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VOORWOORD,
Geachte lezer,
Een intensief jaar 2012 is voorbij. Intensief omdat ruim 70 personen gebruik
hebben gemaakt van de diensten van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem.
Aanvankelijk werd de coördinatie gedaan door mevrouw Francien Bot maar
vanwege haar verslechterde gehoorsituatie heeft zij haar taak overgedragen aan de
heer Henk van den Berg. Als bestuur zijn wij dankbaar voor haar nimmer aflatende
inzet onder vaak moeilijke omstandigheden.
Henk van den Berg wensen wij veel succes bij zijn moeilijke maar ook dankbare
taak.
Van de 70 personen die zich melden bij het PAD waren er 40 die na afweging een
voedselpakket kregen toegewezen; de overige 30 hadden complexere problemen die
onder meer naar andere hulporganisaties werden doorgeleid.
De situatie rondom de hulpverlening wordt er niet gemakkelijker op vanwege
krimpende budgetten en veranderende regels. Veel zal er in het komende jaar ook
gaan veranderen.
Wethouder Otwin van Dijk is in september jl. in de Tweede Kamer gekozen. Wij
zullen hem node missen. Hij was begaan met de onderkant van de Doetinchemse
samenleving en waar het mogelijk was liet hij zijn betrokkenheid ook blijken. Wij
hopen dat zijn opvolger Steven Kroon een even grote betrokkenheid bij de sociale
problematiek zal tonen. PAD wil hem daarbij naar vermogen ondersteunen.
De voedselbank is gegroeid naar het volwassen stadium en PAD is meer en meer op
afstand gekomen; PAD houdt nog wel het beheer over de voedselrekening in overleg
met de penningmeester van de Voedselbank.
De slechte economisch omstandigheden treft ook onze streek hard wat zich uit in
ontslagen en het failliet gaan van bedrijven. De gevolgen op menselijk vlak zijn
tragisch en uiten zich in de toename van schulden. PAD biedt ook hier de helpende
hand om mensen te begeleiden en zo mogelijk een uitweg te bieden.
Het komend jaar zal veel tijd en energie vergen vanwege het verdwijnen van de
WWB en andere regelingen waarvoor de Participatiewet in de plaats komt. De gehele
Welzijnssector, waaronder de Stichting IJsselkring wordt grondig gereorganiseerd.
Er komen wijkgerichte eenheden met buurtcoaches die staan voor een integrale
aanpak. Er wordt een begin gemaakt met de aanpak van een gezinseenheid door
één hulpverlener, die één plan schrijft en zo nodig andere disciplines inschakelt.
Ook de Jeugdhulpverlening komt in een iets later stadium binnen de bevoegdheid
van de gemeente te liggen.
Ook het WMO domein in brede zin gaat op de schop en daarin zullen wij elkaar
hard nodig hebben om de burger in nood te kunnen helpen.
Rest mij nog een ieder te bedanken voor de inzet in 2012.
Blijf gezond en hulpvaardig ook in 2013. In het bijzonder dank ik de Diaconie van
de Protestantse Gemeente Doetinchem, andere kerkgenootschappen en
maatschappelijke fondsen voor hun financiële bijdragen ter ondersteuning van PAD
en haar cliënten
Sytze Ferwerda, Voorzitter

.
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HULPVERLENING
Het aantal hulpaanvragen in 2012 was aanzienlijk hoger dan in 2011. Het
aantal steeg nota bene van 24 naar 71. Deze stijging geeft aan dat de crisis
hard om zich heen grijpt en veel burgers in financiële problemen komen.
Tabel 1: cliënten naar leeftijd en sekse

2012
m
v
0
3
9
11
8
13
4
8
7
7
3
2
8
8
31

44
8
18
12
22
1

leeftijd
Tot 25 jaar
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 t/m 64
65+
Onbekend
Totaal aantal
personen
Samenwonend
Samenw. + k
Alleenst. Ouder
Alleenstaand
Onbekend

2011
m
v
3
4
3
2
3
2
0
3
0
0
2
1
0
3
11

15
3
1
0
14
6

Wat in deze tabel opvalt is de stijging die optreedt in bijna alle groepen maar
met name in de categorieën werkenden, of beter gezegd, de groep mensen die
zou kunnen werken maar helaas zonder werk is. Voor een groot deel van
deze mensen zullen de financiële problemen blijvend zijn ook als de huidige
crisis waarvan het eind nog niet in zicht is, voorbij zou zijn.
Deze verandering in samenstelling blijkt ook uit het gegeven dat het aantal
aanvragen van samenwonende partners met kinderen, voor het eerst groter
is dan de alleenstaande ouders. Triest is het grote aantal kinderen dat in
gezinnen met zeer beperkte financiële armslag moet rondkomen. Dat waren
er op 31 december 2012: 53, inclusief enkele thuiswonende meerderjarige
kinderen.
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Tabel 2 : cliënten naar postcode

2012
3
18
6
2
0
11
4
0
8
9
1
9
71

postcode
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
Overig
Geen
Onbekend
totaal

2011
1
10
1
1
1
3
1
0
3
3
0
0
24

Het beeld is al jaren duidelijk; postcode 7002 is oververtegenwoordigd.
Daarnaast blijkt dat ook in de Huet, een normaal gemengde wijk, het aantal
hulpvragers snel kan toenemen. Wrang is dat iemand geen postcode heeft ; :
een illegale vluchteling die naar eigen zeggen niet terug kan naar zijn
vaderland.
Tabel 2: soort problematiek waarvoor hulp gevraagd werd.

2012
aantallen
7
3
2
5
0
9
2
44
1
4

Schulden:
Dreigende huisuitzetting
Huurachterstand
Problemen rond uitkeringen
Fiscale problemen
Adm. en financ. begeleiding
Gezondheid
Voedselbank
Geen geld voor eten
Diversen

77

totaal

Soort problematiek

2011
aantallen
9
0
0
2
3
2
6
2
0
24

De grote uitschieter in deze tabel is het werk voor de Voedselbank. Mensen
die rechtstreeks een aanvraag voor een voedselpakket aanvragen, worden
doorverwezen naar hun hulpverlener en bij het ontbreken daarvan naar
PAD. Zo kan een objectief oordeel worden gevormd over de aanvraag naar
een pakket. Het aantal mensen zonder professionele hulpverlener dat PAD
benadert neemt sterk toe; ook dit is een aanwijzing dat de doelgroep van
samenstelling verandert. Mensen die jarenlang voor zichzelf konden zorgen,
komen nu in de financiële problemen en hebben een voedselpakket nodig.
5
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Tabel 3: Aantallen cliënten van verwijzende instanties

2012
aantallen
4

instantie
Kerkelijke instellingen

2011
aantallen
2

8

Professionele hulpverleners

6

7

Overige hulpverleners

3

52

Eigen initiatief cliënt

13

71

totalen

24

Ook uit deze tabel blijkt veel eigen initiatief.

Tabel 4 afgehandelde hulpvragen in 2011

resultaat
Positief
resultaat

aantallen
2012
2011
59

19

Afgesloten

6

3

Negatief
resultaat
totaal

6

2

71

24

De gemiddelde duur van de hulpverleningstrajecten is in de loop der jaren
steeds korter geworden. Dit verschijnsel heeft te maken met de aard van de
problematiek, vooral geldgebrek en de houding van de mondige cliënt, die
steeds vaker voor zijn probleem een concrete oplossing vraagt.
Opvallend is dat er maar enkele cliënten zijn, waarmee al eerder contacten
waren, die opnieuw een verzoek om hulp of advies indienen.
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tabel 5: Cliënten gerangschikt naar diverse vormen van hulpverlening:

2012
0
4
5
2
8
2

44
7
72

hulpvorm
Administratieve begeleiding:
Aanschaf huish. apparaten/ klusjes
Hulp bij verkrijgen uitkering
Bewindvoering
Eenmalig advies / contact
Hulp bij woning inrichten
Acute financiële bijdrage door fonds
Contacten met fiscus
Overige doorverwijzing naar
professionals
Voedselpakket
Schulden, financiële problemen
totaal

2011
0
4
2
0
5
2
3
2
3
6
0
27

Tabel 6: aangetroffen andersoortige problematiek:

2012
aantallen
0
0
3
2
44
5
0
54

problematiek
(ex) verslaving
Detentie / reclassering
Ziekte en/of handicap
Psychische problemen
Werkloosheid
Geen / onbekend
Zwakbegaafd
totaal

2011
aantallen
0
0
3
6
1
0
2
12
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Enkele bijzondere aspecten uit de hulpverlening in 2012
Uit de voorgaande tabellen blijkt wel dat de crisis steeds dieper om zich heen
grijpt. Vaker dan in voorgaande jaren worden we geconfronteerd met mensen
die zich jaren lang zelf hebben kunnen redden maar die nu met ernstige
tegenslag geconfronteerd zijn. Voor het eerst moeten we vaststellen dat het
ontbreken van een oplossing verder weg is dan ooit. Gevreesd moet worden
dat velen die nu zonder werk zijn, nooit meer aan het werk zullen komen.
Dat betekent dat zij tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd met een minimum
aan inkomen moeten zien rond te komen. Daarna wordt het ook geen vetpot
want er wordt in de werkloosheidsperiode geen pensioen opgebouwd.
Velen zijn al enkele jaren geleden ontslagen, hebben de relatieve luwte van
de werkloosheidsuitkeringen al achter de rug en belanden nu in de kille
Bijstand. Deze achteruitgang in inkomen is voor veel mensen een brug te
ver. Zij doen terecht een beroep op de voedselbank. Gelet op de duur van de
crisis moet gevreesd worden dat helaas nog velen zullen volgen.
De crisis heeft ook grote gevolgen voor kleine zelfstandigen en ZZP’ers. Zij
hebben geen vangnet en belanden, nadat interen op het eigen vermogen niet
meer mogelijk is, in de bijstand.
Mensen met een eigen huis worden geacht hun eigen huis eerst “op te eten”
alvorens zij recht op bijstand hebben. Dat is een hachelijke zaak nu de
huizenprijzen zo sterk zijn gedaald. Zij dreigen met hun huis snel “onder
water” te komen, dat wil zeggen, de hypotheekschuld is groter dan de
executiewaarde. Zij blijven met een restschuld zitten. Op deze wijze raken de
betrokkenen nog verder in de problemen.
De landelijke overheid moet zijn tekorten wegwerken en doet dat met alle
mogelijke middelen. De eigen bijdrage in de ziektekosten wordt steeds verder
verhoogd en voor specifieke behandelingen en veel medicijnen geldt eveneens
een eigen bijdrage. Niemand kan de gevolgen van deze maatregelen overzien
maar inmiddels is PAD geconfronteerd met mensen, die om die reden een
medische behandeling moeten uitstellen of nog waarschijnlijker, moeten
afstellen. Afbetalingsregelingen met bijv. de tandarts zijn al geen
uitzondering meer.
Het betalen van de eigen bijdrage in het begin van het kalenderjaar is voor
sommige mensen ook een onoverkomelijke aanslag op hun beperkte
liquiditeit.
De gemeente Doetinchem propageert de gemeentepolis als compensatie voor
de bijzondere bijstand voor ziektekosten. De bijzondere bijstand is een recht
en geen verplichting. In 2013 zullen voor het laatst deze verzoeken om
bijzondere bijstand worden behandeld; vanaf 2014 is dit niet meer mogelijk.
In het afgelopen jaar is de wet op de schulddienstverlening aangepast en
onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid gebracht. In
Doetinchem wordt gewerkt aan de invulling van de consequenties hiervan,
8
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o.a. door versterking van het ambtelijk apparaat en het inschakelen van
vrijwilligers. Deze stappen zijn nodig omdat de particuliere
schuldhulpverlening niet adequaat blijkt te functioneren.
Er wordt nagedacht om opnieuw een eigen stadsbank op te richten.
Vooralsnog worden de taken als bewind en voorlichting ingevuld. De vraag
naar kredietverstrekking vraagt meer onderzoek.
In het vorige jaarverslag maakten we ons nog zorgen over de
huishoudinkomenstoets. Deze toets beperkt rigoureus het aantal uitkeringen
per gezinseenheid. Hoe rigoureus bleek wel uit enkele vragen die we erover
ontvingen. Van bijvoorbeeld onwillige inwonende meerderjarige kinderen zou
de uitkering worden stopgezet. Enkele alleenstaande moeders zouden van
hun uitkering deze kinderen moeten gaan onderhouden.
Hoewel voor de intentie van de toets best begrip kan bestaan, bleek de
uitwerking toch tot nare situaties te leiden.
Gelukkig is het niet zover gekomen want de toets werd plotseling
ingetrokken en alle wijzigingen ongedaan gemaakt, gevorderde gelden
terugbetaald. Het is echter te vroeg om gerust te zijn want iets dergelijks
hangt nog steeds boven de hoofden van betrokkenen.
Als gevolg van de kabinetscrisis is de Wet werken naar Vermogen (WWnV)
uitgesteld. De daaruit voortvloeiende herkeuringen van de mensen met bij
voorbeeld een Wajonguitkering zijn van de baan. De nieuwe wet gaat
Participatiewet heten. Naar verwachting zal de inhoud niet veel wijzigen t.o.v.
het vorige ontwerp. De onduidelijkheid ten aanzien van de Sociale
Werkgelegenheid (Wedeo) duurt echter nog steeds voort.
Het periodiek overleg met de wethouder is nog steeds een belangrijk gegeven
binnen onze activiteiten. Via de Sociale Raad, waarin PAD een zetel heeft,
kan invloed worden uitgeoefend op het gemeentelijk sociaal beleid. Dit wordt
door de overdracht van bevoegdheden van het rijk naar de gemeentes, een
steeds belangrijker taak. Overigens moet hier worden opgemerkt dat wel veel
taken worden gedelegeerd, maar heel weinig bevoegdheden. Bovendien
moeten de taken tegen lagere kosten worden gerealiseerd. Vanuit de praktijk
kan via de Sociale Raad aan de wethouder worden gewezen op schrijnende
situaties; het beleid kan indien mogelijk zo worden aangepast. De mening
van de Sociale Raad is vaak mede maatgevend voor de gemeenteraad.
PAD is in de Cliëntgroep: “Werk, Inkomen en Armoedebestrijding (WIA)”
vertegenwoordigd. Deze groep voorziet de vertegenwoordiger in de Sociale
Raad van adviezen op zijn gebied.
Hoewel door allerlei omstandigheden de tijd van voorbereiding van een
advies soms erg krap is en de speelruimte om beleid te maken voor de
gemeente soms heel beperkt is, speelt de Sociale Raad een belangrijke rol
binnen het WMO domein.
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Ontwikkelingen in de hulpverlening
Voor het eerst is dit jaar door de gemeente een begin gemaakt met een geheel
andere vorm van hulpverlening. Uitgangspunt is nu een integrale en
wijksgewijze aanpak en niet meer een aanpak via de vakdiscipline, het
zogenaamde taartpuntmodel.
Onder leiding van een buurtcoach wordt met de nieuwe aanpak
geëxperimenteerd in de wijken Overstegen en De Huet. De bedoeling is om er
zelf op uit te trekken als problemen worden vermoed. Zo kan er eventueel
snel worden ingegrepen. Bij een intake wordt één beschrijving gemaakt van
alle problematiek, die binnen een gezinseenheid wordt gesignaleerd en
daarop wordt één plan van aanpak voor alle vakdisciplines gebaseerd. De
verantwoordelijkheid voor de voortgang wordt bij één functionaris gelegd.
Op deze wijze kunnen problemen breed worden aangepakt en kunnen
prioriteiten worden gesteld.
IJsselkring, MEE, GGNet , Sité, Iriszorg, Wijkagent, etc. komen samen in een
wijkteam en bespreken urgente gevallen, o.a. bij huurachterstand. Het is nog
te vroeg om resultaten te zien maar PAD volgt deze ontwikkeling met een
positieve verwachting.
Naar de mening van PAD zou een volledige stadsbank een grote stap vooruit
betekenen. Er zijn veel mensen in Doetinchem die behoefte hebben aan
vrijwillig bewind maar dat niet kunnen betalen. Als de gemeente deze
begeleiding overneemt kan voor velen een meer stabiele situatie ontstaan en
dus minder kans op ontsporing.
Een volledige stadsbank heeft meer “smoel” naar buiten en kan ook
betekenen dat mensen, sneller dan nu, contact zoeken met de stadsbank.
Dat zou een enorme sprong vooruit betekenen omdat in de huidige situatie
veel mensen te laat aan de bel trekken. De gevolgen zijn dan veel ernstiger.
Het inschakelen van vrijwilligers als schuldhulpmaatjes of liever gezegd,
budgetbuddy’s is een poging om het beste van twee types hulpverlening aan
elkaar te koppelen, namelijk expertise van de betaalde professional en
compassie door de vrijwilliger. Ervaringen elders leiden ook hier in
Doetinchem hopelijk tot een goede mix waardoor een nog betere kwaliteit van
dienstverlening gaat ontstaan.
Het belangrijkste aspect van schulddienstverlening is wel de mogelijkheid om
eerder te kunnen ingrijpen. Preventie en ook een vroege aanpak van
schulden kunnen grote kosten op termijn uitsparen en wat misschien nog
belangrijker is, veel narigheid voor betrokkenen voorkomen. Bij de intakes
voor de voedselbank wordt altijd naar de schuldensituatie gevraagd. In
ernstige gevallen worden, mits de cliënt akkoord is, meteen afspraken
gemaakt over een traject van aanpak.
Het leggen van beslag op loon en uitkeringen is weer een vaak voorkomende
taak van deurwaarders geworden. Daarbij geeft de overheid helaas het
slechtst denkbare voorbeeld. Beslag in verband met achterstallige
belastingen en niet betaalde zorgpremies leidt tot preferente vorderingen. We
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hebben al verschillende mensen gesproken die vrijwel geen geld of uitkering
meer ontvangen als gevolg van deze beslagleggingen door instanties die los
van elkaar werken en geen rekening houden met de beslagvrije voet, het
bedrag waarvan men moet leven. Zelfs de landelijke ombudsman heeft voor
deze vreemde methodes de aandacht van de regering gevraagd.
De duur van een voedselpakket is beperkt tot drie jaar. Deze beperking is
gebaseerd op de duur van het WSNP-traject, (Wet SchuldSanering
Natuurlijke Personen) waarna vrijwel altijd de restschuld wordt
kwijtgescholden en mensen weer met een schone lei kunnen beginnen. In de
huidige crisis dreigt deze driejarentermijn echter een dramatische beperking
te worden, want voor velen is de kans op een betaalde functie zeer klein. De
vraag rijst nu of de verstrekking van een voedselpakket individueel kan
worden opgerekt.
Gelukkig zijn er naast de voedselbank nog andere organisaties te noemen die
trachten de nood van de armen te lenigen. Zo is er de Minimannamarkt,
waar tegen zeer lage prijzen voedsel en kleding kan worden gekocht. Tevens
zijn er Kledingbanken ontstaan, zoals bij voorbeeld in Didam en Zelhem,
welke ook voor Doetinchemmers open staan.
Toen het sociale zekerheidsstelsel werd opgebouwd werd door de wetgever
benadrukt dat een uitkering niet een gunst zou zijn maar een recht. Een
reeks van wettelijke maatregelen moest ervoor zorgen dat mensen met een
ernstige handicap of ziekte toch volledig zouden kunnen participeren. Anno
2013 gelden andere normen: Wie een uitkering krijgt is haast per definitie
verdacht; fraude moet immers voor 100% worden bestreden! De bestrijding
is aan de plaatselijke overheid overgelaten maar de regelgeving wordt vanuit
Den Haag bepaald. Dat zijn benauwende ontwikkelingen met een grote kans
op onterechte verdachtmakingen.
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Conclusies voor het beleid
 De armoede zal nog verder toenemen en nog minder mensen zullen in
staat zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. De kans op het maken
van schulden neemt min of meer evenredig toe. PAD moet op dit
terrein verdere initiatieven ontplooien die kunnen leiden tot minder
schulden.
 De invloed van PAD op het gemeentelijk sociaal beleid neemt nog
steeds toe. Om die taak goed te kunnen vervullen is een vereiste dat
het deskundigheidsniveau van PAD op een hoog peil blijft.
 De samenwerking met professionele hulpverleners gaat veranderen.
Vrijwilligers zullen een grotere rol gaan spelen. Hun compassie en de
know how van professionals kunnen leiden tot verbetering van de
kwaliteit en hogere effectiviteit. Voor PAD is er de uitdaging om deze
ontwikkelingen te stimuleren, te evalueren en zo nodig aan te passen.
Deze samenwerking vraagt om wederzijds begrip.
 De ontwikkelingen van de zorgkosten baren PAD veel zorgen. De
beperkingen in het verplichte pakket (medisch verantwoord?) en de
overhevelingen naar het aanvullende pakket, alsmede de algemene
eigen bijdrage (€ 350) en de specifieke bijdragen voor behandelingen
en medicijnen maken delen van de zorg nu al moeilijk bereikbaar.
Hoever kan dit proces voortgaan?
 De bijzondere bijstand voor medische kosten wordt beëindigd per 1-12014 - de ambtelijke afhandeling is zeer arbeidsintensief- en er is het
alternatief van de gemeentepolis. We zullen de toepassing van deze
polis positief kritisch volgen.

Beleidsvoornemens 2013
 De samenwerking met professionele hulpverleners gaat veranderen. Voor
PAD is de uitdaging om die ontwikkelingen te stimuleren, te evalueren en
de spelregels zo nodig aan te passen.
 De invoering van de Participatiewet zal veel energie vragen.
 Er zal worden gezocht naar mogelijkheden om meer activiteiten in de
sfeer van preventie van schulden te ontplooien.
 PAD zoekt naar meer samenwerking tussen alle groeperingen die op het
terrein van de armoede aanpak actief zijn. De onderlinge bekendheid kan
leiden tot betere hulpverlening.
 De toepassing van de Gemeentepolis zal nauwlettend worden gevolgd.
 Het zoeken naar de noodzakelijke informatie is een lastige opgave. De
vraag is hoe we meer zicht krijgen op de voortgang van wet- en
regelgeving en de uitvoering daarvan.
 De interne BackOffice is één van de mogelijkheden om de vereiste kennis
binnen PAD op peil te houden.
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ORGANISATORISCHE AANGELEGENHEDEN

Het jaar 2012 stond volop in het teken van de hulpverlening. Daarnaast
beïnvloedt PAD het gemeentelijk sociaal beleid door periodiek overleg met de
wethouder en indirect door participatie in de Sociale Raad. Voor dit laatste is
de Cliëntgroep Werk, Inkomen en Armoedebestrijding in het leven geroepen.

Personele aangelegenheden
Op 31 december waren voor PAD werkzaam:
De coördinator en twee assistent coördinatoren.
Henk van den Berg heeft het stokje van Francien Bot als coördinator
hulpverlening overgenomen. Ruud Verheij is benoemd tot assistent
coördinator naast GertJan Averesch.
Het bestuur was op 31 december 2012 voltallig en bestond uit:
De heren Sytze Ferwerda, voorzitter, Wim Bot, secretaris,Wim Rodenburg,
penningmeester en Wim de Blok
Huisvesting
De huisvesting in Brouwerskamp voldoet aan onze behoeften. Hier worden
alle bestuursvergaderingen gehouden; de coördinator maakt van de ruimte
gebruik om individuele gesprekken te voeren, als er niet een directe
noodzaak is voor een huisbezoek.
P.R.
De bekendheid van PAD is te danken aan de folders die op strategische
punten zijn neergelegd en de website. Bijna de helft van onze cliënten vond
zo de weg naar PAD.
Fondsenwerving
Subsidie gD
De gemeente Doetinchem heeft ons in het kader van de regeling: Meedoen en
Ondersteuning weer de jaarlijkse subsidie verstrekt. Daarmee kunnen we de
lopende kosten van de organisatie financieren en zijn daarvoor minder
afhankelijk van schenkingen. De diaconie van de Protestantse Gemeente
fungeert als borg voor PAD
Sponsoren
Wij danken de navolgende instanties voor hun bereidheid om ons materieel
te ondersteunen:
Netsupport IDBS inzake automatisering en netwerkfaciliteiten.
Wink inzake drukwerk, o.a. ons jaarverslag in deze vorm.
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Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Jaarrekening 2012

BALANS per 31 DECEMBER
2012

2011

Bezittingen
Rekening courant bank
Spaarrekening bank
Kleine kas

€ 1.409
€ 13.409
€ 14.818
€
€ 14.818

Overlopende vorderingen
Totaal

Schulden
Bestemmingsreserve
Reserv. Voedselbank
Algemene reserve
Totaal
Overlopende schulden

€ 1.021
€ 11.192
€
-

€ 4.500
€ 3.943
€ 6.375

€ 12.213
€
€ 12.213

€ 4.000
€ 2.154
€ 6.059
€ 14.818

€ 12.213

€
€ 14.818

€
€ 12.213
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Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Jaarrekening 2012
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2012

Baten
Donaties en giften ondersteuning
Donaties en giften Voedselbank
Donaties en giften en subsidie
Ontvangen rente
Huur en service Voedselbank
Overige baten
Restant overlopende schulden
Gift vrijwilligers

Lasten
Huisvesting
Ondersteuning
Voedselbank
Kosten
Vergoeding vrijwilligers

2011

150

€ 1.150
€ 2.154
€ 5.070
€
119
€
810
€
300

€ 9.290

€ 9.603

€ 3.943
€ 4.980
€ 217
€

€ 2.039

€ 2.004
€ 1.238
€
€ 1.746

€ 2.492
€ 4.531

toevoeging aan bestemmingsreserve

€

reserve Voedselbank
toename eigen vermogen

€ 3.943
€ 316

€ 4.988

500
€ 2.154
€ 2.462

*) De inzameling van geld voor en aankoop van voedsel van de Voedselbank loopt
via het PAD. In de jaarrekening PAD is uitsluitend het saldo ultimo december 2012
aangegeven. Verantwoording aan de Voedselbank vindt afzonderlijk plaats.
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Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Jaarrekening 2012

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
2012
Huisvesting
huur
aanschaf inventaris
bijdrage in aanschaf inventaris

€

2.039

€
€

2.039

2011

€
€
€
€

Ondersteuning (saldo)
Aanschaf t.b.v. cliënten
Voedselbank
bijdragen pakketten

Kosten
Contributies, bijdragen en abonn.
kantoorbenodigdheden
drukwerk
telecommunicatie
vergaderkosten
representatiekosten
bankkosten
reiskosten
huishoudelijke uitgaven
overige lasten*)

€

2.004
2.004

(88)

€
€
€
€

3.943
3.943

€
€
€
€

2.154
2.154

€

24

€
€
€
€
€
€
€
€
€

42
988
133
55
1.250
2.492

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27
71
179
1.208
112
138
12
1.746

*) betreft gift aan Voedselbank

Bestemmingsreserve
Datum Omschrijving
1-jan Vervanging inventaris
Representatie

Saldo

4.500,00

4.000,00
500.00
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Tot besluit
PAD is een kleine organisatie met de daaraan verbonden voordelen:
laagdrempelig, gemakkelijk bereikbaar, altijd beschikbaar en snel inzetbaar.
Wij genieten het vertrouwen van de cliënten omdat wij geen belanghebbende
zijn; medemensen die luisteren en proberen om de meest acute problemen
helpen de baas te worden.
PAD werkt in een niche te midden van de professionele hulpverleners, die
volstrekt onmisbaar zijn. PAD kan daarop een zinvolle aanvulling geven.
Op deze wijze is het een vruchtbaar samengaan van professionaliteit en
compassie
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