
 
 

 

 
 

 
Nieuwsbrief december 2022 

  

 

   

 

 

 

 
 

 
Nieuws uit het interim-bestuur   
  

 

   

 

 
De hoge inflatie en energieprijzen raken veel mensen. De afgelopen maanden zijn meer 
maatregelen bekend geworden waarbij de tegemoetkomingen van €190 in november en 
december en de prijsplafonds in 2023 het meest in het oog springen. Voor veel mensen zal 
dit niet genoeg zijn. Op vrijdagmiddag 23 september organiseerde het netwerk VHL 
Armoede en Schulden een bijeenkomst op het stadhuis van Vianen. Onder leiding van Theo 
Schouten en Saide Kroon van de gemeente spraken de wethouder en organisaties in het 
werkveld over "Wat kunnen wij voor elkaar betekenen en met elkaar doen om de 
toenemende armoede en schuldenproblematiek aan te pakken". Er gebeurt veel, maar 
duidelijk is dat niet iedereen met (dreigende) schulden nog is bereikt. Coördinator Rens 
Pater, André Vis en ondergetekende waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Kern was om 
beter te kijken hoe organisaties elkaar sneller kunnen vinden om zo hulpvragers te helpen. 
Een vervolgactie was de presentatie van SUN (https://sunlekstroom.nl/) op de laatste 
Maatjesavond op 21 november. 
Fijn was dat na de zomer de activiteiten weer konden worden opgepakt met als start een 
BBQ op 27 september  die was georganiseerd door de coördinatoren. In het prachtige 
Rustwat aan de Linge konden we genieten van heerlijk eten, al bleef de jas wel aan 
vanwege het frisse weer. Het gaf de gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten. Inmiddels 
begint het aantal Maatjes weer toe te nemen. Op dit moment zijn er 34 Maatjes (31 Maatjes 
actief en drie de opleiding afgerond). Gezien de verwachte toename van het aantal 
hulpvragen hopen we in de komende tijd meer mensen in de opleiding te verwelkomen, dus 
zegt het voort. 
  
Het interim-bestuur vergadert maandelijks en is de afgelopen periode drie maal bij elkaar 
gekomen. Daarbij zijn met name organisatorische zaken behandeld naast de financiën, de 
vele contacten in het sociale domein en de vorming van het nieuwe bestuur. Op 9 november 
heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden met de gemeente over de samenwerking met 
SamenDoen en Stichting Welzijn Vianen. Hierbij waren Margo Zuurveld en ondergetekende 
aanwezig. Belangrijk is met elkaar te bespreken hoe de organisaties en de gemeente elkaar 
kunnen aanvullen waarbij wij het belang van de inzet van gecertificeerde vrijwilligers 
benadrukken. Naast het overleg in het werkveld waaraan coördinatoren en Anja van der 
Kooij vanuit het bureau deelnemen, is dit overleg bestuurlijk. Het volgende overleg is 
gepland in februari. 
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Het nieuwe bestuur krijgt geleidelijk vorm. Een commissie bestaande uit Bert Kunst (namens 
de coördinatoren), Wilko Scherpenzeel (Maatje in Leerdam), Trudy Molenaar (vanuit de 
landelijke vereniging) en ondergetekende is hiermee bezig. Het samenstellen van een in 
allerlei opzichten divers bestuur vraagt de nodige tijd en aandacht. In het maken van 
afspraken met bestuurskandidaten zit wat vertraging, waardoor we de oorspronkelijke 
planning om voor de kerst klaar te zijn niet helemaal halen. We constateren ook dat goede 
kandidaten niet altijd beschikbaar zijn voor een rol als bestuurder vanwege andere 
verantwoordelijkheden. Vrijwilligers werken soms liever als Maatje dan in een andere rol,  
wat natuurlijk positief en begrijpelijk is. Het goede nieuws is dat inmiddels twee uitstekende 
kandidaten zijn gevonden, terwijl een aantal gesprekken nog loopt. We hopen deze maand 
een aantal lopende gesprekken af te ronden en dan vervolgens (in het nieuwe jaar) het 
nieuwe bestuur te presenteren. In december bespreekt het interim-bestuur wat nodig is om 
de overdracht soepel te laten verlopen. Zodra we meer informatie bekend kunnen maken, 
zullen we dat berichten. Op de eerstvolgende Maatjesavond hopen we het nieuwe bestuur  
te presenteren.  
  
Op 26 november vond in Houten de Algemene Ledenvergadering plaats van de landelijke 
vereniging SchuldHulpMaatje. Er waren workshops voor bestuurders, het beleidsplan werd 
toegelicht en de leden konden stemmen over de plannen en een nieuw 
vergoedingensysteem. Via de link  https://nieuws.schuldhulpmaatje.nl/wp-
content/uploads/2022/11/Meerjarenbeleidsplan-ALV.pdf is hierover meer te lezen. 
Vanuit het bestuur willen we iedereen bedanken voor de bijdragen aan Maatje 
Vijfheerenlanden in het afgelopen jaar. We wensen jullie en jullie dierbaren graag fijne 
kerstdagen toe en het beste voor het nieuwe jaar. 
Namens het interim-bestuur, 
Alwin Oerlemans, voorzitter ad interim 
     

 

 

Van de administratief medewerker 
Als het richting het einde van het jaar loopt, is het altijd een moment om even terug te kijken. 
Voor mij zit inmiddels het eerste half jaar erop binnen Maatje Vijfheerenlanden. En wat heb 
ik veel mogen leren en ontmoeten. Het blijft bijzonder het eerste contact te hebben met een 
hulpvrager en beginnend perspectief te geven. Het persoonlijke contact is hierin cruciaal. 
Vervolgens samen uit te vinden wat de beste vervolgstap is. En dan komen jullie als 
coördinatoren/Maatjes om de hoek kijken. Jullie zorgen ervoor dat het vertrouwen groeit bij 
de hulpvragers. Mooi om dat ook terug te zien, als er bij een gesloten dossier opnieuw wordt 
gevraagd naar een Maatje. Dat zegt veel over ons werk! Ik kijk uit naar een mooie 
samenwerking in 2023 waarin we samen veel mensen mogen gaan helpen.  
  
Coördinator gezocht                                                     
We zijn nog op zoek naar een coördinator voor het ‘oude Zederik’. Wie wil coördinator 
Camiel komen versterken? Laat het weten via coordinator@maatjevijfheerenlanden.nl  
  
SINC 
Inmiddels zijn we een aantal maanden aan het werk in het systeem Sinc. Het blijft even 
wennen, maar we zijn blij te merken dat jullie je weg hierin vinden. Mocht je vragen hebben 
of mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan vooral contact op met onze digicoach Harry 
Gobits.  
Een aantal veranderingen in Sinc willen we benoemen:  

• In Sinc kun je geen dossier heropenen. Er kan alleen een dossier worden 
toegevoegd. Betekent dat in de praktijk een hulpvrager meer dossiers kan 
hebben. 

• Bij ‘Contactmomenten’ kun je steeds een nieuw contactmoment aanmaken waar ook 
de tijd geregistreerd dient te worden. Graag dit goed bijhouden, zodat de status 
van het dossier ook up-to-date is. 
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5 JAAR MAATJE 
Henri van Wijnmalen is vijf jaar Maatje! Dit is iets om stil bij te staan en coördinator Bert 
heeft hem dan ook in de bloemetjes gezet voor dit behaalde lustrum en de oorkonde 
uitgereikt. Dank je wel voor je trouw en inzet, Henri!  
     

 

  

 
ZZP-training  
Marjolein Goes heeft in september de ZZP-training gevolgd. Super dat je deze 
hebt gevolgd! Mocht je hierin ook interesse hebben, dan is deze te volgen op 21 
januari in Amersfoort. Betreft één dag van 09.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan 
via een mailbericht naar administratie@maatjevijfheerenlanden.nl 
Eind november hebben Marja Boom en Marjolein Goes de JONG-training 
gevolgd en succesvol afgesloten. Super gedaan! Het is een trainingsdag die 
gericht is op hoe jongeren met geldzorgen te begeleiden.  
  
Reactie van Maatje Marja Boom over de trainingsdag JONG: 
De training was boeiend door de afwisseling en rustige manier van spreken van 
trainer Klaaske. Fijn dat er een grote en diverse groep aanwezig was, waardoor 
nieuwe inzichten veelvuldig besproken konden worden. Sterk punt vond ik, dat je 
tijdens de training even terugging naar je eigen jong zijn en je hierdoor betere 
verbeeldingskracht kan hebben bij de jongeren van nu. 
  
Verhuisd?  
Mocht je zijn verhuisd dit jaar of binnenkort gaan verhuizen en je hebt dit nog niet 
doorgegeven aan ons, stuur dan een mail 
naar administratie@maatjevijfheerenlanden.nl 
Alvast bedankt!                                                                               
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Aantallen Maatjes 
Momenteel zijn er 31 Maatjes betrokken bij Maatje Vijfheerenlanden. Afgelopen 
periode zijn Paul Oudshoorn, Bibian Reinders, Gerard Pater en Inge Hertsworm 
gestopt als Maatje. Ook Berivan Hesso is gestopt als vrijwillige tolk binnen onze 
stichting. Wij danken deze vrijwilligers hartelijk voor hun tijd en inzet de 
afgelopen jaren!  
We zijn blij te kunnen melden dat drie nieuwe Maatjes de Maatjestraining in 
november hebben afgerond! In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich 
voorstellen.  
  
Maatjesavond 21 november                                                     
De Maatjesavond was deze keer in de Prenter waar Jean-Pierre Sprengers de 
avond opende en iedereen welkom heette. Daarna gaf hij het woord aan Alwin 
Oerlemans (voorzitter ad interim). Alwin gaf aan dat het interim-bestuur het 
momenteel drukker heeft dan eerst (ook door de minimale bezetting). Er zijn 
gesprekken gaande met de gemeente waarbij de onderliggende verhouding 
goed is. Ook is de begroting door Harro en Henri besproken met de gemeente. 
Inmiddels is de werkgroep ‘nieuw bestuur’ gestart en het doel is een bestuur van 
vier mensen te vormen.  
     

 

   

 

   

 

Deze avond hebben we ook afscheid genomen van Madelène. Zij is de 
afgelopen zeven jaar de spin in het web geweest bij Maatje Vijfheerenlanden. Ze 
was een drijvende kracht achter schuldhulpmaatje en wist mensen te verbinden, 
de coördinatoren te begeleiden en naamsbekendheid te geven aan de 
organisatie. Daarnaast heeft ze deel uit gemaakt van het bestuur en heeft ze 
Anja ingewerkt. We gaan haar missen! Maar we geloven dat ze een 
ambassadeur zal blijven voor Maatje Vijfheerenlanden en voor vragen mogen we 
haar nog altijd benaderen (waarvoor dank!). Na de overhandiging van een mooie 
bos bloemen geeft Madelène aan dat ze begin dit jaar heeft besloten dat het tijd 
is voor iets anders en daarom eind van het huidig jaar zou stoppen. Veel geleerd 
heeft ze van de afgelopen jaren en een heel andere wereld, de wereld van de 

 



hulpvrager, is voor haar open gegaan waarin een Maatje echt een verschil kan 
maken om te werken naar een leefbaar leven met wat plezier. Met de woorden 
‘Het ga jullie goed’ sloot Madelène haar dankwoord af. 
 

      

 

De eerste presentatie van de avond was door Karin Beenen over het fonds Sun 
Lekstroom. Het concrete doel van dit fonds is hulp te geven bij urgente financiële 
nood van inwoners. De grote hulp komt van de hulpverleners (bijvoorbeeld een 
Maatje) en de kleine hulp van Sun om zo perspectief te geven. Het fonds kan 
alleen aangeschreven worden als er geen gemeentelijke of andere regelingen 
voorhanden zijn. De aanvraag kan via de website worden gedaan en alleen door 
een hulpverlener (hulpvragers kunnen niet zelf indienen). Sun Lekstroom is een 
ANBI-stichting en is afhankelijk van fondsen om uitkeringen te kunnen borgen. Er 
wordt ook samengewerkt met de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Voor meer 
informatie zie www.sunlekstroom.nl. De presentatie van Sun zal binnenkort 
worden verspreid onder de Maatjes. 
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Binnen het Maatjeswerk kun je te maken krijgen met bewindvoering. Coördinator 
Bert werkt zelf binnen de bewindvoering en heeft deze avond zijn deskundigheid 
overgebracht omtrent alle ins en outs in zijn werk. Bij multiproblematiek (zoals 
bijvoorbeeld verslavingen, psychische problemen, moeilijk opvoedbare kinderen) 
kan er een traject binnen de bewindvoering worden gestart. Belangrijk te weten 
hierbij is dat we als Maatjes ook een ondersteunende rol kunnen hebben in een 
dergelijk traject. Ook omdat er bij bewindvoering geen nazorg is en dan is Maatje 
Vijfheerenlanden een mooie partij om hierin te voorzien. Tot slot kwam nog aan 
de orde dat de betrokkene zelf aanvraag voor bewindvoering dient te doen. Met 
andere woorden: de hulpvrager dient volledig in te stemmen met een aanvraag 
voor bewindvoering. Binnen Maatje Vijfheerenlanden wordt een voorkeur-
shortlist van bewindvoerderskantoren nog besproken.  
Na een drankje sloten we een mooie avond met twee inspirerende presentaties 
af. 
  

 

  

 
 



 

   

 

   

 

 

Data Maatjesavonden 2023 
Ook in 2023 hopen we jullie te begroeten op onze Maatjesavonden. Vastgestelde 
data zijn: 

• Woensdag 22-02-2023 
• Maandag   17-04-2023 
• Woensdag 27-09-2023 
• Maandag   27-11-2023 

  
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Per 2023 zijn er binnen de gemeente Vijfheerenlanden verruimde bedragen voor 
vermogen bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen geldig. Zie voor meer 
informatie https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Belastingen/
Kwijtschelding_gemeentebelastingen 
  
Energietoeslag 
De energiecompensatie 2022 zal door de meeste leveranciers in november en 
december 2022 worden overgemaakt naar de mensen die aan de voorwaarden 
voldoen. Het betreft een bedrag van € 190 per maand. 
De energietoeslag 2023 zal automatisch aan alle inwoners door AVRES uitbetaald 
worden die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen. 
De gemeente Vijfheerenlanden plant € 500 nog in december dit jaar uit te betalen en 
€ 800 in de loop van het eerste kwartaal 2023. 
  
Prijsplafond 

 

https://96odg.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xLJ2VfdtnsAGoHg0QVImTXilojTA7IGPXUco3debIeEDME9UeqyamraXLk0cPmCydokhKB0X0PFUAQDWeGsG8722ZAg5X6U3XEjQ3Rh1mawtv-uMV5V-AUL6I-ABvUtz0t9Fb07DileiouoIUFeC_701Oalk3JmnsHcYFMXstLRXQnU7-8I9iywXbPzzibp9aQ7QTZCgrYHqe8EdTPEl1sSPTPG45aWLt3G0zPLSw5JRwlm7ozhVBo4UZG8LmbV-OXZ8LCo5oOCRcrvdZt9YMv7CTv_zUNiS0N473owW5XLyXawKOuCB
https://96odg.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xLJ2VfdtnsAGoHg0QVImTXilojTA7IGPXUco3debIeEDME9UeqyamraXLk0cPmCydokhKB0X0PFUAQDWeGsG8722ZAg5X6U3XEjQ3Rh1mawtv-uMV5V-AUL6I-ABvUtz0t9Fb07DileiouoIUFeC_701Oalk3JmnsHcYFMXstLRXQnU7-8I9iywXbPzzibp9aQ7QTZCgrYHqe8EdTPEl1sSPTPG45aWLt3G0zPLSw5JRwlm7ozhVBo4UZG8LmbV-OXZ8LCo5oOCRcrvdZt9YMv7CTv_zUNiS0N473owW5XLyXawKOuCB


Het prijsplafond voor de energiekosten gaat in per januari 2023. Voor de meest 
actuele informatie hierover 
zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met- 
prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit 
  
Bericht belastingdienst Toeslagen:  
Verzoek persoonlijke betalingsregeling toeslagen nu ook online. 
Het is vanaf oktober mogelijk om online het formulier ‘Verzoek persoonlijke 
betalingsregeling toeslagen’ in te vullen én in te sturen. Om in te loggen gebruikt de 
cliënt Inloggen met DigiD. Met het formulier vraag je samen met je cliënt een 
persoonlijke betalingsregeling aan, als je cliënt toeslag terug moet betalen en 
hierdoor niet meer rond kan komen. 
  
Recreatiepas Vijfheerenlanden 
Gezinnen die bij de Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden bekend 
staan, krijgen automatisch een recreatiepas thuisgestuurd. Met deze pas krijgen zij 
niet alleen de mogelijkheid met korting toegang te krijgen tot bioscoop/ 
theater/zwembad/dierentuin/pretpark/musea, ook krijgen zij per kind een saldo van € 
70 op de pas, zodat de toegang gratis is. Hierdoor is het mogelijk met dit saldo meer 
activiteiten te bezoeken. Ook wordt deze pas beschikbaar gesteld aan alle inwoners 
in Vijfheerenlanden, die deze pas tegen een geringe vergoeding kunnen 
aanschaffen. Voor hen geldt niet dat er een saldo op de pas staat, maar wel dat zij 
gebruik kunnen maken van de vele voordelen die deze pas biedt. 
  
Namens het bestuur en de coördinatoren, 
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
    

 
 

 

 

 
Maatje Vijfheerenlanden 

 

 
Deze nieuwsbrief is gestuurd naar jan.geereking@gmail.com 

 

Als Maatje ontvang je automatisch deze nieuwsbrief 
 

 
Afmelden 
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