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VOORWOORD 

“Ik hoop echt dat heel veel inwoners van Breda door dit buurtplatform gaan ervaren dat 

we een ander in nood nu toch persoonlijk kunnen helpen! Ook al kennen we elkaar niet 

en is het misschien maar voor één keertje! En ook als je gewoon geen tijd hebt om 

vrijwilligerswerk te doen, is Steungezin.nl een uitstekend vervangend alternatief. Door dit 

platform zijn de tijden dat je kon zeggen: “Ik wil wel helpen, maar ik weet niet wie, of 

hoe”, gelukkig voorbij. Ik ben een paar jaar geleden zelf door omstandigheden in een 

uitkeringssituatie terecht gekomen en ik vond het heel fijn dat iemand me hielp met het 

betalen van mijn jaarlijkse energie-afrekening. Voor die ander was dat toen een simpel 

en eenvoudig gebaar, voor mij een onbetaalbare ervaring! Dit platform biedt beide 

partijen, de gever én ontvanger, de kans om een stukje geluk te ervaren. Steungezin.nl 

is ‘het nieuwe doneren’, een totaal andere vorm van filantropie. Je kunt zelf kiezen waar 

je je geld aan besteedt en er blijft niks aan de strijkstok hangen. En omdat het in je 

eigen buurt kan, investeer je ook in je leefomgeving. Stel je aan de andere kant maar 

eens voor dat jouw kinderen tóch die schoolreis kunnen maken, omdat een vreemde die 

voor jou betaald heeft. Wat een geweldig gevoel moet dat geven, dat er iemand is die 

om jou geeft.” 

 Helma du Pont, oprichter en voorzitter Steungezin.nl 

 

 

 

“Het is niet altijd gemakkelijk om hulp te vragen aan een ander. Zeker niet als het over 

geld gaat. Veel armoede vindt daardoor plaats in stilte. Het is goed om te beseffen dat er 

altijd iets kan gebeuren wat een leven overhoop kan gooien en iemand in de financiële 

problemen kan brengen. Dan is een steuntje in de rug heel erg welkom. De stichting 

Steungezin.nl levert daar een bijdrage aan. Ze haalt armoede uit het isolement en houdt 

de hulp laagdrempelig. Via het online platform van Steungezin.nl komen gever en 

ontvanger bij elkaar. Het is het nieuwe doneren: zelf kunnen beslissen aan welk doel je 

graag een bijdrage levert. Misschien een schoolreis voor een kindje uit de buurt of juist 

een ziekenhuisrekening van iemand die je helemaal niet kent. Hoe dan ook, je weet 

zeker dat het geld precies daar terecht komt waar jij vindt dat het hoort. Samen de 

schouders eronder, zo laat Breda via Steungezin.nl zien dat we elkaar niet in de kou 

laten staan.” 

 

 Paul Depla, Burgemeester Breda, lid Comité van Aanbeveling 
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Feiten en Cijfers 

 

 

Rechtsvorm 

 

Stichting Steungezin.nl, opgericht op 

13 september 2013 te Breda 

KvK nr 58765255 

 

 

Registratie en erkenning 

 

ANBI per 04-01-2014 nr 853171737 

 

Winnaar Ab Harrewijnprijs 2015 

www.abharrewijnprijs.nl 

 

 

Missie  

 

Het bij elkaar brengen van verschillende 

bevolkingsgroepen: arm en rijker, waardoor de 

kloof tussen arm en rijk afneemt. Het stimuleren 

van het vragen om- en aanbieden van individueel 

gerichte, financiële hulp, waardoor de sociale 

cohesie toeneemt. Het stimuleren van 

burgerparticipatie binnen armoedebestrijding, 

waardoor burgers een verhoogde 

verantwoordelijkheid voelen voor binnenlandse 

armoede. Het bevorderen van inzicht in persoonlijke 

armoedeproblematiek, waardoor meer tolerantie 

voor mensen in armoede ontstaat en stigma’s 

worden ontkracht. Het doorbreken van de taboes 

rondom armoede. 

 

 

Visie 

 

Steungezin.nl wil uitgroeien tot hét platform op het 

gebied van persoonlijke, binnenlandse 

armoedebestrijding en voor zoveel mogelijk 

gemeenten beschikbaar zijn. Ze wil dit op een 

betrouwbare en veilige manier doen, waarbij 

integriteit, ook door middel van anonimiteit, voor 

beide doelgroepen gewaarborgd is. De steungever 

én steunontvanger moet erop kunnen vertrouwen 

dat zij de match correct begeleidt. De organisatie 

biedt een plek aan mensen die vanuit een uitkering 

geactiveerd willen worden; digitaal én niet-digitaal. 

De medewerkers binnen de organisatie zijn bijna 

allemaal ervaringsdeskundig en vertegenwoordigen 

de doelgroep van mensen die in armoede leven, in 

combinatie met professionals door wie ze begeleid 

worden. Voor alle medewerkers wordt gezocht naar 

(interne) mogelijkheden om structureel uit de 

armoede te komen, door werk en/of opleiding.  

 

 

Faciliteiten 

 

Stichting Steungezin.nl was tot juli 2015 gevestigd 

op de Takkebijsters 17e, 4817BL Breda en het 

spreek- en bezoekuur werd gehouden op de locatie 

van Stichting Tientjes; ’t Rondeel, Kloosterlaan 14, 

Breda. Na de zomervakantie zijn alle activiteiten en 

het kantoor verhuisd naar de nieuwe locatie bij WIJ 

Breda, Nieuwe Prinsenkade 16, 4811VC, Breda.  

“De kloof 

tussen arm 

en rijker 

kan 

kleiner!” 
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Aantal Matches 2015 

 

 

216 

 

Totaalbedrag Matches 

 

10.162,74 

 

 

Diversiteit Matches: 

Water, energie, belasting 

Kleding, schoenen 

Diversen 

Dierenarts  

Huishouden 20  

Hobby 15  

Reparatie auto en (snor)fiets  

 

 

Medisch gerelateerd, waaronder:  

Ziektekostenverzekering  

Tandarts  

Pedicure, steunzolen 

 

Betrekking hebbende op 

kinderen:  

Kinderspullen w.o. kleding  

Studie, schoolkosten  

Fiets  

Kung Fu Panda-opknapproject  

Recreatie   

Stiltefestival   

Herfstfilm Chassé                                

 

Aantal: 

4 

11 

10 

12 

20 

15 

  5  + 

77 

 

47, waaronder: 

34 

5 

8 

 

92, waaronder: 

20, w.o. 6 x kleding  

14 

1  

25  

24  

5 (18) kaartjes  

3 (8) kaartjes  

 

“216 

matches. 

Totaal 

€ 10.162” 
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De verhalen achter de feiten en cijfers I 

 

Dit is het profiel van Cooper. ‘Cooper’ is een alleenstaande 55+-er en plaatste een 

rekening op het profiel voor de dierenartskosten van de hond: 

Cooper heeft een probleem met zijn ogen. Hij heef veel pijn, omdat zijn wimpers in zijn 

ogen groeien. Een kostbare operatie zou dit probleem op kunnen lossen, maar gezien de 

inkomenssituatie (WOA/WIA), is die niet te betalen. Het bedrag van de match: €469,83. 

 

www.steungezin.nl/breda/profielen/48 

 

 
 

De participerende burger die de dierenartsrekening heeft betaald: 

 

“Lieve Cooper, 

ik houd het kort.....als baasje van enkele honden (waarvan de oudste met 14,5 op het 

einde begint te lopen) weet ik hoe graag je baasje alles voor je wil doen.  

Van mijn financiële mazzeltje wil ik dan graag jullie mazzeltje maken ;-) 

Nog even dan kunnen jullie elkaar aankijken zonder dat het zeer doet door de haren. Ik 

wens jullie beiden alle liefs en gezondheid toe, vanuit het ene hart naar het andere.  

 

liefs van mij en pootjes van de hondjes X” 

 

Het antwoord van ‘Cooper’: 

 

“Lieve onbekende, 

Wat was ik blij toen ik bericht kreeg van uw gulle gift, ik moest echt even gaan zitten, en 

kon mijn tranen niet bedwingen, 

Dat er zulke mensen zijn als u kan ik mij niet voorstellen, was vorige week nog MET 

cooper naar de dierenarts geweest,  en hij benadrukte mij dat cooper veel last heeft van 

z'n ogen elke dag vuil tranen en piepen, ik vind jammer dat ik u geen foto kan sturen 

van voor en straks na, ik zou u heel graag een dikke knuffel willen geven, u weet zelf niet 

hoe goed en blij u cooper en mij heeft gemaakt, misschien kan ik via steungezin.nl op de 

hoogte houden xxxxxxx dikke knuffel ook van Cooper.” 

 

  

http://www.steungezin.nl/breda/profielen/48
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Projectbeschrijving 

 

Steungezin.nl is hét nieuwe, innovatieve online buurtplatform ter bevordering 

van burgerparticipatie door individuele armoedebestrijding. Het is het eerste 

buurtplatform in peoplefunding, waarbij je als buurtbewoner een (eenmalige) match 

maakt met een nabije buur die in armoede leeft. 

 

“Woont er bij jou iemand om de hoek die door omstandigheden de kosten voor een 

schoolreis, steunzolen of nieuwe stofzuiger niet kan betalen? Op Steungezin.nl vind je 

mensen bij jou in de buurt waarvoor jij een keer die kosten financiert. Of wil jij je 

aanmelden, omdat je deze maand de energierekening niet kunt betalen? Steungezin.nl 

geeft jou een anoniem profiel waarmee je hiervoor een oproep kunt plaatsen. Bij 

Stichting Steungezin.nl werken mensen die vanuit de participatiewet worden geactiveerd; 

het is een stichting voor en door mensen die in armoede leven. Vind je geluk in dat van 

een ander, delen is het nieuwe hebben!” 

Hoe werkt het? Via het internetplatform zijn anonieme profielen zichtbaar van mensen 

(pro:feelers) die in je directe omgeving wonen. Deze pro:feelers hebben zich aangemeld 

met een stadspas (BredaPas), waarvoor ze in aanmerking komen omdat ze een inkomen 

rond de armoedegrens hebben. De pro:feeler plaatst vervolgens een rekening of wens op 

de website, die deze zelf niet kan betalen. Als bezoeker (partici:pator) van de website 

weet je dus zeker dat deze mensen echt recht hebben op jouw hulp. Je maakt als 

partici:pator een match door de rekening of wens online voor een ander te betalen, b.v. 

voor een schoolreis voor de kinderen, dierenartskosten, steunzolen, een bril of laptop. De 

betaling gaat naar Steungezin.nl, die deze vervolgens controleert en overmaakt aan de 

school, dierenarts, zorgverzekeraar of winkel. Als de match is gemaakt, zorgt 

Steungezin.nl ook voor anoniem contact tussen de pro:feeler en de partici:pator. Het is 

fantastisch dat mensen ècht geraakt worden door dit initiatief; pro:feelers ervaren 

opluchting, geluk en kracht, waardoor ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en vooral de 

medemens. Een partici:pator die financiële hulp biedt, geeft niet alleen geld, maar geeft 
persoonlijk, vooral om die ander!  

Steungezin.nl wordt gerund door vrijwilligers die zelf in armoede leven en weten hoe het 

voelt om een (financieel) steuntje in de rug te krijgen. Vrijwilligers krijgen toestemming 

om vanuit de gemeente met behoud van uitkering aan de slag te gaan. Daarnaast werkt 

Steungezin.nl samen met bedrijven die vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen 
diensten verlenen voor dit initiatief, zoals rechtshulp, belastingadvies en marketing & p.r.  

Steungezin.nl wil armoedebeleving ook een nieuwer gezicht geven; het kan velen 

overkomen dat je in een situatie terecht komt waardoor je een (lange) periode een laag 

inkomen hebt. Toch kun je in armoede ook rijk zijn, aan bijvoorbeeld liefde, gezondheid, 

ervaringen en talenten. In de nieuwe Nederlandse deeleconomie geldt dan ook: "Vind je 
geluk in dat van een ander, delen is het nieuwe hebben."  

 

 

 

 

 
 

 

  

“Buurt 

platform 

people-
funding” 
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Menselijk Kapitaal: 

 

 

Van input naar outcome: wie hebben geïnvesteerd om onze doelen te behalen? 

 

 

Met de inzet van onze vrijwilligers hebben we de focus gelegd op het voortzetten van het 

succes van 2014. Toen we in 2014 van start gingen met het platform (eind augustus 

’14), kregen we een vliegende start door de media aandacht bij Chiel Beelen van 3FM, 

een t.v.-item bij Hart van Nederland 22.30u SBS6, Omroep Brabant Televisie en Radio, 

nos.nl, ANP, diverse dag- en weekbladen en twee dagen achter elkaar de voorpagina van 

BN/DeStem, alle oplages (vrijdag en zaterdag). Veel mensen bezochten het platform, 

wat ons in 2014 in totaal 75 matches opleverde (totaalbedrag van 5.648,65). In 2015 

wilden we laten zien dat het platform geen eendagsvlieg is. 

 

Medewerkers: 

 

Bij Steungezin.nl werken in 2015 tien parttime vrijwilligers, waarvan twee ambassadeurs 

uit de doelgroep. Al deze medewerkers vertegenwoordigen voor het grootste gedeelte de 

doelgroep waarvoor we werken. Zeven van de tien hebben een bijstandsuitkering, 

waarvan vier met kind(-eren), twee van de tien hebben een WW uitkering en één iemand 

heeft na afloop van de WW nog geen recht op een uitkering, maar leeft wel volgens 

armoedenormering. Drie van de tien medewerkers hebben ook een functie in het bestuur 

van de stichting. Een aantal medewerkers zijn geworven via (sociale) media, zoals 

bredavoorelkaar.nl De andere medewerkers zijn aangemeld via Atea, op basis van 

activatie voor de participatiewet. De voorwaarde vanuit Steungezin.nl is dat mensen zelf 

kiezen of ze hier willen werken. Wij geloven er in dat mensen alleen vanuit de eigen 

kracht uiteindelijk keuzes kunnen en willen maken die hen uiteindelijk uit de 

uitkeringspositie zal halen. Dat is een proces waar tijd en ruimte voor is binnen onze 

organisatie en medewerkers zijn om die reden intrinsiek gemotiveerd. Dienstverbanden 

worden met wederzijds goedvinden gesloten, op basis van positiviteit. Iedereen mag en 

kan een eigen functie bouwen voor zover dat mogelijk is en van daaruit de eigen 

kwaliteiten en capaciteiten (her)ontdekken. Steungezin.nl biedt in 2015 een informele 

werksfeer, waarin plezier, focus op wat wél kan, optimisme en leren van fouten centraal 

staan. 

 

Onbezoldigde professionals: 

 

Via netwerken, netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden binnen de sociale kaart 

van Breda, worden regelmatig professionals aangetrokken die onze medewerkers 

voorzien van advies op het gebied van marketing en pr., recht en fiscale regelingen. 

Steungezin.nl is lid van het SterkNetwerk ter armoedebestrijding vanuit de Gemeente en 

neemt deel aan de bijeenkomsten. Ook zijn we onderdeel van MargeinBeeldII, de 

netwerkorganisatie van vrijwilligersorganisaties voor armoedebestrijding in Breda. Twee 

maal per jaar vindt vanuit Stichting Betrokken Ondernemers het Meet&Match evenement 

plaats, waar matches zijn gemaakt met commerciële bedrijven, zoals 

PriceWaterhouseCoopers voor financieel en organisatie advies en Projectoptimalisatie 

voor laptops. Van Zuylen Uitvaart kregen we een banner die we gebruiken bij 

presentaties en van RST Advocaten krijgen we juridisch advies. 

 

Bestuur (onbezoldigd): 

 

Het bestuur bestaat in 2015 uit voorzitter Helma du Pont, 

secretaris Erwin Hoek en penningmeester Walter Theewes. Per 1-12-2015 

heeft de stichting een nieuwe penningmeester: Antoon Hoeven 

“Als je 

deelt en 

geeft voel 

je je 

gelukkiger” 
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Erwin Hoek, Bestuurslid Steungezin.nl en Armoede-ambassadeur Gemeente Breda 

 

“Delen is vermenigvuldigen. Als je deelt en geeft voel je jezelf gelukkiger omdat je er ook 

een ander blij mee maakt - en het een goed gevoel geeft een ander te kunnen helpen. 

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen! Ik geloof in solidariteit en eerlijk 

delen. Dicht bij elkaar staan en onbaatzuchtig een ander helpen. Iedereen is gelijk en 

heeft recht op geluk, ook als het even tegen zit. Soms kun je iemand gelukkig maken 

met iets heel kleins zodat diegene ook weer vooruit kan. Waarom zouden we dat niet 

doen? In Nederland is er veel overvloed, maar ook schaarste. De armoede in Nederland, 

maar ook in Breda is groter dan wij denken. Daarom ondersteun ik dit burgerinitiatief 

met hart en ziel. Via Steungezin.nl hoop ik dan ook een beetje te kunnen bijdragen om 

steeds meer de armoede uit te sluiten. Daarom doe ik ook een oproep aan u, aan jou, 

om het platform te steunen en bij mensen (zeker bij kinderen) weer een lach op hun 
gezicht te krijgen. Tenslotte is hun geluk dan een beetje van ons allemaal." 

 

Antoon Hoeven, penningmeester Steungezin.nl, director PWC 

  

“Veel mensen doen donaties, klein of groot, maar de één op één ervaring en interactie bij 

een donatie via Steungezin.nl is uniek. Je beseft hoeveel een voor jou kleine gift kan 

betekenen voor een stadsgenoot met een hulpvraag. Je voelt direct dat je donatie goed 

terecht komt. Een persoonlijke boodschap en reactie maken dit compleet. Bijzonder om 

aan deze mooie Stichting een bijdrage te mogen leveren. Na een match bij Betrokken 

ondernemers samen voor Breda ben ik in contact gekomen met Helma en Stichting 

Steungezin.nl. Een Stichting die op een hele concrete en laagdrempelige wijze bijdraagt 

aan armoedebestrijding. Zowel door het matchen van mensen met een concrete 

hulpvraag en donateurs in dezelfde stad maar ook door het activeren van stadsgenoten 

met een uitkering. Ik zet mijn energie, ervaring en netwerk graag in om met het bestuur 

de organisatie verder te professionaliseren, het aantal matches komende jaren verder te 

laten groeien en zo op termijn Steungezin.nl ook naar andere steden te kunnen 

uitrollen.” 
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Comité van Aanbeveling 

 

www.steungezin.nl/breda/comite-van-aanbeveling 

Tony Bosma, trendwatcher - futuroloog www.extendlimits.nl 

"Het gaat niet meer om individuele macht maar om gebundelde kracht. De mensheid staat voor grote 
uitdagingen maar het is ook een tijd vol kansen. Samen kunnen we een fundamentele stap voorwaarts zetten 
en daarbij kunnen we elkaar helpen. Dat is zo mooi aan het initiatief van Steungezin.nl. Het gaat in op de 
essentie van het mens zijn en dat is dat we delen en gezamenlijk doelen realiseren. Van gedachteloos 
consumeren naar betekenisvol creëren en helpen. Het tijdperk van het ego laten we achter ons en samen 
bundelen we de kracht om die fundamentele stap voorwaarts te zetten waarin mens en planeet meer in balans 
komen. Doe mee met Steungezin.nl en ervaar de kracht van het delen.” 

Marja Wittenbols, Stichting de Vonk 

Dit is pas solidariteit: de één helpt de ander op het moment dat die daar ruimte voor heeft en geraakt wordt 
door de nood die er is. Met het bestaan en succes van Steungezin.nl wordt bewezen dat het nog niet zo slecht 
gesteld is met de betrokkenheid op elkaar in deze tijd. Laten we dat met elkaar in stand houden tegen elke 
berichten van groeiend individualisme en egoïsme in. 

Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda 
Fotografie: Ramon Mangold 

"Steun-een-gezin-in-nl ! In het katholiek sociaal denken is van oudsher de ‘zorg voor de naaste’ een belangrijk 
thema. Wie is onze naaste? Dat kan zijn iemand uit het eigen gezin of de familie, maar ook een buur, een 
vriend of ver weg een kind of gezin in een Derde Wereldland. Het nadenken over- en actief bijdragen aan- goed 
en vitaal samenleven kan ons gelukkiger maken. Juist in de afgelopen jaren is er opnieuw aandacht voor de 
zorg aan de direct naaste, vooral voor mensen in de wijk of stad waar u woont, gelovig of ongelovig. Ook zijn 
we eerder bereid bij te dragen aan concrete, zichtbare hulp dicht bij huis. Denkt u maar aan de Voedselbanken 
en de Vincentiusvereniging. Het bisdom van Breda beveelt daarom het doel van de stichting Steungezin.nl. bij u 
aan. Op een moderne manier – via internet – kunt u ‘uw naaste’ zoeken én vinden. Via haar website verbindt 
Steungezin.nl twee doelgroepen: gezinnen met een directe financiële hulpvraag voor een specifiek doel, die zijn 
aangemeld door bijvoorbeeld de gemeente én gezinnen die een gezin willen steunen met een bedrag voor dat 
speciale doel. Kijkt u eens verder op hun website en Steun-een-gezin-in-nl!“ 

Erna Smeekens 

Oprichtster van en/of betrokken bij: stichting Tientjes, Tientjesacademie en “De Vrije uitloop”, de eerste 
Nederlandse coöperatie voor Scharrelondernemers. “Mensen worden blij van mensen helpen. Mensen hebben 
zelf de beste oplossing voor hun problemen. Durf te vragen. Drie kreten die in mijn wereld centraal staan. Toen 
ik in 2009 vanuit een tamelijk wanhopige situatie, burned out in de bijstand en de voedselbank Tientjes 
bedacht, had ik niet kunnen bedenken hoeveel impact ze zouden hebben en hoe waar ze zijn. Ook weer voor dit 
prachtige nieuwe initiatief stichting Steungezin.nl: mensen de kans bieden om op een eenvoudige en 
laagdrempelige manier elkaar tot steun te zijn; bedacht door Helma, die in de problemen zat, om zich heen 

http://www.steungezin.nl/breda/comite-van-aanbeveling
http://www.extendlimits.nl/
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keek en tot deze prachtige oplossing kwam en bedoeld voor mensen die durven te vragen. Een verbluffend 
eenvoudig initiatief dat ik meer dan een warm hart toedraag. En waarin ik met trots een plaatsje in het comité 
van aanbeveling heb aangenomen. Ik hoop dat velen van jullie gevolg zullen geven aan de oproep om op een of 
andere manier bij stichting Steungezin.nl betrokken te worden. Om de moed te hebben jouw vraag te durven 
stellen of om de daadkracht te tonen te reageren op een vraag en daardoor blij te worden.”  

Anne-Marie de Brouwer 

Dr. Anne-Marie de Brouwer, universitair hoofddocent internationaal strafrecht Tilburg University en voorzitter 
van de Bredase stichting Mukomeze en een van de jongste Ridders in de Orde van Oranje-Nassau voor het 
onderzoek en maatschappelijke werk dat ze verricht m.b.t. slachtoffers/overlevenden van conflict-gerelateerd 
seksueel geweld.  

“Door het werk dat ik verricht in Rwanda weet ik hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die iets voor een 
ander willen doen. Voor mensen die het minder goed hebben, maar daar niet voor hebben gekozen. Dat geldt 
ook voor de mensen die Stichting Steungezin.nl dichterbij huis, in Breda, steunt. Met een klein steuntje in de 
rug kun je je mede-Bredanaar weer hoop en vertrouwen in de toekomst geven. Wat is er mooier dan er voor 
elkaar te zijn en vooroordelen te doorbreken? Want vergis je niet; iedereen kan in de situatie komen dat het 
leven plotseling tegenzit. Door iets voor een ander te doen verrijk je niet alleen zijn of haar leven, maar tevens 
dat van jezelf.” 

Marlice Dreessen, directeur VVV Breda 

“Ik ben blij de toezegging te hebben gedaan om zitting te nemen in het comité van aanbeveling van de 
Stichting Steungezin.nl. Ik vind het namelijk een geweldig initiatief. Op de allereerste plaats omdat in de 
organisatie mensen zitten die zelf tot de doelgroep behoren en dus precies weten hoe het voelt om iets niet te 
kunnen betalen. En op de tweede plaats omdat ik vind dat wij er voor elkaar als mensen moeten zijn. Wat geeft 
meer voldoening dan, als je wat geld kunt missen, dat ten goede te laten komen aan mensen die het nodig 
hebben en daardoor gelukkiger worden.” 

Vrienden van Steungezin.nl 

www.steungezin.nl/breda/vrienden-van-steungezin-nl 

Erik Martens, Director Public Affairs, MSLGROUP in Breda 

Jouw belang is mijn belang. “Met elkaar zijn we het tijdperk van de sharing economy binnengetreden. Delen op 
basis van een wederzijds belang wint in een rap tempo aan belang. Een laagdrempelig en monkey proof online 
platform is daarbij van essentieel belang. Daar vindt gemakkelijk de verbinding plaats tussen persoonlijke 
vraag en aanbod. Mijn belang is jouw belang en andersom. Altruïsme 2.0. In Breda is Steungezin.nl een zeer 
waardevolle start-up die het verdiend om ondersteund te worden. Het is een initiatief wat naadloos aansluit op 
de Haagse ambitie om de participatiemaatschappij nieuw leven in te blazen. Het mooie van Steungezin.nl vind 
ik dat er geen sprake is van politieke top-down sturing en afdwinging, maar dat ‘de markt’ zijn werk doet. 
Laagdrempelige vraag om een (tijdelijk) steuntje in de rug en de vrije wil om iets goeds te doen voor je 
medemens ontmoeten elkaar en daar zelf (geestelijk) ook beter van te worden. De energie die daarbij vrijkomt, 
maakt mensen rijker: ontvanger en gever. Hoe mooi is dat? Heel mooi, lijkt me!”  

Erik heeft de PYMWYHI-factor! Naar aanleiding van het Meet & Match evenement van ‘Betrokken Ondernemers 
Breda’ helpt hij onze stichting namens MSL met advies op het gebied van marketing, p.r. en imagobuilding. 
Bedankt Erik! PYMWYHI = PutYourMindWhereYourHeartIs   

http://www.steungezin.nl/breda/vrienden-van-steungezin-nl
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Ambassadeurs uit de doelgroep: 

 

www.bndestem.nl/regio/breda/de-robin-hoods-van-deze-tijd-1.4949929 

 
Sandrine London is in 2015 ambassadeur vanuit de doelgroep. Sandrine is alleenstaande 

bijstandsmoeder met twee schoolgaande kinderen. Haar boodschap: “Altijd je best 

blijven doen. Ik heb een eigen bedrijf gehad en weet ook hoe het is om genoeg geld te 

hebben. Je hoeft je niet te schamen voor je situatie, vaak kun je er niks aan doen.” 

 

www.facebook.com/steungezin.nl/photos/a.218573081679019.1073741828.1604404974

92278/343833359152990/?type=1&theater 

 
Wim Goverde is in 2015 ambassadeur vanuit de doelgroep. Wim is alleenstaand, deels 

werkt hij en deels krijgt hij een uitkering. Zijn boodschap: “Ik ben de schaamte voorbij. 

Ik kan dan ‘arm’ zijn, maar als mens tel ik gewoon net zo hard mee. Ik ben niet minder.”  

http://www.bndestem.nl/regio/breda/de-robin-hoods-van-deze-tijd-1.4949929
http://www.facebook.com/steungezin.nl/photos/a.218573081679019.1073741828.160440497492278/343833359152990/?type=1&theater
http://www.facebook.com/steungezin.nl/photos/a.218573081679019.1073741828.160440497492278/343833359152990/?type=1&theater
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Sociaal en Maatschappelijk Kapitaal: 

 

Van input naar outcome: waarin hebben we geïnvesteerd om onze doelen te behalen? 

 

 

 

 

 
 

 

Samenwerking Tientjes, WIJ, Voedselbank, Atea 

 

Tientjes 

 

Steungezin.nl vindt het belangrijk om te investeren in het samenwerken met andere 

organisaties op de sociale kaart. Voor het inschrijfevenement tijdens de 

nieuwjaarsreceptie wilden we het evenement in het Rondeel organiseren, gezien de 

overlap van onze doelgroepen. Ook konden onze profielhouders op die manier kennis 

maken met de locatie en activiteiten van Tientjes. De catering hebben we laten 

verzorgen door Theesalon de Struyck, een multiculturele club die ook als doel heeft om 

mensen nader tot elkaar te laten komen. Voor ons gevoel hebben we een win-win-win 

situatie gecreëerd.  

 

WIJ 

 

Dankzij WIJ Breda, dé vrijwilligersorganisatie van de welzijn- en zorgsector van Breda, 

genieten wij sinds juli 2015 van een volledig ingericht kantoor. WIJ faciliteert ons volledig 

op dit gebied, omdat we soortgelijke doelstellingen hebben: armoedebestrijding en 

Steun 
gezin.nl 

Sociale kaart:

Gemeente

Politiek

Maatschappelijke 
organisaties

Goede doelen

Doelgroepen:

Pro:feelers = 
huishoudens 

minima

Partici:patoren = 
particulieren 
financiering 
individuele 
armoede-
bestrijding

Interne organisatie:

Personeelsbeleid gericht op 
activatie en participatie 

Marketing & Communicatie 
(social media) 

Organisatieprocessen gericht 
op schaalvergroting
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- Subsidies

- Exploitatie 
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Awards
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participatie, maar ook de organisatiecultuur sluit aan bij de onze. Die kenmerkt zich door 

openheid, transparantie en een platte organisatie. We zijn WIJ daar ontzettend dankbaar 

voor, want we hebben gemerkt dat we door deze facilitaire ondersteuning een veel 

stabielere werkomgeving hebben, wat onze werkzaamheden ten goede komt en 

waardoor we een professionaliseringsslag hebben gemaakt. Door de locatie zijn we ook 

meer betrokken bij Zorgvoorelkaar Breda. 

 

Voedselbank 

 

Sinds de lancering van de vernieuwde website op 12-12-2015 is het mogelijk om ook de 

Voedselbankpas als controlemiddel op te voeren. Na contact met verschillende 

bestuursleden van de Voedselbank, hebben we toestemming gekregen om maandelijks 

op de locatie aanwezig te zijn om mensen met een Voedselbankpas te faciliteren hun 

profiel aan te maken en/of hun rekening of wens te plaatsen op de website. 

 

ATEA 

 

ATEA staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling en biedt expertise op het 

terrein van Leren, Werken en Zorg. Onze doelstelling is om mensen maatschappelijk te 

laten meedoen én om mensen zonder werk (in bezit van bijstandsuitkering) weer een 

plek op de arbeidsmarkt te geven. De ATEA-groep screent cliënten, bemiddelt naar 

regulier werk en voor wie betaalde arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt voorzien in 

maatschappelijk zinvolle arbeid, sociale activering of dagbesteding. 

 

 

Netwerken: SterkNetwerk en MargeinBeeldII 

 

SterkNetwerk 

 

De wereld van de sociale zekerheid, re-integratie, participatie en armoedebestrijding is 

zeer dynamisch. Beleidswijzigingen volgen elkaar in een rap tempo op. Vanwege een 

traag herstel van de economie is er meer scherpte nodig dan ooit. Daarom blijft de 

gemeente Breda een vangnet houden voor de meest kwetsbare groepen in de 

samenleving. 

 

Om die reden is in Breda sprake van een activerend armoedebeleid. Mensen die nog niet 

aan de slag kunnen, worden ondersteund. Dat kan de gemeente niet alleen, ze hebben 

daarbij hulp nodig van het maatschappelijke middenveld, de professionele organisaties 

en de vrijwilligers die de meest kwetsbare groepen in Breda kennen. 

Voor ondersteuning is daarom een sterk netwerk gecreëerd om gezamenlijk armoede te 

signaleren, te voorkomen en te bestrijden. Samen zoeken wij naar een werkwijze om 

wegwijzers naar hulp en ondersteuning eenduidig en zichtbaar te maken. Dit is ontstaan 

naar aanleiding van de motie “Aanpak van kwetsbaar naar zelfredzaam” die door de 

gemeenteraad is aangenomen op15 april 2013. 

 

Hierbij wordt samengewerkt met Marge in Beeld2 (MIB2) het armoedenetwerk, 

cliëntenraad binnen het sociale domein (in welke vorm dan ook), Breda doet, wijkteams, 

Zorg voor elkaar Breda en vele anderen).  

Uitgangspunten van het sterknetwerk zijn: 

- Voorlichting over beleid en wijzigingen 

- Ken elkaar, alleen zo kom je tot een sterknetwerk 

- Uitwisselen van ervaringen en resultaten in beeld brengen. 

 

Vanuit het Sterknetwerk wordt gewerkt met ambassadeurs en een pool van voorlichters 

van ATEA om het beleid meer 'gezicht' te geven en de samenwerking uit te dragen. 

Steungezin.nl is onderdeel van dit netwerk en onderschrijft de zelfredzaamheid die dit 

netwerk wil uitdragen.  
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www.breda.nl/familie-zorg-welzijn/armoedebestrijding/armoedebestrijding-meer-

informatie/sterk-netwerk 

 

 
 

  

http://www.breda.nl/familie-zorg-welzijn/armoedebestrijding/armoedebestrijding-meer-informatie/sterk-netwerk
http://www.breda.nl/familie-zorg-welzijn/armoedebestrijding/armoedebestrijding-meer-informatie/sterk-netwerk
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Marge in Beeld2 (MIB2) 

 

Trekt op met mensen die op of onder het minimum leven en zet zich in voor mensen die 

in armoede leven. Het netwerk verzamelt signalen van armoede, onrecht en uitsluiting, 

bundelt ze en legt ze neer bij de gemeente Breda en/of andere 

(hulpverlenings)organisaties. Zij geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente 

Breda bijv. over het armoedebeleid. Aangesloten vrijwilligersorganisaties bij 

MargeInBeeld2 zijn: Annahuis, Vincentius Vereniging Breda, Stichting Leergeld Breda, 

Steungezin.nl, Zorg voor Elkaar Breda, Voedselbank Breda, Humanitas, Inloop Voor 

Elkaar, Inloop Clement, Stichting Help ons Helpen (Weggeefwinkel), Kerken in Breda, 

Leger des Heils, Tientjes, STOB (Steunpunt Ongedocumenteerden Breda), Loket 

Begeleiding Bavel en Ulvenhout, KBO, STRAATRAAD, Stichting Theehuis Heuvel, Hart 

voor Breda Noord en Mondiaal Centrum. 

 

Marge in Beeld2 streeft naar: 

§ Een betere verwijzing en bereikbaarheid naar elkaar. 

§ Signalen van armoede, onrecht en uitsluiting te verzamelen en te melden. 

§ Belangen te behartigen. 

§ Mensen zelf aan het woord te laten 

 

Steungezin.nl heeft in 2015 intensief samengewerkt met meerdere organisaties binnen 

MIB2 en was betrokken bij de organisatie van de Armoedeconferentie “Armoede en 

Politiek” op maandag 19 oktober 2015. 

 

 

 

www.margeinbeeld2.nl/index.php/lijst-van-samenwerkende-organisaties/steungezin-nl 

 

 
 

  

http://www.margeinbeeld2.nl/index.php/lijst-van-samenwerkende-organisaties/steungezin-nl
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Erkenning: Ab Harrewijn Prijs 

 

In 2015 heeft Steungezin.nl de Ab Harrewijn Prijs gewonnen. Dit heeft ons imago een 

sterke impuls gegeven: we proberen goed te doen, op een goede manier. 

 

www.abharrewijnprijs.nl  

 

 
 

De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep personen die 

zich ingespannen heeft voor de "onderkant" van de samenleving.  

 

www.telegraaf.nl/binnenland/24040052/__Prijs_voor_Steungezin.nl__.html 

 

 
 

 

  

http://www.abharrewijnprijs.nl/
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24040052/__Prijs_voor_Steungezin.nl__.html
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Communicatie en Social Media 

 

Steungezin.nl en de sociale media is te vinden via Google, we hebben een 

Facebookpagina en een Twitteraccount 
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Meer verhalen achter de feiten en cijfers II 

 

Dit is het profiel van Liefde Geven. ‘Liefde Geven’ is een (gescheiden) gezin met 

9 kinderen die niet allemaal meer in één huis wonen en moeten leven van een uitkering. 

Voor het vervoer van één van de zieke kinderen is er een gezinsauto, maar die moest 

gerepareerd worden. Het bedrag van de match: 80 € 

 

www.steungezin.nl/breda/profielen/204 

 

 
 

De participerende burger die de auto-reparatie heeft betaald: 

 

“Lieve gezin, 

Ik wil graag bijdragen aan de kapotte auto, ik wens jullie een fijne kerst toe en dat jullie 

binnenkort weer met de auto op weg kunnen. Liefs, Marijke” 

 

Het antwoord van ‘liefde geven’: 

 

“marijke, graag wil ik en mijn kinderen je hartelijk bedanken. wij zijn bijzonder verbaast 

dat er toch nog mensen zijn met zoveel inlevingsvermogen en betrokkenheid. wij wensen 

jou en je achterban een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. "BEDANKT” 

 

 

 

  

http://www.steungezin.nl/breda/profielen/204
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Financieel Kapitaal 

 

Van input naar outcome: waarmee hebben we geïnvesteerd om  

onze doelen te bereiken? 

 

Inleiding: 

 

Steungezin.nl is een online platform ter bevordering van burgerparticipatie en geeft een 

impuls aan de sociale cohesie, door middel van persoonlijke armoedebestrijding. De 

organisatie heeft als doel om burgers te activeren om op individuele wijze actief deel te 

nemen aan armoedebestrijding, waarbij uitkeringsgerechtigden worden geactiveerd om 

de eigen situatie te verbeteren. Deze activatie wordt ingezet via het platform, waarbij het 

doel is om tot een match te komen met een medeburger die financieel draagkrachtiger 

is. Daarnaast biedt Steungezin.nl uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid om, naast 

online activatie, praktische werkzaamheden en activiteiten te verrichten binnen de 

organisatie zelf. Deze werkzaamheden omvatten alle taken die behoren bij het optimaal 

laten functioneren van het platform die vallen onder social media, marketing, 

communicatie, business development, database beheer, office management, bestuurlijke 

en promotionele werkzaamheden. 

 

Activatiesubsidie Steungezin.nl 2015 

 

Voor het jaar 2015 is beraamd dat de organisatie met een budget van 30.000 Euro de 

werkzaamheden kan verrichten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Een deel 

hiervan wordt gefinancierd door de gemeente Breda, die op basis van cofinanciering 

15.000 Euro heeft toegekend. Deze activatiesubsidie is erop gericht om meer 

uitkeringsgerechtigden te laten participeren op het platform. Een nevenactiviteit, wat als 

wezenlijk onderdeel van de organisatie wordt gezien, is het activeren van 

uitkeringsgerechtigden door vrijwilligerswerk bij de organisatie zelf.  

 

Totaal bedrag subsidie:               15.000 Euro 

 

Cofinanciering: 

 

Voor de andere 15.000 Euro die nodig is om het volledige budget te completeren zijn een 

drietal co-financiers gevonden: 

 

Beerntea          8.500 Euro 

 

Ab Harrewijnprijs         5.000 Euro 

 

Fonds de Grez-Mahie         1.500 Euro 

 

 

Concrete invulling gemeentelijke subsidie á 15.000 Euro: 

 

1) Activatieproject: herontwikkeling platform ter uitbreiding van doelgroep 

uitkeringsgerechtigden:  

11.000 Euro 

 

 

Met het ontwikkelen van de hernieuwde website hebben we het doel bereikt om 

gebruiksvriendelijker te zijn voor participerende burgers. De lancering vond plaats op 

12 december en heeft geleid tot een recordaantal van 79 matches enkel in de maand 

december, voor een totaal bedrag van € 3.505,66 ! 

 

De (her)nieuwde website heeft een verbeterde backoffice (administratief systeem), 

waardoor we meer medewerkers een duidelijk afgebakende taak kunnen bieden. Voor 

“Uitkerings-

gerechtigden 

participeren 

op ons 

platform” 
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het optimaliseren van de administratieve web processen m.b.t. profielhouders, is in 

augustus 2015 een presentatie/bijeenkomst georganiseerd, waarvoor een klantmanager 

van Atea deelnemers heeft geworven binnen zijn caseload van onze doelgroep. Van de 

vier deelnemers is er één geselecteerd die graag bij onze organisatie geactiveerd wilde 

worden. Deze medewerker heeft het naar zijn zin en we kunnen spreken van een 

succesvolle activatiematch. 

 

Ook kon het nieuwe systeem er op ingericht worden om ook mensen met een ander 

controlemiddel dan de BredaPas toe te laten, zoals in dit geval de Voedselbankkaart. Dit 

heeft opgeleverd dat er in december 10 nieuwe huishoudens participeren op het 

platform. Daarvan zijn er drie met een Voedselbankkaart. 

 

 

 

http://www.beerntea.com/projecten/steungezin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beerntea.com/projecten/steungezin
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www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-12-20/steungezinnl-vergoedt-

voor-13-mille-aan-rekeningen 

 

 

 

 

 

 

2) Activatieproject folderen en posters plakken door doelgroep: 

 

Acties: Ontwerp folders, posters en t-shirts. Drukken folders, posters en t-shirts 

Doel: 10 tot 20 uitkeringsgerechtigden (pro:feelers) inzetten/activeren voor promotionele 

activiteiten om 100 nieuwe profielen en matches te werven voor Sinterklaas en Kerst. 

 

2.000 Euro 

 

Toelichting: 

 

In verband met de werkzaamheden voor het hernieuwde platform is het onze organisatie 

niet gelukt om de activiteiten plaats te laten vinden in 2015. Het eerste flyer 

activatieproject is verzet naar 29 januari 2016. In totaal zijn er 6 profielhouders 

geactiveerd om in de wijk Hoge Vucht te flyeren. Het blijkt niet makkelijk te zijn de 

profielhouders non-digitaal te activeren. In de maand mei/juni worden profielhouders 

opnieuw benaderd om mee te doen aan flyer-acties, waarbij we een andere opzet van 

het evenement gaan hanteren. Ook gaan we deze combineren met het nog uit te voeren 

activatieproject: inschrijfevenement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-12-20/steungezinnl-vergoedt-voor-13-mille-aan-rekeningen
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-12-20/steungezinnl-vergoedt-voor-13-mille-aan-rekeningen
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-12-20/steungezinnl-vergoedt-voor-13-mille-aan-rekeningen
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-12-20/steungezinnl-vergoedt-voor-13-mille-aan-rekeningen
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-12-20/steungezinnl-vergoedt-voor-13-mille-aan-rekeningen
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2015-12-20/steungezinnl-vergoedt-voor-13-mille-aan-rekeningen


 

 24 

Activatieproject inschrijfevenement Kerstlunch: 

 

 

Acties: huren Rondeel stichting Tientjes, inhuren catering Theesalon 

de Struyck, ontwerpen en drukken promotiemateriaal inschrijfevenement, 

laptop gebruiksklaar (inrichten op systeem). 

Doel: 10 tot 20 uitkeringsgerechtigden (pro:feelers) inzetten/activeren voor 

inschrijfevenement om 100 nieuwe profielen te werven 

2.000 Euro 

 

 

Toelichting: 

 

 

In verband met de werkzaamheden voor het hernieuwde platform, is het onze 

organisatie niet gelukt om de bijeenkomst te organiseren tijdens Sinterklaas of Kerst. Wij 

hebben dit evenement verzet naar het inschrijfevenement tijdens de 

Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 17 januari 2016. Dit evenement was een redelijk 

succes. In totaal hebben 11 vrijwilligers uit de doelgroep (6 van Steungezin.nl, drie van 

Tientjes en twee van Theesalon de Struyck) het evenement gehost. Gerekend werd op 

100 tot 150 bezoekers; het daadwerkelijke aantal lag rond de 50. In totaal zijn er 25 

huishoudens aangemeld voor 2016. In de maand mei/juni  wordt deze activiteit in 

kleinere vorm herhaald, in combinatie met het flyerevenement.  

 

www.bredabuurt.nl/breda/12762/succesvolle-nieuwjaarsreceptie-steungezinnl 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

“Lokale 

aanpak 

voor 

armoede” 

http://www.bredabuurt.nl/breda/12762/succesvolle-nieuwjaarsreceptie-steungezinnl
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Publicaties in (vak)bladen 

 

 

www.socialealliantie.nl/index.php/lokale-aanpak/steungezin-nl 

 

 

 

 

 

  

http://www.socialealliantie.nl/index.php/lokale-aanpak/steungezin-nl
http://www.socialealliantie.nl/index.php/lokale-aanpak/steungezin-nl
http://www.socialealliantie.nl/index.php/lokale-aanpak/steungezin-nl
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Nog meer verhalen achter de feiten en cijfers III 

 

 

Dit is het profiel van ‘de Amsterdammers’, een gezin met drie kinderen, waarvan de 

ouders ziek zijn en WIA/WOA krijgen. Ze vroegen om een bijdrage voor de schoolkosten 

van één van de kinderen à € 65.  

 

 

www.steungezin.nl/breda/profielen/339 

 

 
 

 

De participerende burger die de schoolkosten heeft betaald: 

 

“Het is belangrijk dat kind(eren) kunnen meedoen op school.  De vrijwillige ouder 

bijdrage is in de praktijk wat minder vrijwillig dan de naam doet vermoeden. Daarom wil 

ik jullie graag helpen.” 

 

 

Het antwoord van ‘de Amsterdammers’: 

 

“Geacht heer en mevrouw. Wij zijn erg blij met dit bedrag van €65 Euro voor mijn zoon.  

Wij bedanken u voor uw donatie. Wij wensen u Gelukkige dagen ter gelegenheid van het 

nieuwe jaar. Met vriendelijke groeten.Y.” 

  

http://www.steungezin.nl/breda/profielen/339
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Balans per 31 December 2015 

 

 

 

 
 

Toelichting: 

 

Eind 2015 is het oude internetplatform buiten gebruik gesteld en de nieuw ontwikkelde 

site onder aftrek van de door de site bouwer gegeven co-financiering geactiveerd. Gezien 

de snelheid van ontwikkelingen zal de site in 3 jaar worden afgeschreven. 

 

De reserves zijn toegenomen door het batig saldo van 2015. De toename van de 

schulden korte termijn wordt veroorzaakt door het nog te besteden deel van de 

gemeentelijke subsidie 2015. 

 

 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA   in € 2015 2014

Vaste activa 8.333             7.875             

Liquide middelen 7.705             1.924             

Totaal activa 16.038           9.799             

PASSIVA   in € 2015 2014

Reserves 11.739           9.382             

Schulden korte termijn 4.299             417                

Totaal passiva 16.038           9.799             

“Balans 

 
2015” 
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Staat van baten en lasten 2015 

 

 

 

 

 
 

 

Toelichting: 

De subsidies en bijdragen bestaan uit de ontvangen gelden vanuit de Ab Harrewijnprijs, 

het Fonds de Grez-Mahie en het bestede deel van de gemeentelijke subsidie 2015. 

De eigen bijdrage van profielhouders en de bijdrage van donateurs zijn gestegen door 

het toegenomen aantal matches in 2015 t.o.v. 2014. 

 

De afschrijvingskosten zijn eenmalig hoog door het buiten gebruik stellen van het oude 

internet platform wat een eenmalige last van 7.875 geeft.  

 

De overige kosten zijn toegenomen a.g.v. het toegenomen activiteitenniveau van de 

Stichting en de gerealiseerde matches. 

 

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

BATEN   in € 2015 2014

Subsidies en bijdragen 17.500           12.000           

Eigen bijdrage profielhouders 564                207                

Bijdrage donateurs 444                249                

Totale baten 18.508           12.456           

LASTEN   in €

Afschrijvingskosten 12.042           716                

Huisvestingskosten 959                296                

Verzekeringskosten 498                378                

Telefoon/communicatie/hosting 1.062             860                

Bankkosten 716                282                

Overige kosten 874                542                

Totale lasten 16.151           3.074             

Saldo baten en lasten 2.357             9.382             

“Baten 

en 

Lasten” 
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Algemene toelichting grondslagen 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

De jaarcijfers zijn opgesteld op basis van historische kosten.   

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.  

WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS  

Materiële vaste activa  

De in het bedrijf aangewende duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd op 
aanschaffingswaarde. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur.  

Er wordt afgeschreven vanaf het jaar van ingebruikname. 

RESULTAATBEPALING  

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de subsidies, 

bijdragen donateurs en profielhouders en overige baten en de kosten en andere lasten 

over het boekjaar.  

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd;  

Uitgaven en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de balans 
verwerkt en indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van het jaarverslag.  

AFSCHRIJVINGEN  

De afschrijvingen op de materiële activa worden toegerekend door middel van vaste 
percentages van aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte levensduur.  

Voor het internet platform is een levensduur van 3 jaar gecalculeerd.  

  

“toelichting

grond-
slagen” 
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Nog meer verhalen achter de feiten en cijfers IV 

 

Dit is het profiel van Rogue. “Rogue” is een alleenstaande ouder met twee kinderen. 

Vanwege het inkomen van dit huishouden (uitkering + werk) was er geen geld om 

naar de tandarts te gaan voor een gebitssanering. De persoon achter dit profiel is bij ons 

op het spreekuur geweest, waardoor we hebben kunnen zien dat lachen voor deze 

persoon niet mogelijk was, gezien de staat van het gebit. Voor het betalen van de 

tandartsrekening zijn een aantal matches geweest, waardoor het totaalbedrag door 

Steungezin.nl overgemaakt kon worden naar de tandarts. Bedrag match: € 50. 

 

www.steungezin.nl/breda/profielen/339 

 

 
 

 

De participerende burger die een deel van de tandartsrekening heeft betaald: 

 

“Succes met het opknappen van je gebit!” 

 

 

Het antwoord van ‘Rogue’: 

 

“hartelijk dank voor uw bijdrage, het doet me heel veel dat mensen die ik niet eens ken 

bereid zijn mij te helpen. ik hoop dat u weet hoe veel het voor mij betekend om eindelijk 

deze stappen te kunnen zetten. mede dankzij u zal ik in de toekomst weer voluit kunnen 

lachen..” 

 

 

  

http://www.steungezin.nl/breda/profielen/339
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FOTO AMBASSADEUR SANDRINE: Piet den Blanken 

 
 

FOTO AMBASSADEUR WIM: Piet den Blanken 

 
 

Deze foto’s zijn onderdeel van de reportages die Piet den Blanken maakt voor de 

ambassadeurs van Steungezin.nl. Hij brengt in beeld hoe het leven er uit ziet voor 

iemand die in financiële armoede leeft in Breda. Dank, Piet! www.denblanken.com  

http://www.denblanken.com/

