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Inleiding 

Stage lopen is leuk en leerzaam. Het vinden van een stageadres is lastig. Fijn als je er eindelijk één 

vindt in Swifterbant. Alleen de reiskosten die je ouders niet kunnen missen… Shirley kon haar stage 

toch doen doordat het Noodfonds de reiskosten voor haar rekening nam. 

Het zal je maar overkomen, als vluchteling leven met een ontstoken gebit. Eindelijk werden zijn 

tanden en kiezen getrokken en was hij pijnvrij. Totdat de nota voor het eigen risico binnenkwam. Toen 

had hij buikpijn. Gelukkig hielp het Noodfonds. 

Heb je eindelijk een tijdelijke verblijfsvergunning en krijg je geen uitkering… Omdat een van de 

gezinsleden nog in het asielzoekerscentrum woont… Kun je ook geen kamer huren. Dat hebben we via 

de Diaconale Opvang Almere (DOA) kunnen overbruggen. Woonruimte zonder kosten. Totdat er wel 

inkomen komt.  

Probeer maar eens een heel huis in te richten van € 2.500. Dat lukt niet. Gelukkig is er dan het 

Meubel- en Witgoed Loket Almere (MWLA). Gratis spullen zodat de inrichtingskosten besteedt 

kunnen worden aan de dingen die echt nieuw gekocht moeten worden. 

Allemaal activiteiten waarvan in onderstaand verslag de cijfermatige weerslag gevonden kan worden. 

En ook nog nieuwe activiteiten. Want we zijn verhuisd en zitten nu onder 1 dak met VLA. 

 

En we zijn gestart met een interventieteam en met het inzetten van cliënten bij het werk dat moet 

worden gedaan in de werkplaats en het MWLA. 

Hoe dat gegaan is kunt u ook lezen in ons verslag. 

Het College van Diakenen bestaat uit alle diakenen van de Protestantse Gemeente in Almere. Een 

Protestantse Gemeente die drie wijken kent. Door het oecumenische karakter in een van de wijken, 

namelijk Almere Haven, is nog sprake van een separate wijkdiaconie. In de overige wijken wordt door 

de wijkdiaconie incidenteel vergaderd over wijk specifieke zaken.  

Het werk valt onder te verdelen in binnenkerkelijke activiteiten, zoals avondmaal, schrijfacties en 

deelname aan vergaderingen van wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad, activiteiten voor de 
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inwoners van Almere en zendings- en evangelisatiewerk wereldwijd. Het binnenkerkelijk werk 

geschiedt deels op wijkniveau en deels vanuit het centrale college. 

De activiteiten en projecten voor de inwoners van onze stad en het zendings- en evangelisatiewerk 

worden centraal georganiseerd en aangestuurd in aandachtsvelden. Die aandachtsvelden zijn: 

- Hulpverlening en (financiële) ondersteuning op individueel niveau door het Noodfonds 

Gezamenlijke kerken (NFGK) 

- Het bemiddelen tussen aanbod van en vraag naar tweedehands meubels en witgoed, het 

transport en opslag van veelgevraagde goederen door het Meubel- en Witgoed Loket Almere 

(MWLA) 

- De tijdelijke opvang van grote gezinnen met een enkelvoudige problematiek in de Diaconale 

Opvang Almere (DOA) 

- Het herstellen van meubels en witgoed in de MWLA herstelplaats 

- Het werven voor en ondersteunen van een project van Kerk in Actie door de CZWO-

commissie. 

- Het trainen en ondersteunen van een interventieteam voor burgers die vastlopen in de 

ambtelijke molens. 

In al deze aandachtsvelden zijn vrijwilligers actief en wordt de relatie met het College van Diakenen 

geborgd door actieve deelname van een of meer diakenen. 

Daarnaast wordt morele en financiële steun verleend aan zelfstandige initiatieven op het gebied van 

plaatselijke armoedebestrijding of participatie, zoals het VoedselLoket Almere en de stichting Open 

Kring. 

Het totale werk wordt ondersteund door een beroepskracht met een aanstelling voor 18 uur per 

week. 

Hieronder treft u een verslag aan van de activiteiten en ontwikkelingen in de aandachtsvelden in 

2017.  

Diakenen, vrijwilligers en beroepskrachten 

Het aantal diakenen dat actief was binnen het College is ongeveer gelijk gebleven. Het aantal 

vrijwilligers dat actief was in de aandachtsvelden steeg van 38 naar 48. Onze vaste beroepskracht 

werd ook in 2017 gedeeltelijk in zijn functioneren beperkt door gezondheidsproblemen.  Dat 

resulteerde in een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het resterend aantal inzetbare uren daalde 

daardoor naar 7 uur per week met ingang van 1 augustus.  
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De opening van het Diaconaal Dienstencentrum 
Na de verhuizing hebben we het nieuwe Diaconaal Dienstencentrum feestelijk geopend met een 

drukbezochte oecumenische viering. 

Een aparte gewaarwording om in een opslaghal van MWLA samen in een viering om Gods zegen te 

vragen voor het werk dat we vanuit dit pand hopen te doen voor de samenleving in Almere. 

Uiteraard hebben we van de doordeweekse werkplek eerst symbolisch een plek gemaakt waar we 

God kunnen ontmoeten en de dienst aan Hem, de dienst aan elkaar en de dienst aan de wereld 

kunnen beleven. 
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 En waarin we samen het brood braken en aan elkaar doorgaven. 

Het Interventieteam 
Om binnen het wettelijk vangnet te passen moeten mensen voldoen aan een aantal 

basisvoorwaarden. Het moet duidelijk zijn waar ze wonen of verblijven en er moet een vorm van 

inkomen zijn.  

Mensen die dat ontberen zijn grofweg in te delen in drie categorieën: de vechters, de bevriezers en 

de vluchters. 

Vechters lopen vaak vast in de bureaucratie. Bevriezers zijn zodanig lamgeslagen dat ze niet in staat 

zijn iets te regelen of aan te pakken. Vluchters ontkennen hun situatie en zijn vaak ook onbereikbaar. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaardigheden zoals planning en overzicht slinken 

naarmate de persoonlijke omstandigheden nijpender worden. 

Vandaar onze pilot met de start van een interventieteam voor de eerste twee genoemde groepen. In 

de praktijk blijkt dat hun situatie schrijnender wordt en een langere periode in beslag neemt als het 

regelen van een woon/postadres en het verwerven van inkomen en het krijgen van toeslagen niet wil 

vlotten. 

Samen met twee wijkteams hebben zijn we van start gegaan en met doorslaand succes. 

We hebben de bevoegdheden en mogelijkheden van het team op papier gezet en gezorgd voor 

protocollen. Daarna hebben we, in samenwerking met Plangroep, trainingen van 3 dagdelen gegeven 

aan de potentiele vrijwilligers die mee wilden doen aan het team. In totaal hebben 21 mensen deze 

trainingen met een certificaat afgesloten, waarvan er 15 actief geworden zijn in de wijkteams en 

binnen VLA. 

De ervaringen met de eerste 13 interventies waren zodanig positief dat de pilotperiode, die in eerste 

instantie 12 maanden zou beslaan, al na ruim 5 maanden werd afgesloten met het uitrollen van het 

project over de stad. Belangrijkste reden daarvoor was dat de schuldpositie van de cliënten 

significant beter bleek na een interventie en dat de inkomenspositie van die cliënten eerder en op 

een hoger peil is dan bij het ontbreken van een interventie. 
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Voor de vrijwilligers van de wijkteams is de begeleiding en aansturing ondergebracht bij Humanitas. 

Voor de cliënten van VLA en de Diaconie blijven zes vrijwilligers onder de hoede van VLA en wordt 

samengewerkt met Humanitas in training en kennisoverdracht. 

In 2017 hebben we zelfstandig 13 interventies succesvol afgesloten en zijn er in totaal 2 interventies 

afgesloten zonder dat er sprake was van een meerwaarde van de extra ondersteuning. 

Medio 2018 bekijken we of er nog elementen toegevoegd moeten worden aan het interventieteam 

om nog succesvoller te kunnen opereren. We kijken daarbij uitdrukkelijk ook naar het aanbod dat 

schuldhulpmaatje landelijk biedt. 

MWLA en werkplaats: 
` 

Het MWLA heeft zich in 2017 hersteld van de dip die ontstond uit het gedwongen leeghalen van de 

vorige locatie en het nog niet beschikbaar zijn van een nieuwe locatie. We zijn nog niet helemaal op 

hetzelfde niveau als in 2015, wat deels te verklaren is uit het feit dat de nieuwe locatie pas in februari 

2017 aan het draaien ging. Door de openstelling in hetzelfde pand als van VLA is het aantal 

producten dat per keer wordt meegenomen gedaald terwijl het aantal huishoudens dat gebruik 

maakt van het loket sterk is toegenomen. 

 

De werkplaats is in 2017 verder ingericht. Een elektrisch vaardige vrijwilliger, twee fietsenmakers en 

een meubelmaker waren aan het werk in deze relatief toch kleine locatie die er na het nodige 

inrichten, verplaatsen en opruimen pico bello uitziet. 
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Tegenvaller is wel dat de gemeente Almere besloten heeft om per 1 november 2017 ook de spullen 

die we krijgen en waar we niks mee kunnen of die heel lang blijven staan niet meer mogen 

aanbieden op het recyclingperron. 

We moeten daarvoor met een externe commerciële partij een overeenkomst voor huur en afvoer 

van een afvalcontainer aangaan.  Een schadepost van enkele duizenden euro’s. Uiteraard zijn we met 

de gemeente Almere in onderhandeling om deze maatregel in ieder geval voor ons terug te draaien. 

Tenslotte dienen wij de inwoners van Almere zonder enige gemeentelijke subsidie. Daar mag wat ons 

betreft ook wat tegenover staan.  
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Cliënten als vrijwilliger 
Mensen die iets van ons krijgen willen vaak iets terug doen. Om ons en om andere mensen in nood 

te helpen. Tot nu toe was het beleid dat zij niet actief kunnen deelnemen als vrijwilliger in onze 

projecten. Daar waren goede redenen voor. Redenen die ook na een kleine proef met klanten als 

vrijwilliger de nodige aandacht vergen. Immers zij hebben privileges die andere vrijwilligers ontberen.  

Zij kunnen gratis meubels uitzoeken. Terwijl dat de gewone vrijwilliger ontzegd is. In de loop van 

2018 zullen we een passend antwoord moeten vinden op deze problematiek. Zodat we eind 2018 

alle klanten kunnen aanbieden te participeren in onze projecten en hen daarbij helpen een nieuw 

netwerk op te bouwen, een zinvolle dagbesteding en regelmaat te hebben en werkervaring op te 

doen. In 2017 waren gemiddeld 4 klanten actief in onze projecten. Van meewerken in uitgifte van 

kleine huishoudelijk goederen tot het ophalen en afleveren van meubel bij de gevers en ontvangers. 

Zowel de diaconie als de klanten ervaren het meewerken als een zeer positieve bijdrage aan het ons 

werk.  
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Noodfonds Gezamenlijke Kerken: 
 

Het noodfonds beheert en beoordeelt aanvragen voor: 

- Giften aan inwoners van Almere vanuit het gezamenlijk noodfonds; 
- Leningen aan inwoners van Almere vanuit het gezamenlijk noodfonds; 

- Giften aan gezinnen met kinderen in Almere vanuit het kinderfonds; 

- Giften voor vervoer per fiets vanuit het fietsfonds. 

Deelnemers: 
 

Het fonds wordt gedragen door de Protestantse Gemeente, de Parochiële Charitas Instelling van de 

Bonifatiusparochie, het Zuster Corliesfonds en de diaconie van de Nederlands Gereformeerde/ 

Christelijk Gereformeerde Gemeente. 

Het aantal aanvragen en toekenningen daalde behoorlijk in 2017. Het uitgegeven bedrag niet. Op 

zich is dat niet verwonderlijk. De ambitie was en is om met de beperkte financiële middelen aan de 

vraag te blijven voldoen. En dat is gelukt. 

Kleine aanvragen zonder financiële component worden doorgaans niet geregistreerd. Hierin is ook 

dit jaar weer een duidelijke toename te zien, alsook meer werk door intensievere begeleiding. 

Geregistreerde aanvragen: 
Het gaat beter met ons. Dat merken we in de daling van het aantal aanvragen. Een landelijke trend 

die ons blij stemt. De crisis en de bijbehorende nood lijken bezworen. Daarmee zijn we weer op het 

niveau van 2014. 

 

Beschikbaar budget 

Het budget voor giften en fietsfonds was in totaal € 12.500, --. Voor nieuwe leningen was een bedrag 

beschikbaar van € 5.000, -- Voor het kinderfonds was het beschikbare budget afhankelijk van de 

stand van dit fonds aan het begin van het jaar, vermeerderd met bestemmingsgiften gedurende de 
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loop van het jaar. De diaconie van de Protestantse Gemeente Bussum en de Van de Brink 

Houtmanstichting ondersteunen het kinderfonds in belangrijke mate. 

Hoeveel werd er uitbetaald en waaraan? 

In totaal werd een bedrag uitbetaald van € 25.954, --.  Een daling van 14,5 % ten opzichte van 2016 

toen € 30.335, -- werd uitgegeven. 

Dit bedrag is als volgt verdeeld: 

 

Ter vergelijking de cijfers uit 2016 
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Gemiddeld uitgegeven bedragen: 
 

Het gemiddeld uitgegeven bedrag steeg flink bij de leningen en het het kinderfonds. De giften en 

uitgaven van het fietsfonds daalden sterk. 
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De dekking van de uitgaven: 
 

Het totaal uitgegeven bedrag exclusief de leningen werd gedekt uit de volgende bijdragen: 

Omschrijving Bedrag 

Bonifatiusparochie 4.119 

De Zuiderpoort 1.737 

Particuliere giften 1.370 

Protestantse Gemeente Bussum 2.000 

Protestantse Gemeente Almere 8.810 

Van de Brink Houtmanstichting 2.000 

Totaal 20.037 

 

Alle leningen werden gefinancierd uit de reserve van de Protestantse Gemeente Almere. 

De hulpverleners en aanvragende instellingen: 
 

De top 10 van aanvragende instellingen ziet er als volgt uit: 
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 De hulpverlenermet het meest aantal aanvragen kwam op een aantal van 12 aanvragen.  

Waar wonen onze aanvragers: 
 

Kijkend naar de wijken is de verdeling als volgt.  

 

 

Opvallend is de oververtegenwoordiging van Haven in het aantal aanvragen. Dat is verklaarbaar uit 

het feit dat in dit stadsdeel de meest goedkope woningen staan en ook het grootste percentage 

sociale huurwoningen. 

Aflossing leningen, kwijtschelding en afboeking: 
 

Het aflossingsbedrag van leningen wordt bepaald aan de hand van de draagkracht van de cliënt op 

het moment van aangaan van de lening. Soms verslechtert de financiële positie gedurende de 

looptijd waardoor het aflossen moeilijk of onmogelijk wordt. Soms vertrekken mensen ook met de 

noorderzon. Ook kennen we de regel dat cliënten die langdurig aflossen, bij betaling van 75 % van 

het leenbedrag de rest kwijtgescholden krijgen. 

In 2017 werd in dit kader totaal € 1.029,73, -- afgeboekt. 

Er heeft eind 2016 een afwaardering van de oninbare leningen plaatsgevonden waardoor het saldo 

aan leningen aan het begin van het jaar € 21 763.63 bedroeg. Aan aflossingen werd gedurende het 

jaar € 6.591,95 ontvangen. Dat is ongeveer 30 % van de totaal uitstaande vordering. 
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DOA: 
In 2017 zijn er drie economische eenheden met in totaal zeven personen uitgestroomd naar een 

eigen woning. Daarvoor in de plaats kwamen vijf personen uit 2 economische eenheden. Een 

eenpersoons wooneenheid stond aan het einde van het jaar leeg. 
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De jaarcijfers en toelichting: 
 

Inleiding en Toelichting: 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere heeft het jaar 2017 afgesloten met een verlies 

van euro 987,-. Het verlies is ten laste gebracht van de algemene reserve.  

In 2016 zijn de diaconale leningen opgeschoond. In 2017 heeft een verdere afwaardering van de 

diaconale leningen plaatsgevonden ad euro 3481,-. 

Het verlies is aanzienlijk lager dan begroot, met dien verstande dat enkele kwesties zijn afgewikkeld 

in de kapitaalsfeer.  

Dit betreft met name de uitgaven ten aanzien van het kinderfonds. Het vermogen van het 

kinderfonds is in 2017 gereduceerd tot nihil; daarenboven is een bedrag t.l.v. de algemene reserve 

gebracht. 

De teruggang in het eigen vermogen bedraagt derhalve meer dan het berekende verlies, namelijk 

euro 4.703,- 

Ter wille van de verantwoording aan externe subsidienten is in het verleden de reserve Kinderfonds 

toegevoegd. 

Onder langlopende schulden is euro 18.000,- opgenomen. Dit betreft een lening van de Diaconie 

Bussum, met een looptijd van 10 jaren. Doel van de lening is het versterken van de liquiditeitspositie. 

Al met al zijn wij de Diaconie van Bussum weer veel dank verschuldigd. 

Door de inspanningen van velen, heeft de Diaconie in de afgelopen jaren een - voor Almeerse 

begrippen - gezonde balanspositie opgebouwd. Daarom is het nog niet direct problematisch dat de 

Diaconie in 2017 verder is ingeteerd op het eigen vermogen. Voor de jaren 2018 en verder worden 

bescheiden positieve baten nagestreefd en verwacht. Met name omdat de post salarissen is 

afgenomen wegens de gedeeltelijke afkeuring van onze diaconale opbouwwerker. 

Een verdere afname van het eigen vermogen is voorts niet verantwoord, gelet op het streven naar 

continuïteit in de “bedrijfsvoering”. 

 

Voor vragen en opmerkingen over deze jaarrekening kunt u terecht bij Jan Bart Radix 

(penningmeester). Hij zal ook, indien gewenst, graag een toelichting geven over het verhaal achter de 

cijfers. 

 

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almere 
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De Resultatenrekening: 

 

Inkomsten Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 

 2017 2017 2016 2016 

Eigen werk     

Collectes 20.143 22.500 22.494 22.500 

Giften 7.000 10.000 - 20.000 

Giften door te storten - 300 - 100 

Bijdragen gemeenteactiviteiten - - - - 

Bijdrage salariskosten DOW - - - - 

Diaconiebalans 19.161 21.000 24.035 18.000 

Ondersteuning Bussum 6.000 6.000 6.000 6.400 

MRKA / overige  IHV  7.226 4.000 - - 

KIA / deel  IHV - - - - 

Rentebaten 222 300 64 800 

Bijzondere bate 4.322 - 6.140 - 

Subtotaal eigen werk 64.074 64.100 58.733 67.800 

     

Projecten     

DOA     

Gebruikersvergoeding 6.450 6.000 9.000 6.000 

MRKA 359 500 - - 

Bijdrage plaatselijke PKN collectes - 250 - 1.200 

Extra bijdrage door diverse giften 350 - 707 - 

KIA / deel DOA 5.000 5.000 5.000 8.000 

Stichting Rotterdam onttrekking reservering  - - - 

Subtotaal DOA 12.159 11.750 14.707 15.700 
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MWLA     

PIN Fonds / deel MWLA 5.000 - - - 

Diversen / Verkoop Goederen 772 4.500 2.297 - 

KIA / deel MWLA 5.000 5.000 5.000 - 

SIOC / deel MWLA 2.500       5.000 - - 

Subtotaal MWLA 13.272 14.500 7.297 - 

     

VLA / Interventieteam     

PIN Fonds /  deel Interventieteam 5.000 - - - 

SIOC / deel VLA 2.500 - - - 

Subtotaal Vla / interventieteam 7.500 0 - - 

     

Ontvangen ziekengeld   - - 

Negatief resultaat  987 10.200 11.892 10.550 

Onttrekking fondsen   - - 

     

TOTAAL 97.992 100.550 92.629 94.050 

     

Uitgaven Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 

 2017 2017 2016 2016 

Eigen werk     

Quotum 4.532 4.700 5.113 5.300 

Doorstortcollectes 7.171 4.000 4.768 3.000 

Door te storten Giften 300 300 - - 

Contributies 119 200 40 - 

Administratie 81 400 - 400 

Gemeenteactiviteiten 1.512 1.500 889 1.200 

Salaris 19.384 31.000 31.238 33.000 
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Huur 3.000 3.000 3.000 3.000 

Bankkosten 261 200 232 200 

Buitengewone lasten 3.766 - - - 

IHV 11.573 12.000 11.681 11.000 

Bijdrage PKN aan  Projecten aangedragen door 

gemeenteleden 

- 1.000 - 1.000 

Subtotaal eigen werk 51.699 58.300 56.961 58.200 

     

Projecten     

DOA     

Huur & energie 14.361 15.000 14.651 15.000 

Onderhoud 2.661 1.000 - 1.000 

Subtotaal DOA 17.022 16.000 14.651 16.000 

     

MWLA     

Huur 6.000 6.000 3.750 2.000 

Energie/water/gas - 2.000 - - 

Transport 7.000 7.000 7.000 7.000 

Interventieteam Begeleidingskosten 6.204 - - - 

Website 67 500 67 100 

Diversen - 750 - 750 

Subtotaal MWLA 19.271 16.250 10.817 9.850 

     

 

                                                                                                                         

                

 

 

    

VLA     
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Bijdrage 10.000 10.000 10.200 10.000 

Subtotaal VLA 10.000 10.000 10.200 10.000 

     

Toevoeging Voorziening   - - 

     

Resultaat: Toegevoegd aan Eigen Vermogen   - - 

     

TOTAAL 97.992 100.550 92.629 94.050 
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De Balans 2017 2016 

   

Activa   

   

Leningen   

Oikocrediet 8.628,06 8.497,35 

Diaconale Leningen  16.607,02 22.657,10 

Subtotaal 25.235,08 31.154,45 

   

Vlottende Activa   

Leningen Financiering t.b.v. VLA  10.052,08 21.710,00 

Kortlopende Vorderingen 12.818,92 10.000,00 

Nog Te Ontvangen Collecten 4.979,04 8.115,25 

Subtotaal 27.850,04 39.825,25 

   

Liquide Middelen   

ING Betaalrekening 30.430,26 6727,11 

ING Kwartaal Spaarrekening 2.023,23 1936,16 

ING Spaarrekening 8.575,73 21.571,19 

Kas 49,24 49,24 

Subtotaal 41.078,46 30.283,70 

   

   

Totaal Activa 94.163,58 101.263,40 
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 2017 2016 

   

Passiva   

   

Eigen Vermogen 

 

  

Algemene Reserve   

Saldo Vorig Jaar 56.140,65 32.725,40 

Toegevoegd Resultaat Lopend Jaar -/-987,00 -/-11.891,90 

Mutaties Algemene Reserve / Opgeheven 

bestemmingsreserves 

-/-1.671,62 35.307,15 

Subtotaal 53.482,03 56.140,65 

   

Bestemmingsreserves   

Reserve Ondersteunde Personen - - 

Reserve Voorziening CvD (beroepskracht) - - 

Reserve DOA - - 

Reserve Diaconale Projecten - - 

Reserve Kinderfonds - 2.284,14 

Reserve Fietsenfonds - - 

Reserve MRKA - - 

Reserve Noodhulp Verblijfsvergunning - - 

Reserve Kerstpakketten - - 

Reserve Enveloppen Actie Haven 3.370,43 3.130,65 

Subtotaal  3.370,43 5.414,79 

   

Totaal Eigen Vermogen 56.852,46 61.555,44 
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Vreemd Vermogen   

   

Crediteuren   

Kortlopende schulden 5.143,79 1.488,76 

Langlopende schulden 18.000,00 20.000,00 

Rekening Courant VLA 4.615,25 10,00 

Subtotaal 27.759,04 21.498,76 

   

Vooruitontvangen Bedragen   

Diaconiebalans en overige- 4.000,00 9.000,00 

Bestemmingsgift VLA leningen 5.552,08 9.209,20 

Subtotaal 9.552,08 18.209,20 

   

Kruisposten  - - 

   

Totaal Vreemd Vermogen 37.311,12 39.707,96 

   

   

Totaal Passiva 94.163,58 101.263,40 

 

 

 

 


