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Disclaimer
Noch aan dit beleid, noch aan de criteria als genoemd in de website, jaarverslagen of andere uitingen door of over Stichting
Welmoede, kunnen enige rechten worden ontleend. Besluiten over donaties door de Stichting worden door de Stichting zonder
last of ruggespraak genomen en zijn volledig ter eigener discretie.

Inleiding
Stichting Welmoede, hierna kortheidshalve “de Stichting”, is opgericht in 2018 om een
platform te bieden aan vrijwilligersorganisatie, ter ondersteuning van de aanpak van de
schuldenproblematiek in Nederland bij individuele burgers.
De oprichters hebben ervaren dat tussen de, door de gemeentes uitgevoerde, formele en
wettelijke kaders aan de ene kant en de harde praktijk van de incasso aan de andere kant
slechts weinig instrumenten voorhanden zijn. Dit gat wordt deels opgevuld door
vrijwilligersorganisaties, die echter kampen met een gebrek aan voldoende middelen, gebrek
aan instrumenten en aanlopen tegen wettelijke beperkingen.
De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Van de 7,5 miljoen huishoudens in
Nederland kampt een miljoen huishoudens met structurele, financiële problemen en kampt
nog eens een miljoen huishoudens met financiële krapte. De laatste groep loopt een hoog
risico op het ontstaan van problematische schulden, vooral wanneer de economie tegenzit.
De Stichting wil hier verbetering in brengen door vrijwilligersorganisaties om-niet
instrumenten ter beschikking te stellen die hen in staat stellen hun klanten te helpen de
financiële situatie ten goede te keren en te helpen financiële risico’s te beheersen. Er zijn
naar schatting meer dan 30 duizend vrijwilligers in Nederland op het gebied van
hulpverlening bij schulden en zij kunnen een sleutelrol vervullen bij de aanpak van de
schuldenproblematiek in Nederland.
Doelstelling van de Stichting
De stichting heeft als doel instrumenten ter beschikking te stellen aan derden, met name
vrijwilligers, ten behoeve van de ondersteuning van Nederlandse huishoudens bij de aanpak
van hun (dreigende) financiële problemen en het oplossen van schulden. Daaronder valt:
§

Voorkomen, stabiliseren en oplossen van problematische schulden;

§

Bevorderen van financiële zelfredzaamheid;

§

Versterken van financiële weerbaarheid;

§

Bestrijden van armoede en schulden;

§

Bevorderen van sociale inclusie waar, door schulden of gebrek aan financiële middelen,
sprake is van sociale exclusie.
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Doelgroep
De doelgroep van de Stichting bestaat primair uit vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de
schuldhulpverlening en, indien passend, professionele organisaties of personen die met
vrijwilligers werken. Wij ondersteunen de doelgroep door verschillende instrumenten ter
beschikking te stellen, waarmee de vrijwilligersorganisatie haar effectiviteit en kwaliteit van
dienstverlening kan verbeteren, ten gunste van de door hen begeleide klanten.
Middelen
De activiteiten van de Stichting worden gefinancierd uit eigen middelen, subsidies en uit
middelen van andere fondsen via co-financiering. De eigen middelen worden gevormd vanuit
sponsoring en schenkingen aan de Stichting.
Financieel beleid
Het financieel beleid is gericht op het in stand houden van een inkomstenstroom en
kernvermogen om daarmee de operationele kosten voor de ontwikkeling en instandhouding
van het platform te dekken, alsmede de eventuele kosten van de ter beschikking gestelde
instrumenten, zodat deze om-niet ter beschikking komen van de vrijwilligers.
De Stichting drijft geen onderneming en maakt zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers
binnen haar organisatie. Voor projectwerkzaamheden wordt samengewerkt met
partnerorganisaties. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werk voor de Stichting en
ziet af van vacatiegelden. De bestuursleden dragen zoveel mogelijk de eigen onkosten,
zoals die voor vervoer.
Uitvoering van het beleid
Het beleid wordt uitgevoerd langs de volgende lijnen:
Middelen
1.

Verkrijgen ANBI status ten behoeve van fondsenwerving;

2.

Fondsenwerving;
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Impact
3.

Organiseren van een jaarlijks terugkerende “Welmoede conferentie”;

4.

Vergroten van naamsbekendheid en opbouwen van een netwerk;
Instrumenten

5.

Eigen ontwikkeling van instrumenten;

6.

Ter beschikking krijgen van instrumenten van derden.
Commissies
De precisering van dit beleid en de uitvoering ervan worden gedelegeerd aan een drietal
commissies waarvan de leden affiniteit, kennis en praktische ervaring hebben met de
armoede- en schuldenproblematiek. De commissies “Middelen”, “Impact” en “Instrumenten”
volgen bij hun werkzaamheden primair de hierbovengenoemde lijnen.
Werkgebied
Het werkgebied van de Stichting is beperkt tot armoede- en schuldenproblematiek van
Nederlandse huishoudens. Onder schuldenproblematiek verstaat de Stichting, naast de
aanpak van schulden zelf, ook de verbetering van individuele financiële zelfredzaamheid, het
verhogen van financiële weerbaarheid en de aanpak van gevolgen van problematische
schulden, zoals sociale exclusie.
De Stichting wil daarnaast nadrukkelijk een maatschappelijke gesprekspartner zijn voor
centrale en lokale overheden, en andere instanties, voor de ontwikkeling van beleid op het
gebied van armoedebestrijding en de aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland.
Projecten van derden
Organisaties kunnen een verzoek indienen voor financiële ondersteuning van een project.
Het verzoek wordt door de meest-gerede commissie voorgedragen bij het bestuur van de
Stichting. Het bestuur beslist over een aanvraag op basis van een gedegen projectplan, een
impactanalyse, harde garanties voor beschikbaarheid van de benodigde middelen voor
uitvoering van het plan en een haalbaarheidsanalyse. De beslissing om een derdenproject
financieel te ondersteunen is een discretionaire bevoegdheid van het bestuur van de
Stichting.
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De Stichting ondersteunt projecten van derden alleen indien deze passen binnen het beleid
en de doelstellingen van de Stichting, en alleen indien de middelen van de Stichting
toereikend zijn. De Stichting biedt geen financiële ondersteuning aan individuele
huishoudens, noch aan vrijwilligers, ook niet indirect via een derdenproject.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Welmoede.
Huissen
11 juni 2019
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