Jaarverslag 2015 en Beleidsplan 2016
De Stichting ISOFA-Wageningen
Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW), opgericht in 2006, heeft in 2014 het
initiatief genomen voor de oprichting van de stichting ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor
hulp bij Financiële Administratie). De oprichtingsakte is verleden op 28 augustus 2014. In
november 2014 heeft de stichting een ANBI status gekregen.
1. Doelstelling beleid en strategie van de Stichting.
De Stichting heeft ten doel - daartoe geïnspireerd door de Bijbel - het ondersteunen van
particulieren bij het voorkomen en oplossen van (dreigende) financiële problemen. De Stichting
zet daartoe door SchuldHulpMaatje Nederland (SHM) opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers in
als persoonlijke budgetbegeleiders. Een hulpvrager wordt na intake door de coördinator
gekoppeld aan een passende hulpverlener, die de hulpvrager laagdrempelige, sociale en
praktische ondersteuning biedt. Dat kan zijn in een preventief traject, maar ook tijdens en na een
schuldsaneringsproces. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvrager.
De stichting helpt iedere burger ongeacht religie, identiteit en maatschappelijke status.
ISOFA participeert in het domeinoverleg Minima/Schuldhulpverlening van de gemeente en
streeft naar een goede samenwerking met andere partners in het sociaal domein en de
gemeentelijke organisatie.
2. Bestuur en organisatie
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (in 2015 vijf) personen en die
voor de eerste maal bij de oprichtingsakte benoemd zijn.
Samenstelling vanaf augustus 2014
Reijn Krikke (voorzitter)
Ad van Oostrum (vice-voorzitter)
mw Evelien van der Vinne (penningmeester)
Gertjan Budding (fondsenwerving)
Kees Bos (secretaris)

Samenstelling vanaf januari 2016
Reijn Krikke (voorzitter)
Ad van Oostrum (vice-voorzitter)
Kees Bos (penningmeester)
Gertjan Budding (aftredend -vacature)
Wim Meissner (secretaris)

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. De bestuursleden
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is tweemaal herbenoembaar, ongeacht de duur van het bestuurslidmaatschap.
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Ook wordt aan
bestuursleden geen vacatie- of presentiegeld toegekend. De door bestuursleden gemaakte
onkosten worden uitsluitend vergoed na een daartoe strekkend bestuursbesluit.
3. Communicatie met donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen
ISOFA heeft een kerkelijke achterban die de stichting financieel steunt. In deze kerken werft
ISOFA de nodige vrijwilligers. Om die band te borgen worden digitale nieuwsberichten
verspreid en is een deelnemersraad gevormd met in principe van alle deelnemende kerken
een vertegenwoordiger. De deelnemersraad komt twee maal per jaar bijeen. Het beleidsplan,
de jaarrekening en het jaarverslag worden met de deelnemersraad besproken.
ISOFA participeert in de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. In september 2014 is ISOFA
gastheer geweest voor de regio bijeenkomst van SHM.
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4. Geformuleerde doelstellingen en prestaties
In 2014 is ISOFA begonnen met de werving van vrijwilligers en op 28 december 2014 is een
coördinator aangesteld. Met de vrijwilligers zijn gesprekken gevoerd om zicht te krijgen op hun
motivatie en attitude. Daarna hebben negen vrijwilligers een driedaagse cursus van de
landelijke organisatie Schuldhulpmaatje (SHM) gevolgd. De wethouder Sociale Zaken van de
gemeente Wageningen heeft op 16 april 2015 de certificaten uitgereikt. Eind 2015 zijn nog
eens vijf vrijwilligers opgeleid; de certificaten zijn op 28 januari 2016 uitgereikt.
De gemeente Wageningen heeft medio 2015 besloten de keten ‘schulddienstverlening’
opnieuw te organiseren. In een proces van ‘co-creatie’ zijn werkgroepen ingesteld voor een
aantal deelonderwerpen. Hierin hebben bestuur en coördinator van ISOFA volledig kunnen
meewerken o.a. in de werkgroepen “Intake” en “Samenwerking” en in het geheel in de
besprekingen in het domeinoverleg. Bestuursleden en coördinator van ISOFA hebben
duidelijke bijdragen geleverd. ISOFA zal zich binnen het domein in het bijzonder richten op
langdurige begeleiding van hulpvragers.
Intussen heeft ISOFA een aantal hulpvragers kunnen helpen. In bijlage (1) zijn daarover
cijfermatige gegevens weergegeven.
De schulddienstverlening van de gemeente is vanaf 1 december 2015 niet meer uitbesteed aan
een externe partij, maar wordt door medewerkers van de gemeente uitgevoerd. Waar nodig
zullen zij een beroep doen op vrijwilligers om mensen in het saneringstraject te ondersteunen.
Daarnaast zal de gemeente onderzoeken of mensen waarvan de bewindvoering vergoed wordt
uit de Bijstand wel terecht onder bewind staan. Verwacht wordt dat onder bewindstelling voor
een deel van deze mensen niet langer nodig is. Mogelijk kunnen ze ook met begeleiding van
vrijwilligers zelfredzaam worden en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen financiën.
De gemeente heeft hiervoor onder andere een beroep gedaan op ISOFA.
Op dit moment is niet duidelijk hoeveel vrijwilligers ingezet kunnen worden als ondersteuning
van hulpvragers in saneringstrajecten. Ook is nog niet bekend hoeveel vrijwilligers nodig zijn
voor ondersteuning van mensen die de bewindvoering kunnen verlaten. Beide ontwikkelingen
zijn reden genoeg om nieuwe vrijwilligers te werven en op te leiden.
5. Plannen voor de toekomst
Het beleid voor 2016 spitst zich toe op:
- ondersteuning van de organisatie van de schulddienstverlening;
- het deelnemen aan en ondersteunen van het domeinoverleg Minima/Schuldhulpverlening;
- realisering van een werkplek voor de coördinator bij het Startpunt, waar de intake voor
allerlei sociale hulpvragen plaatsvindt;
- contact met de gemeentelijke Schulddienstverlening (SDV), in het bijzonder met het oog op
het afstemmen wanneer zij mensen die in een saneringstraject zitten willen doorverwijzen
naar ISOFA;
- onderzoek naar de meest effectieve manier om in de preventieve fase zo vroeg mogelijk in
contact te komen met mensen met dreigende schulden;
- vergroten van de publieke bekendheid met de mogelijkheden van ondersteuning door
vrijwilligers van ISOFA;
- werving en opleiding van vrijwilligers;
- contact met de plaatselijke kerken;
- werving van plaatselijke fondsen in het kader van een duurzame financiële basis;
- het verwerven van gemeente subsidie (begroting 2017-2020).
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Het bestuur wil graag vermelden dat de Stichting ISOFA-Wageningen in een vroeg stadium een
startsubsidie als voorschot heeft ontvangen van het Oranje Fonds. Dankzij deze subsidie
hebben we in 2014 vrijwilligers kunnen opleiden en een coördinator kunnen aanstellen.
Voorts hebben ook het Kansfonds, de Insinger Stichting, de Stichting Het R.C.Maagdenhuis, de
Maatschappij van Welstand namens Fonds Cor van de Kraats en een aantal andere Fondsen
substantieel bijgedragen zodat continuïteit voor 2016 geborgd is. De subsidie die de gemeente
Wageningen in 2015 heeft gegeven, zien wij als de start van een langjarige samenwerking.
Het financieel verslag over 2015 en de begroting voor 2016 zijn in bijlagen weergegeven.
Wageningen, 20 februari 2016

R. Krikke, voorzitter

K.F.W. Meissner, secretaris

Bijlagen:
1. Cijfers hulpverlening
2. Financieel jaarverslag 2015: Balans 2015/2014
3. Financieel jaarverslag 2015: Staat van baten en lasten
4. Toelichting op de balans
5. Toelichting op de staat van B&L
6. Begroting voor 2016

Bestuur ISOFA-Wageningen, Schoolstraat 26, 6721 CS Bennekom
E: bestuur@pbb-wageningen.nl
www.pbb-wageningen.nl
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