentiele cliënten aan de telefoon krijgt. 

 
Statistiek 
De klantgegevens en verslagen worden bijgehouden in het programma Access. 
De statisticus vult na de betreffende week, waarin het spreekuur plaats vond, de 
benodigde gegevens aan met de specifiek voor de statistiek benodigde gegevens, nog 
steeds in Access.  
 
Na afloop van het jaar wordt een Excel sheet gegenereerd die de grondslag vormt voor 
het jaarverslag. 
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Figuur 3: Bijdragen kerken, afboekingen, eigen vermogen en liquide middelen 

 
 Figuur 4: Aantal verstrekte leningen, giften, ver - en afwijzingen 
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4. Bestuurlijke zaken en inrichting ISF 
 
Leden ISF 
Het ledenbestand van het ISF bestaat per 31 december 2021 uit de volgende 
kerkelijke organisaties en geloofsgemeenschappen: 
 

1. het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Delft  
2. de  Ursulaparochie; RK Kerk. 
3. de Diaconie van de Chr. Gereformeerde Kerk  
4. de Diaconie van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente  
5. de Diaconie van de Oudkatholieke Parochie HH. Maria en Ursula 
6. de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente  
7. de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
8. de Sultan Ahmed Moskee 
9. de ABC-kerk 
10. de Evangeliegemeente Morgenstond Delft 

 
Ledenvergadering 
Op 15 april 2021 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Dit was een digitale 
vergadering i.v.m. het corona virus.  Deze vergadering werd door 12 personen bezocht. 
Het bestuur legde verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag en de 
financiële verslaglegging werden goedgekeurd met dank aan de makers en er werd 
décharge aan de penningmeester verleend. 
 
Samenstelling en benoeming bestuur 
Zie hiervoor tabel 4 en 5.  In tabel 4 is vermeld voor welke discipline ieder bestuurslid  
vertegenwoordiger is. De bestuurssamenstelling is  als volgt: 
 

 Functie  Naam  Namens 

 Voorzitter  Peter van Emmerik  Interkerkelijk Diaconaal Beraad 

 Secretaris  Vacant  Kleine Kerken 

 Penningmeester  Janneke Nolten  College Diakenen Prot. Gem. Delft 

 Lid   Marijke Loof  Voordracht bestuur 

 Lid  Ger Fischer  Ursula Parochie (RK Kerk) 

 

Tabel 4: Samenstelling bestuur ISF 2021 
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 Naam 1e benoeming 2e benoeming 3e benoeming 

 Peter van Emmerik ALV 2021 ALV 2024  

 Secretaris/vacant ALV 2022   

 Marijke Loof ALV 2014 ALV 2017 ALV 2020 

 Janneke Nolten ALV 2016 ALV 2019 ALV 2022 

 Ger Fischer ALV 2018 ALV 2021 ALV 2024 

 
Tabel 5: Benoemingen bestuursleden 

 
 
Bestuur onderwerpen 2021 
In het verslagjaar heeft het bestuur aan de volgende onderwerpen aandacht besteed: 

• Werving van nieuwe vrijwilligers voor het spreekuur en secretariaat. 

• Aanpassing spreekuur i.v.m. Corona. 

• Voorbereiding jaarvergadering en jaarverslag. 

• Invulling taken secretaris gedurende vacature. 

• Voorbereiding  cadeau voor vrijwilligers in december 2021.  

• Financieel beleid voor periode na 2021. 

• Digitaal vergaderen 
 

 
Bestuursvergaderingen 
Vaste onderwerpen op de bestuursvergadering waren: Gang van zaken op het 
spreekuur, Financieel overzicht, aantrekken nieuwe vrijwilligers/bestuursleden , het 
afsprakenspreekuur en de relatie tot de Gemeente Delft. Tevens spelen nu de Fondsen 
een rol met de hiermee gepaard gaande aanvragen en administratieve verantwoording. 
  
Huisvesting 
Deze was ( uitgezonderd de corona periode) in de Vierhovenkerk, daar mogen we “om 
niet” verblijven, waarvoor we de Protestantse Gemeente Delft dankbaar zijn. 
In februari werd deze situatie herbevestigd na contact met het College van 
Kerkrentmeesters. 
 
Externe contacten 
Het bestuur is in 2021 in direct overleg geweest met de volgende organisaties: 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) 
Namens het Interkerkelijk Sociaal Fonds 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.  
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Wethouder en Pact tegen de Armoede 
In 2021 vond het gebruikelijke overleg met de wethouder, Karin Schrederhof, plaats 
over de ontwikkelingen bij ISOFA en het ISF.  De voorzitter van ISOFA , Laurien 
Willemse, was hier ook bij aanwezig. Bij die gelegenheid wordt traditioneel het 
jaarverslag aan haar overhandigd en toegelicht. 
De samenwerking met Wethouder Karin Schrederhof is van een goede kwaliteit. Er is 
sprake van wederzijds vertrouwen en wederzijdse waardering voor elkaars inzet bij de 
bestrijding van armoede.  
De penningmeester van het ISF, Janneke Nolten, neemt deel aan het:  “Beleidsoverleg 
Hulp bij Financiële Problemen”. 
In dat kader heeft de voorzitter voor een aantal jaren ook een centrale plek ingenomen 
binnen het Pact tegen de Armoede. Een Delfts platform waarin organisaties, die zich 
bezighouden met het bestrijden van armoede, elkaar om de 3 maanden ontmoeten. 
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5.Financieel jaarverslag en begroting 
      

 

 
 

Tabel 6 Rekening van lasten en baten 2021 

 

 
Toelichting op de jaarrekening: 
Net als vorig jaar is het effect van de coronapandemie zichtbaar in de rekening van 
baten en lasten. 
 
 
 
 

Rekening baten en lasten  Begroting 2021  Resultaat 2021  Resultaat 2020  Toelichting 

Lasten                 52.180                26.902                   30.439 

Totaal giften                 34.200                17.313                    22.084                   1 

         - Verstrekte giften (leefgeld)                32.600                16.185                   21.925 

        - Overige giften                      900                  1.159                         436                   2 

        - ID bewijzen en pasfoto's                   1.800                  1.165                     1.172 

        -Terruggave leges Gemeente                 -1.100                 -1.197                    -1.450 

Oninbare leningen                       500                     -141                          -25                   3 

Teamkosten ISF                   1.300                      799                         629                   4 

Vrijwill igersvergoeding                 13.000                   5.931                      5.885                   5 

Deurwaarderskosten                          -                           333 

Diverse kosten                   1.500                   2.005                         622                   6 

Pro forma huur Vierhovenkerk                   1.000                      333                         250 

Afschrijving ICT middelen                       680                      661                         661 

Opbrengsten                 52.000                46.443                   37.227 

Bijdrage leden                 15.000                16.064                    13.804                   7 

Bijdrage fondsen                 17.500                12.500                      5.000 

d'Oultremont                   2.500                  5.000                     5.000 

Stalpaert van der Wiele                   7.500                  7.500                             -   

Overige fondsen                   7.500                         -                               -                     8 

Bijdrage gemeente Delft                   5.000                   5.000                             -   

Bijdrage overige                   2.500                   7.314                      8.075                   9 

Bijdrage vrijwill igers                 11.000                   5.231                      5.090                   5 

Rente                          -                            -                                7 

Bijdrage PGD pro forma huur Vierhovenkerk                   1.000                      333                         250 

Totalen                     -180                19.541                      1.788 
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De begroting is gemaakt in september met de hoop dat 2021 een ‘normaal’jaar zou 
worden. Niets is minder waar gebleken.  
Allereerst een toelichting op de uitgaven. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken naar 
voren komt, is het aantal aanvragen ver achter gebleven bij de jaren voor 2020. Dit 
vindt zijn weerslag in de hoogte van de verstrekte leefgelden(1). Het bestuur heeft 
in september ingestemd dat, onder stricte voorwaarden, er meer bijzondere 
verstrekkingen gegeven kunnen worden, met een maximum van € 2.000 per jaar(2) 
Doordat er minder afgeboekt is dan voorzien en er bovendien een eerder afgeboekte 
lening toch nog is afgelost is het resultaat op de post oninbare leningen een 
opbrengst van  € 141 (3). 
De teamkosten ISF(4) kent twee hoofdbestanddelen: de telefoonkosten, die het hele 
jaar doorlopen en de consumpties tijdens het spreekuur. Omdat het spreekuur pas 
weer is gestart op 28 september zijn de kosten in totaal lager. Dat er driekwart jaar 
geen spreekuur was, is ook terug te zien in de ingediende en geschonken 
vrijwilligersvergoeding(5).  
Onder de post Diverse kosten(6) valt o.a. de jaarlijkse dankjewelmaaltijd voor de 
vrijwilligers van ISF en ISOFA, die in 2021 op het laatste moment moest worden 
afgeblazen. Wel hebben we een reservering gemaakt omdat we deze maaltijd in het 
voorjaar van 2022 alsnog willen houden. Om de vrijwilligers toch te bedanken heeft 
ieder een amaryllis ontvangen. Deze beide posten zorgen voor de sterke toename op 
deze kosten. 
Dan de opbrengsten. Net als in voorgaande jaren is er van stichting d’Oultremont 
 € 5000 ontvangen. Hiernaast zijn er twee belangrijke veranderingen t.o.v. 2020. De 
contributie voor de leden is verhoogd met 20%(7). Daarnaast zijn bij de gemeente 
Delft en stichting Stalpaert van de Wiele aanvragen gedaan voor subsidies, die ook 
zijn verstrekt. In de begroting was rekening gehouden met nog een aanvraag(8), 
maar deze is vanwege de verminderde uitgaven tijdens de pandemie niet gedaan. 
Tot slot is er de post Bijdrage overige (9) waar we van particuliere gevers € 2570 
ontvingen. Daarnaast nog giften van de volgende organisaties: 

- de kerstcollecte van de Raad van Kerken in 2020 (ontvangen in 2021) van € 
1.664 

- een extra gift van de Diaconie van de Protestantse Kerk Delft € 2.000 
- een gift van de PCI parochie O.L.V. van Sion € 800 
- Vergadering van gelovigen Lokaalcommissie Delft € 280 

 
Het bestuur stelt voor het resultaat van 2021 toe te voegen aan het eigen vermogen 
en dit in te zetten om het begrote tekort van 2022 te dekken. 
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Tabel 7 Balans 
 

Het positieve resultaat van dit jaar is zichtbaar in de toename van het Eigen Vermogen. 
Deze toename zal nodig zijn om het begrote tekort over 2022 te compenseren. 
 
Een korte toelichting op het verloop van de post Verstrekte leningen en Voorziening 
oninbare leningen. 
Hierin is het terughoudende beleid bij het verstrekken van leningen duidelijk 
zichtbaar. 
 

 
 

Tabel 8 (Voorziening) Leningen 2021 
 

 

Activa 1-1-2021 31-12-2021 Passiva 1-1-2021 31-12-2021

Verstrekte leningen 514 224 Resultaat 2021 19.541

Bankrekening 14.446 20.707 Eigen vermogen 38.627 38.627

Spaarrekening 23.540 38.540 Voorziening oninbare leningen 171 75

Kas 271 296 Nog te betalen 795 1.685

Inventaris 823 161

Totaal 39.593 59.927 Totaal 39.593 59.927

Balans

Verloop 

leningen
Voorziening

Stand 1-1-2021              514 171

nieuwe lening               560 

aflossing              -750 

Ontvangen eerder afgeboekte leningen 145

afgeboekt als oninbaar              -100 -100

Overschot op voorziening 216

Nodige aanpassing voorziening tot 1/3 

deel stand leningen -141

Stand 31-12-2021 224             75
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Tabel 9 begroting 2022 

 

 

Deze begroting is gebruikt bij de aanvraag van de bijdrage van de gemeente Delft en 
het fonds Stalpaert van der Wiele.  
 
Inmiddels weten we dat de gemeente en Fonds Stalpaert van der Wiele onze aanvraag 
voor 2022 hebben gehonoreerd.  
De begroting 2022 is gebaseerd op de aantallen aanvragen en bijbehorende betalingen 
en op de inzet van vrijwilligers van voor de pandemie, dus op de jaren vóór 2020. Dit 
ziet u terug in de hoogte van de verstrekte leefgelden. Het bestuur heeft in september 
ingestemd dat onder stricte voorwaarden er meer bijzondere verstrekkingen gegeven 
kunnen worden. 

 

 

 

 

 Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021

Opbrengsten:

Bijdrage Leden 15.000 16.064 15.000

Bijdrage St. d'Oultremont 2.500 5.000 2.500

Bijdrage Stalpaert van der Wiele 7.500 7.500 7.500

Bijdrage overig 2.500 7.648 3.500

Bijdrage Gemeente Delft 5.000 5.000 5.000

Ontvangen vergoeding leges 1.100 1.197 1.100

Bijdrage nog te bepalen fondsen: - 7.500

33.600 42.408 42.100

Lasten:

Giften (leefgeld, overige giften en ID bewijzen) 36.300 18.509 35.300

Afboeking/ dotatie leningen 250 -141 500

Teamkosten 1.300 799 1.300

Vrijwilligersvergoeding 2.000 700 2.000

ICT middelen (afschrijving) 680 661 680

Diversen 2.500 2.339 2.500

43.030 22.868 42.280

Resultaat boekjaar: -9.430 19.541 -180
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Bijlage 1 : Lijst van afkortingen 
 
 ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 
 AOW Algemene Ouderdomswet 
 CAV Budgetbeheerder voortgekomen uit Sociale Dienst den Haag. 
 CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 
 DvE Delft voor Elkaar 
 GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
 IDB Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
 IND Immigratie en Naturalisatie Dienst 
 ISF Interkerkelijk Sociaal Fonds 
 ISOFA Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en 

Administratie 
 ISR Instituut Sociaal Raadslieden 
 JAC Jongeren Advies Centrum  
 JGZ Jeugd Gezondheidszorg 
 JJP Jongeren loket Delft Support ( Gem. Delft) 
 KCC Klant Contact Centrum Gemeente Delft 
 Nibud Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
 PGD Protestantse Gemeente Delft 
 SCP Sociaal en Cultureel Planbureau 
 SBH Stichting Budget Hulp 
 SSBB Schartz Sociaal Budget Beheer 
 SUN Stichting Urgente Noden Delft e.o. 
 UWV Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekeringen 
 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
 WWB Wet Werk en Bijstand 
   

 
 

Interkerkelijk Sociaal Fonds 
Bezoekadres: Obrechtstraat 50 

2625 XN Delft 
mobiel 06 – 46 73 05 42 

 
Email: isfdelft@gmail.com 

 
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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