ANBI STATUS
SchuldHulpMaatje Wageningen is opgezet door de lokale stichting ISOFA. Deze stichting is lid van
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie) Wageningen is
opgericht op 22 augustus 2014. Vanaf die datum is zij tevens aangemerkt als algemeen nut beogende
instelling (ANBI), waardoor giften aan ISOFA Wageningen fiscaal aftrekbaar zijn.
Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 8542.92.548
Contactgegevens
Bezoekadres:
Markt 17
6701 CX Wageningen
Postadres:
Van de Weerdstraat 85
6709 TT Wageningen
Mail: secretaris@schuldhulpmaatje-wageningen.nl
Doelstelling
Doel van de stichting is om in Wageningen geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers in te zetten om
mensen die het overzicht en de greep op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen
te helpen de administratie weer op orde te brengen. Dat kan zijn in een preventief traject, maar ook
tijdens en na een schuldsaneringsproces met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de
hulpvragers. Daarnaast beoogt de stichting het mede bevorderen van een integrale
schuldhulpverlening in Wageningen.
Beleidsplan
Om de doelen van de stichting te realiseren heeft ISOFA drie belangrijke speerpunten uitgewerkt in
haar beleid, namelijk:
A) Hulp bieden aan individuele hulpvragers wordt onverminderd voortgezet.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het lidmaatschap van SHM Nederland. Er zal bezien worden of
het aantal hulpmaatjes moet worden uitgebreid en hiermee samenhangend de invulling van de
coördinatorfunctie.
De verwachting is dat de hulpvraag door de coronacrisis zal stijgen. ISOFA wil zorgdragen voor een
goed contact tussen bestuur en hulpmaatjes, zodat we over en weer voldoende geïnformeerd
zijn.
B) Zichtbaarheid en verantwoordelijkheid in en voor Wageningen
Het belangrijk dat mensen in nood, organisaties en bedrijven ISOFA weten te vinden. Dit willen we
op de volgende manieren doen:
- Betrokkenheid bij de bestaande overlegstructuren in het sociale domein met collega
hulporganisaties. Dit overleg zal mede gericht zijn op de toekomst na het aflopen van het huidige
contract (2022) tussen de gemeente Wageningen en WelSaam, het samenwerkingsverband in het
sociaal domein.
- Contact met de gemeente Wageningen over de uitvoering van het beleid op het gebied van
armoede en schulden.
- In contact met de gemeente Wageningen en lokale partners willen we ons sterk blijven maken voor
een geïntegreerde en preventieve aanpak van (dreigende) schulden.
C) Contact met achterban van kerken en geloofsgemeenschappen.
De geloofsgemeenschappen die betrokken zijn geweest bij de oprichting van ISOFA, willen wij
blijven betrekken bij het werk dat door de stichting gedaan wordt. Juist nu de sociaal-

economische gevolgen van de coronacrisis steeds zichtbaarder zullen worden, vinden wij het
belangrijk om hierin samen te werken met onze achterban. Het contact met de achterban is een
extra hulp bij het werven van maatjes en toekomstige bestuurders, het doorverwijzen van
hulpvragers naar SchuldHulpMaatje, samenwerken met diakenen door het voortdurend op de
agenda zetten van aandacht voor mensen in financiële problemen.
Bestuur
Het bestuur is per 1 januari 2021 als volgt samengesteld:
Carja Butijn
Gerrit van Vliet
André Huijbers
Ad van Oostrum
Marja Ogink
Gert van de Kraats

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Beloningsbeleid
Bestuur - Artikel 4.7 uit de statuten
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Voorts wordt aan hen
geen vacatie- of presentiegelden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt en
uitsluitend na een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
Coördinator en vrijwilligers
SchuldHulpMaatjes werken op vrijwillige basis en onbezoldigd. Zij kunnen aanspraak maken op een
onkostenvergoeding zoals vastgesteld door het bestuur.
De coördinator wordt aangesteld door het bestuur en ontvangt voor haar/zijn werkzaamheden een
passende beloning. Daarvoor wordt een arbeidsovereenkomst vastgesteld.
Coördinator en de vrijwilligers kunnen de voor de stichting (noodzakelijk) gemaakte kosten
declareren onder overlegging van rekeningen. Autokosten worden vergoed tegen een tarief van
€0,19 per verreden kilometer.

