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Inleiding 

Wie zijn wij? 

In 2020 is in Apeldoorn vanuit het diaconaal platform een initiatief geboren om 

werkzoekende te ondersteunen. Hiervoor is de hulp gezocht bij Stichting JobHulpMaatje 

Nederland. Deze stichting maakt het verschil voor mensen in nood door werkzoekenden de 

ondersteuning van een Maatje te bieden. Naar dit voorbeeld is Stichting Met Elkaar 

Apeldoorn ontstaan. 

Stichting Met Elkaar Apeldoorn biedt onder de naam JobHulpMaatje Apeldoorn 

ondersteuning, bij het zoeken en vinden van een passende baan. Wij geloven dat iedereen in 

deze samenleving van waarde is. Gedreven door Bijbelse motivatie en de opdracht om op te 

komen voor kwetsbare mensen willen we omkijken naar mensen in nood. 

Werkloos zijn is heftig! De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan verlies 

van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo’n situatie heb je 

enorme behoefte aan steun van een maatje of andere werkzoekenden. Iemand die naast je 

staat, je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt. 

Door veranderingen en bezuinigingen bij arbeidsre-integratie komen niet alle mensen altijd 

in aanmerking voor een begeleidingstraject. Als je in de WW of participatiewet terecht komt 

wordt er door veel instanties ook aangestuurd op online tips voor hulp in de zoektocht naar 

werk. JobHulpMaatje Apeldoorn biedt echter persoonlijke hulp aan de werkzoekende. Een 

maatje geeft je vertrouwen en hulpverlening op een positieve manier! Zo vergroot je de kans 

op een betere toekomst! 

JobHulpMaatje Apeldoorn is er voor alle werkzoekenden die een extra steuntje in de rug 

nodig hebben. Dit kan door het volgen van de JobGroups, een programma van zeven 

bijeenkomsten waar werkzoekenden samen nadenken over vragen als: Wie ben ik? Wat kan 

ik? Wat wil ik? etc. Of door de hulp van een JobHulpMaatje. Dit is individuele begeleiding 

aan de hand van een specifiek ontwikkeld maatjestraject. De JobGroupstrainer en de 

JobHulpMaatjes zijn opgeleide gecertificeerde vrijwilligers. 

Activiteiten in 2020 

De activiteiten in 2020 hebben vertraging opgelopen als gevolg van het covid-virus. 

Contacten met andere organisaties verliepen als gevolg daarvan trager. Op 20 april 2020 zijn 

de statuten van de stichting verleden. Gedurende lange tijd is gewerkt aan de werving van 

fondsen. Uiteindelijk ontving de stichting toezeggingen Kansfonds, Oranjefonds en KNR voor 

het eerste projectjaar. Op grond daarvan is besloten om op 1 januari 2021 te beginnen met 

JobHulpMaatje in Apeldoorn. 
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In de loop van 2020 is Wilma Potkamp als coördinator aangetrokken. In de loop van 2020 

heeft zij voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd met het oog op de officiële start van 

JobHulpMaatje in Apeldoorn. 

Financiën 

Een aantal kerken in Apeldoorn hebben de oprichting van de stichting financieel mogelijk 

gemaakt door éénmalige giften. In 2020 zijn toezeggingen ontvangen van Kansfonds, 

Oranjefonds en KNR voor het eerste projectjaar. Voor een deel zijn voorschotten ontvangen 

van de fondsen. Het saldo van ontvangsten en uitgaven zijn op de balans opgenomen als 

Nog te besteden subsidies, etc. voor het eerste projectjaar van JobHulpMaatje, t.w. een 

bedrag van € 21.408. 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  F. Lip (Frenk) 

Secretaris:  H. Bos (Herbert) 

Penningmeester:  N. Versteeg (Nico) 

Begin 2021 is P. Loonstra (Piet) toegetreden tot het bestuur. 
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Balans (na verwerking resultaat) 

        

Bezittingen 31-12-2020 31-12-2019   

      

liquide middelen 20.408 0   

      

vorderingen 1.000 0   

      

totaal 21.408 0   

        

    

    

        

Schulden 31-12-2020 31-12-2019   

      

Nog te besteden subsidies 19.500 0   

      

overige schulden 0 0   

      

totaal 19.500 0   

        
 

        

Saldo bezittingen/schulden 31-12-2020 31-12-2019   

      

Bezittingen 21.408 0   

      

Schulden -19.500 0   

      

saldo 1.908 0   
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Staat van baten en lasten 

        

Staat van baten en lasten 2020 2019   

      

ontvangen subsidies 0 0   

overige inkomsten 4.556 0   

      

netto omzet 4.556 0   

      

kosten coördinatie 1.236 0   

kosten maatjes 0 0   

kosten JobGroupleiders 350 0   

kosten organisatie 933 0   

algemene kosten 129 0   

      

totale kosten 2.648 0   

      

saldo baten en lasten 1.908 0   
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Toelichting op de jaarrekening 

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 

 Algemeen 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Vorderingen 

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden 

bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd 

tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de 

vlottende activa opgenomen effecten. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.  
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Netto-omzet 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 

alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan 

op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Onder netto-

omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Bedrijfskosten 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans 

BEZITTINGEN 

Vorderingen  

Dit betreft een vordering uit hoofde van een eenmalige gift. 

Liquide middelen  

Dit betreft het saldo van de bankrekening bij de RABObank. 

SCHULDEN 

Nog te besteden subsidies 

Ontvangen voorschotten op subsidies worden geacht te worden aangewend voor JobHulpMaatje 

Apeldoorn in het eerste projectjaar, dat aanvangt op 1 januari 2021. In 2020 werden voorschotten 

ontvangen Kansfonds (€ 9.500) en KNR (€ 10.000).  
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Toelichting op de staat  van baten en lasten 

Netto-omzet 

In 2020 zijn de volgende subsidies en giften ontvangen voor de oprichting van de stichting alsmede 

voor het eerste projectjaar van JobHulpMaatje Apeldoorn: 

        

Netto omzet 2020 2019   

      

Kansfonds 0 0   

Oranjefonds 0 0   

KNR 0 0   

Gemeente Apeldoorn 0 0   

éénmalige giften kerken 4.200 0   

collectes kerken 356 0   

overige 0 0   

      

totaal 4.556 0   
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Overige gegevens 

Het bestuur heeft besloten om het positief saldo toe te voegen aan het saldo van bezittingen en 

schulden, t.w. de doelreserve van de stichting. Dit is ook als zodanig verwerkt in de jaarrekening. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden d.d. 6 mei 2021 

 

 

F. Lip   H. Bos   N. Versteeg   P. Loonstra 

Voorzitter  secretaris  penningmeester lid 


