
 

 

Jaarverslag 2017 Stichting Grip op de Knip Heerde  
 

 Voorwoord 
Stond 2016 in het teken van opstarten in 2017 hebben we ons als bestuur vooral ook gericht 
op het netwerken in de brede zin van het woord. Belangrijkste doel daarbij is steeds weer: 
de bekendheid van Stichting Grip op de Knip te verbreden en om de laagdrempeligheid te 
bevorderen in het belang van de hulpvragers. In het kader van netwerken wordt er dan ook 
actief contact gezocht en samengewerkt met bedrijven, woningcorporaties, gemeente 
Heerde, kerken, maatschappelijk werk  en andere instellingen zoals o.a. Stichting Leergeld 
het Jeugdsportfonds en de Plu. Lokaal draagvlak en betrokkenheid  is voor de voortgang en 
verduurzaming cruciaal. In de contacten staan wij open voor advies, maar vragen we ook om 
financiële ondersteuning of andere benodigde hulp. In de ruime zin van het woord streven 
wij ernaar om in dit verband dat te doen wat bevorderlijk is om onze doelstelling te 
bereiken: ondersteuning bieden aan mensen met schulden en financiële problemen. 

 
Bestuur  
Het bestuur van Stichting Grip op de Knip is als volgt samengesteld: 
Voorzitter  Joke Eilander 
Secretaris  Miny Sonnenberg (inmiddels een vacature geworden) 
Penningmeester Ron Nijman 
Fondsenwerver Bertus Klaassen 
PR   vacature (inmiddels ingevuld door Jan Ijzerman 
 
Website  
Als bestuur hebben we besloten om een eigen website op te zetten. Dit geeft de mogelijkheid om 
uitgebreider te informeren. Op de landelijke website van Schulphulpmaatje zullen we dan 
verwijzen naar de website Stichting Grip op de Knip Heerde en volstaan met het vermelden van 
de contactgegevens. 
Naar verwachting is de website Stichting Grip op de Knip begin 2018 in de lucht. 
  
Coördinator 
In het eerste jaar dat we als Stichting ons in hebben gezet voor de mensen met financiële 
problemen en schulden waren het veelal ernstige situaties waarin veel van de maatjes, maar ook 
van de coördinatoren gevraagd werd. Als bestuur zijn we heel dankbaar voor de belangenloze 
inzet die kenmerkend was voor de hulpbieders. Een paar maatjes moesten uiteindelijk besluiten 
om zich terug te trekken. Uiteraard hebben we dat als bestuur gerespecteerd. 
Preventief begeleiden/ondersteunen is wenselijk voor de toekomst.  In het afgelopen jaar zijn 
we als bestuur voorzichtig begonnen om ons daarop te oriënteren. In 2018 hopen we dit meer 
gestalte te kunnen geven. 
Het was voor ons als bestuur teleurstellend dat we genoodzaakt waren om de miniconferentie, 
rondom MoneyFIT (spreekster Ilse de Lange namens Schuldhulpmaatje), die gepland stond voor  
22 november, te moeten annuleren i.v.m. de geringe belangstelling. De conferentie was m.n. 
gericht op allen die in de Gemeente Heerde met jongeren werken (scholen, sportverenigingen 
etc.) In de praktijk blijkt dat jongeren niet gemakkelijk over geldzaken praten. Vaak worden 



 

 

de problemen pas zichtbaar als het flink uit de hand is gelopen. De aanleidingen voor 
schulden bij jongeren verschillen zeer met die van ouderen. 
Het doel van deze conferentie was dan ook dat we met elkaar in staat zijn om mogelijke 
problemen vroegtijdig te signaleren en jongeren te wijzen op de mogelijkheden om erger te 
voorkomen.  
  
Maatjes maken het verschil in iemands leven… 
 Ook in 2017 was het mede door een subsidie van het Rabofonds 
Noord Oost Veluwe mogelijk om  9 nieuwe maatjes op te leiden. Zij 
zijn inmiddels gecertificeerd en hebben hun weg naar de 
hulpvragers al gevonden.  
 
Als vrijwillig schuldhulpmaatje bij Stichting Grip op de Knip, breng je in nauwe samenwerking 
met de hulpvrager  overzicht in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Samen 
met de hulpvrager wordt er een plan gemaakt om in goed overleg tot een oplossing te kunnen 
komen. Doel is te allen tijde om de personen die zich met een hulpvraag tot de stichting wenden 
te begeleiden. De privacy van de hulpvragers wordt hierbij gewaarborgd. 
Daarna wordt er een plan gemaakt voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk is het dat de 
hulpvrager ervaart dat er iemand voor  je wil zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar 
iemands verhaal, dat alleen betekent al heel veel.  
Na een 3 daagse training gaat een maatje aan de slag en jaarlijks wordt er een digitaal 
bijscholingsprogramma gevolgd, zodat ieder die zich voor het werk van onze stichting inzet goed 
weet waar men zich mee bezig houdt. De coördinator is de leider en begeleider van het 
maatjesteam van Grip op de Knip. en krijg je begeleiding van de coördinator.  
Gezien het aantal hulpvragen, maar ook het feit dat maatjes soms af moeten haken vanwege 
eigen omstandigheden heeft het vinden van nieuwe maatjes ook in 2017 de volle aandacht van 
het bestuur gehad. 
  
Van het Oranjefonds en het Kansfonds hebben we een toezegging gekregen voor een subsidie 
voor 2017 en 2018 . Dit stelt ons in staat om nieuwe maatjes te blijven opleiden en de kennis van 
de maatjes op peil te houden. Door middel van een wervingsartikel in de diverse kerkbladen, 
maar ook via De Schaapskooi brengen wij het werk van Stichting Grip op de Knip voortdurend 
onder de aandacht.  Om alle hulpvragen goed te kunnen begeleiden is het van belang, ook met 
het oog op 2018, dat het aantal maatjes nog toeneemt.  
 
Vrijwilligersbijeenkomst  
Omdat de stichting ruim een jaar actief is en het aantal vrijwilligers in dat jaar is gegroeid naar 
23 personen, heeft het bestuur een vrijwilligersavond georganiseerd bij de Keet van Heerde. Het 
bestuur en de maatjes hebben tijdens deze gezellige avond met elkaar kunnen kennismaken 
onder het genot van een hapje en een drankje en hebben samen met stresscounselor Emke van 
Biemen (www.minderisgelijkaanmeer.nl) nagedacht over het herkennen en voorkomen van 
stress. Deze bijeenkomst was mogelijk, dankzij de voortreffelijke medewerking van de familie 
van Ark van de Keet en Emke van Biemen. Met dankbaarheid kijken wij er als bestuur op terug. 
 
Hulpvragen 
Het aantal hulpvragen is ook in 2017 onverminderd doorgegaan. In 2017 zijn er in totaal  



 

 

30  intake gesprekken geweest en werden er 34 hulpvragers begeleid. Er is een nauwe 
samenwerking met maatschappelijke organisaties in de gemeente én met de Gemeente Heerde.   
Stichting Grip op de Knip is partner in de keten van zorg m.b.t. de armoede bestrijding in de 
gemeente Heerde. 
 
Aard van de hulpvragen 
Ook dit jaar hebben we gezinnen begeleid met het budgetteren. Een overzicht maken van de 
schulden en vervolgens dan begeleiden bij het regelingen treffen voor het afbetalen van de 
schulden. Het blijkt dat veel brieven van de overheid moeilijk te lezen en te begrijpen zijn, 
hiermee begeleiden de maatjes dan ook om te voorkomen dat de schulden nog meer oplopen.  
Twee gezinnen zijn begeleid richting het WNSP-traject. Gedurende deze periode is het maatje als 
begeleider op de achtergrond aanwezig.  
 
Aantal maatjes 
Dit jaar zijn er weer 9 maatjes opgeleid. Helaas moesten we ook afscheid nemen van een aantal 
maatjes. Eén maatje vanwege een terminale ziekte, een maatje vanwege verhuizing, en twee 
maatjes die de begeleiding te heftig vonden. 

Regionale samenwerking 
In 2017 is er, onder verantwoordelijkheid van Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland, een 
start gemaakt met het beleggen van bijeenkomsten om de regionale samenwerking te 
bevorderen. Het gaat hierbij om bijeenkomsten waarbij zowel bestuursleden als coördinatoren 
aanwezig zijn.  Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het samen constructief actief zijn richting 
bedrijven en/of fondsen, maar ook aan het uitwisselen van info ter ondersteuning in de brede 
zin van het woord. Samenwerking kan ook een kosten besparend effect hebben. Er is inmiddels 
contact gelegd met de regio Oldebroek en Elburg.  
 
Financiën  
De toegezegde subsidies zijn inmiddels ontvangen en vrijwel alle kerken hebben de 
opbrengst van een of meerdere collectes overgemaakt.   
 
ANBI status 
Als Stichting hebben we, als goede doelen organisatie, de ANBI status ontvangen. Noodzakelijk 
om landelijke subsidies aan te kunnen vragen en particulieren kunnen hun gift aan de stichting 
van hun belastbaar inkomen aftrekken als er aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan.  
 
Tot slot  
We mogen terugzien op een jaar waarin we getracht hebben om de missie en visie van 
Stichting Grip op de Knip meer en meer gestalte te geven. Vol goede moed gaan we verder 
en zetten ons in om de werkzaamheden verder uit te breiden. Een taak waarin we ons 
gesteund  mogen weten door o.a. de plaatselijke kerken, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven, maar meer nog dat we ons gedragen mogen weten door de liefde en trouw van 
onze Hemelse Vader. 
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