
Jaarverslag 2021

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

Leiden Leiderdorp

Oegstgeest Voorschoten

1



Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten

Rapportage over 2021

Stichting Voor Elkaar 
Leiden e.o.

➢ Introductiepagina

➢ Voorwoord bestuur

➢ Stichting Voor Elkaar Leiden 2.0

➢ SchuldHulpMaatje

➢ JobHulpMaatje

➢ HipHelpt

➢ Fietskliniek

➢ Sinterklaasactie

➢ Verdiepen

➢ Nieuwe website en flyer met Present

➢ Contactpagina

➢ Donateurs bedankpagina

Inhoudsopgave 
Jaarverslag Stichting Voor Elkaar Leiden en omgeving

2

Voor Elkaar Leiden is een 
vrijwilligersorganisatie die 
in samenwerking met de 
kerken en christelijke 
studentenverenigingen 
hulp biedt aan kwetsbare 
burgers in Leiden en 
omgeving, ongeacht 
afkomst of 
levensovertuiging. We 
doen dit uit liefde voor God 
en de medemens.

Als een diaconaal platform 
organiseren we diverse 
programma’s waarin 
vrijwilligers, met name 
afkomstig uit de kerken en 
betrokken 
studentenverenigingen, 
hulp bieden op sociaal-
maatschappelijk gebied. De 
stichting doet dit in 
samenwerking met de 
lokale overheid, 
professionele instellingen 
en andere 
vrijwilligersorganisaties. 
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In dit jaarverslag over het jaar 2021 lopen we 
in hoofdlijnen door de verschillende 
programma’s die we als Stichting organiseren 
in de Leidse regio. 

Van de programma’s SchuldHulpMaatje, 
JobHulpMaatje en HipHelpt zijn ook eigen 
jaarverslagen beschikbaar.

De uitgebreide financiële verantwoording is 
ook in een apart document te vinden.

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. 
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Kerncijfers 2021:

555   vrijwilligers

1165 hulpvragers en gezinnen

waaronder 150 gezinnen 
voor de Sinterklaasactie       
met 385 kinderen



Net als het jaar 2020 werd 2021 gestempeld door de coronapandemie. Het bestuur is dankbaar dat ondanks de beperkingen 
er toch veel hulp geboden kon worden door de honderden vrijwilligers van de stichting. En vooral dat een groeiend aantal 
mensen die hulp vroegen die ook gekregen hebben. De 555 vrijwilligers van SchuldHulpMaatje, HiP Helpt, JobHulpMaatje en 
Serve the City (Sinterklaascadeaus voor kinderen) hebben in 2021 achter de schermen hun werk gedaan. En daarmee zijn 
circa 1165 hulpvragers en gezinnen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten geholpen. Het stemt ieder jaar weer 
tot grote dankbaarheid dat het werk dat we doen gezegend wordt met voldoende financiële middelen. Geld is nodig om de 
organisatie draaiend te houden en in vier gemeenten actief te zijn, maar als mensen weer licht zien aan het eind van de 
tunnel of weer zelfvertrouwen krijgen door coaching in JobGroups is dat eigenlijk onbetaalbaar.

In 2022 blijven we helpen, bescheiden maar met evenveel inzet en passie. Gelukkig zorgt het coronavirus niet meer voor een 
voortdurende sfeer van crisis. Maar corona is niet weg. En we realiseren ons dat een (onbekend) aantal mensen nog steeds 
de gevolgen ondervinden, aan de lijve en in hun financiële huishouding. Door de oorlog in Oekraïne zijn er nieuwe zorgen 
bijgekomen; er komen vluchtelingen onze kant op en die oorlog daar raakt ook mensen hier in Nederland in hun 
portemonnee.

Daarom is het zo belangrijk dat er vrijwilligers zijn, zoals die van Voor Elkaar Leiden, die dóórgaan met omzien naar mensen 
die echt hulp nodig hebben, en náást hen gaan staan.
Sinds kort heeft Voor Elkaar Leiden drie betaalde krachten in dienst om al het werk goed te organiseren. Daar past het woord 
dankbaarheid bij.

Grote dank aan al de vrijwilligers, geweldig wat zij allemaal weer gedaan hebben in het afgelopen jaar. 
Dank ook aan de vele sponsors en particulieren en kerken voor hun giften. We doen het met elkaar en voor elkaar.

22 maart 2021, het bestuur van Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
Guido Terpstra, Chris Sol, Nico van Gelder en Marlies Morsch
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Voorwoord bestuur



Stichting Voor Elkaar Leiden 2.0

Verduurzaming en professionalisering (1/3)

Het jaar 2021 begon met de start van een team van drie betaalde medewerkers. Barbera Bikker was als 
hoofdcoördinator enkele maanden daarvoor al begonnen en per 1 januari kwamen er twee betaalde 
coördinatoren bij. Marc Aldewereld werd de betaalde coördinator voor SchuldHulpMaatje en Maartje 
Harinck voor JobHulpMaatje en HipHelpt. 
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Het team van 2021 en begin 2022

Van links naar rechts: 

- Thera Leenman

(hoofdcoördinator per 1 feb 2022)

- Maartje Harinck 

(coördinator JobHulpMaatje en HipHelpt)

- Marc Aldewereld

(coördinator SchuldHulpMaatje) 

- Barbera Bikker

(hoofdcoördinator tot 1 feb 2022)



Stichting Voor Elkaar Leiden 2.0

Verduurzaming en professionalisering (2/3)

Naast het coördinatiewerk werden in het kader van de professionalisering diverse zaken gerealiseerd: 

❑ De boekhouding en crediteurenadministratie werd uitbesteed via KKA en wordt nu met een 
boekhoudpakket en het 4-ogen principe uitgevoerd. (KKA = kantoor der kerkelijke administraties). 

❑ De nieuwsbrieven werden via Mailchimp ingericht, zodat mensen zich zelf kunnen aan- en 
afmelden en er inzicht is in het (door)klikgedrag vanuit de nieuwsbrieven. 

❑ De jaarverslagen en nieuwe plannen werden in PowerPoint gemaakt, het ziet er aantrekkelijker 
uit en de inhoud komt daardoor meer tot z’n recht. 

❑ Per 1 april 2022 kreeg de Stichting in De Bakkerij kantoor, gedeeld met de landelijke vereniging 
SchuldHulpMaatje.

❑ De website werd volledig vernieuwd en kreeg daarbij een nieuwe frisse huisstijl. 
❑ De Sinterklaasactie werd in de presentatievorm geprofessionaliseerd. 
❑ Samen met Stichting Present werd een flyer ontwikkeld voor onze gezamenlijke doelgroepen als 

het gaat om vrijwilligers. Het is in de kerken niet altijd duidelijk wat bij wie hoort en deze flyer 
gaat hierbij helpen. De verspreiding moest vanwege de lockdown naar begin 2022 worden 
geschoven. 

❑ Met name op initiatief van Leiden heeft SchuldHulpMaatje landelijk een Gemeenteraadspamflet 
opgesteld ten bate van de programma’s voor de lokale politieke partijen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. We hebben dit in Leiden en Leiderdorp gedeeld met enkele 
politieke partijen. 
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Stichting Voor Elkaar Leiden 2.0

Verduurzaming en professionalisering (3/3)

❑ Er werden verkennende gesprekken gestart met SchuldHulpMaatje landelijk en een aantal andere 
grote plaatsen voor de verduurzaming (financieel). Ook in andere plaatsen speelt deze behoefte 
en Leiden zou graag bij landelijke initiatieven aansluiten. 

❑ Het Preventie- en integriteitsbeleid werd ingericht en op de website beschikbaar gesteld. Er is een 
vertrouwenspersoon en er is een handelingsprotocol ‘niet gewenst gedrag’. Bij onze 
dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. 
Gedragscodes zijn een helder houvast over hoe we met elkaar omgaan. Nieuwe 
SchuldHulpMaatjes en JobHulpMaatjes ondertekenen de landelijke gedragscode van resp. 
SchuldHulpMaatje of JobHulpMaatje. Voor nieuwe vrijwilligers bij HipHelpt is het akkoord gaan 
met de landelijke gedragscode verwerkt in het online aanmeldformulier.

❑ Voor nieuwe SchuldHulpMaatjes en JobHulpMaatjes werd altijd al een VOG aangevraagd. In 2021 
zijn we gestart met ook VOG’s aan te vragen voor HipHelpt-vrijwilligers die zich aanmelden buiten 
de bekende kerken en studentenverenigingen en vanaf 1 januari 2022 voor alle nieuwe HipHelpt-
vrijwilligers.

❑ Wekelijkse berichten op sociale media bereikten gemiddeld 500 mensen per bericht.
❑ Voor Elkaar Leiden haalde de krant met een interview over de samenwerking met Humanitas en 

de verlenging van de samenwerking met de Rabobank. Daarnaast zijn er ook artikelen 
gepubliceerd met interviews over HipHelpt en de Sinterklaasactie.
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Leiden
272 (146)

Leiderdorp
38 (19)

Oegstgeest
45 (29)

Voorschoten
58 (17)

Trajecten per gemeente (en afgerond)

SchuldHulpMaatje 2021

SchuldHulpMaatje Leiden e.o. helpt financiële 
problemen bestrijden en voorkomen i.s.m. lokale 
hulpverleningsinstanties. Zij stelt getrainde Maatjes 
beschikbaar, die vrijwillig een steun en toeverlaat 
zijn voor wie het omgaan met geld niet meer de 
baas zijn: preventief, tijdens een schuldsanering of 
bij nazorg.

Top 3 type hulpvragen

29% Achterstand betalingen
26% Begeleiding administratie 
18% Budgetcoaching/planning

90 (-17) maatjes
8 (+1) coördinatoren

SchuldHulpMaatje hielp in het afgelopen jaar 413

mensen met een maatje. Daarnaast hielpen we 
200 mensen via (inloop)spreekuren. Totaal 
hielpen we daarmee op jaarbasis meer mensen 
dan voorheen. De aanmeldingen in het tweede 
en vierde kwartaal waren duidelijk hoger. 

De samenwerking met Humanitas werd in Leiden 
geformaliseerd op 15 juni. De samenwerking 
komt praktisch tot uiting door de organisatie van 
(inloop)spreekuren, kennissessies voor 
vrijwilligers en een wiki met informatie voor 
vrijwilligers. 



JobHulpMaatje 2021
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JobHulpMaatje helpt mensen in hun 
zoektocht naar werk. Doel is het 
zelfbewust en beter bemiddelbaar 
worden van deelnemers, met als 
vrucht het vinden van werk, al dan 
niet betaald. De begeleiding is 
individueel via JobHulpMaatjes en in 
(‘lotgenoten’) JobGroups (JG’s) van 
maximaal twaalf deelnemers. Er zijn 
momenteel twintig maatjes en drie 
JobGroup-leiders.

In 2021 zijn er drie JobGroups succesvol 
afgerond. Éen van de drie JobGroups
was online, maar dit was niet voor 
herhaling vatbaar. Het persoonlijke 
contact en de groepsdynamiek is van 
wezenlijk belang om de JobGroup
succesvol te laten verlopen. 
Maar liefst 64 trajecten zijn succesvol 
afgerond. 

JobGroup deelnemer Anna: “Ik weet meer wat ik wil en 
wie ik ben. Ik weet nu ook waar ik een baan kan vinden. 
De elevator pitch was het moeilijkste maar het was ook 
heel goed want ik weet dat ik het gewoon moet proberen. 
Ik ben dankbaar voor Maartje, Ibolya en Leo. Veel 
informatie gekregen en veel positieve energie.”

Eindstand 2021: 
20 maatjes (+5)
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HipHelpt 2021

Via HipHelpt (HipHelpt staat voor Hulp 
in Praktijk) bieden we sociale en 
praktische hulp voor burgers die 
(tijdelijk) gebrek hebben aan een 
netwerk, gezondheid en/of financiën. 
Voor HiP hebben we een
hulplijn, een Helpdesk met twee vaste 
vrijwilligers en 150 vrijwilligers die op 
pad gaan naar de hulpvragers. 

In 2021 hebben we 288 hulpvragers geholpen, dat is het dubbele van het jaar ervoor en we hebben nooit 
eerder zoveel mensen geholpen in een jaar. Ongeveer driekwart van de vragen betreft eenmalige vragen 
en een kwart is herhalend. De grootste piek was in juni/juli/augustus toen het aantal tuinvragen ons 
overspoelde. Sommige mensen moesten wat langer wachten omdat we niet iedereen gelijk konden 
helpen. De meeste vragen komen via de SWT’s (sociaal wijkteam), maar ook particulieren dienden zelf hun 
hulpvraag in. 

Top 5 hulpvragen 

Boodschappen

7%

Bezoeken

7%

Opruimen

9%
Tuin

16%

Iets ophangen

9%
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De doelgroep van de fietskliniek betreft mensen die 
onvoldoende financiële middelen hebben om een 
fietsenmaker te betalen. 

De fietskliniek repareert en leert, zodat de mensen 
de volgende keer zelf hun fiets kunnen maken. 

De fietskliniek wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Vredeskerk die hiervoor ruimte beschikbaar stelt 
in de Hoge Mors. 

Fietskliniek 2021
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De fietskliniek heeft het afgelopen jaar relatief de 
meeste impact van de coronacrisis gehad. We zijn 
door alle lockdowns maar een beperkt aantal weken 
open geweest, vooral in het najaar.

Circa 50 mensen zijn in 2021 geholpen met een 
fietsreparatie. 

Het vaste team van drie vrijwilligers zocht versterking 
en er kon in elk geval één extra vrijwilliger aan het 
team worden toegevoegd. 
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Sinterklaasactie 2021

De jaarlijkse Sinterklaasactie werd voor de negende keer 
georganiseerd. Zaterdag 4 december zijn in Leiden en 
omgeving 150 gezinnen blij gemaakt met 
Sinterklaascadeautjes voor hun kinderen, het gaat totaal 
om 385 kinderen. Meer dan ooit. En we voelden ons zeer 
gezegend want ondanks meer gezinnen en meer kinderen 
kwamen we dankzij alle hulp niets tekort om deze mooie 
actie weer te organiseren.

Vanwege de beperkende omstandigheden 
(avondlockdown) moest de actie ook in 2021 weer
aangepast worden uitgevoerd, maar iedereen was er 
inmiddels aan gewend dus alles ging prima op afstand. De 
verzamel- en inpakdagen werden georganiseerd in de 
Opstandingskerk in Leiden.

Op de valreep voor de sluitingsdatum belde iemand met 
de vraag of het COA in Oegstgeest ook nog mee kon doen, 
dus ook daar zijn circa 10 gezinnen met kinderen blij 
gemaakt. 

2021 in kengetallen:

150 gezinnen met 385 kinderen
215 vrijwilligers
Onmeetbare dankbaarheid

We komen in contact met onze doelgroep via 
de Voedselbank, onze SchuldHulpMaatjes, 
Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus. 

We kregen hulp van 215 vrijwilligers uit 17 
lokale kerken en 5 studentenverenigingen
Er kwam sponsoring door diverse 
supermarkten en middenstanders. Ook was 
er een bijdrage van Actie Pepernoot en het 
fonds Leidse Maatschappij van 
Weldadigheid. 
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Verdiepen – Overige initiatieven waar Voor Elkaar bij betrokken is

GIDS

Naast de doorgaans praktische 
hulp en activiteiten wil Stichting 
Voor Elkaar Leiden e.o. ook op 
een ander niveau betekenisvol 
zijn, met andere leiders en 
bestuurders in Leiden e.o.

GIDS staat voor Geloven in de 
Samenleving. Vanuit een 
christelijke sociale 
bewogenheid roept GIDS 
mensen met 
verantwoordelijkheid van elke 
levensovertuiging op, om zich in 
te zetten voor de bloei van de 
lokale samenleving, omdat ze 
gelooft in de samenleving.

In 2021 was vanwege corona 
geen activiteit van Gids.
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Relatiecursus

Sinds enkele jaren gaven we 
twee keer per jaar een 
relatiecursus, de Pre-Marriage 
Course in het voorjaar en de 
Marriage Course in het najaar. 
We gebruiken het materiaal van 
Alpha Nederland. 

De voorjaarscursus ging in 2021 
online door. De najaarscursus
ging niet door. 

In november hebben we 
besloten dat we ander 
onderdak zoeken voor deze 
cursus omdat het minder past 
bij de programma’s die we 
bieden. 

Kerk in de wijk

In onze regio zijn spontaan 
twee mooie initiatieven 
ontstaan in het kader van "Kerk 
in de wijk", namelijk in 
Leiderdorp en in Poelgeest. 
Beide groepen hebben contact 
met ons opgenomen om te 
vragen wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Met name 
via HipHelpt is een mooie link 
met zo'n wijkgroep te maken.

Het 3D Traject van Nederland 
Zoekt is vergelijkbaar.

We geven aandacht op onze 
website zodat andere 
geïnteresseerden elkaar op 
deze manier kunnen vinden. 
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Links: 
De nieuwe website

Onder: 
De nieuwe gezamenlijke 
flyer met Stichting Present 
voor het werven van 
nieuwe vrijwilligers en 
particuliere donateurs.



Stichting Voor Elkaar Leiden – Financiën 2021

De winst- en verliesrekening en de balans met meer details zijn apart opvraagbaar.
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Posten uitgaven

2020

begroot 

2021

uitgaven

 2021

Posten inkomsten

 2020

begroot 

2021

inkomsten 

2021

Landelijke netwerken 16.726€               15.617€               10.699€               Gemeenten 92.405€               93.405€               93.405€               
Vrijwilligers begeleiding/training 31.738€               35.300€               29.589€               Kerken bedrijven particulieren 34.202€               32.884€               36.948€               
Website, promo, tel, declaraties 16.464€               23.876€               13.223€               Fondsen 24.050€               24.100€               31.180€               
Hoofdcoördinatie/fondswerving 63.637€               59.337€               60.308€               Diverse voorzieningen 21.849€               4.500€                  4.234€                  
Projectcoördinatie 20.890€               68.625€               68.647€               2.0 Fondsen 8.000€                  90.501€               90.500€               
Diverse voorzieningen 31.052€               36.632€               64.059€               
Overige uitgaven 3.448€                  
Exploitatieresultaat 6.003€                  6.294€                  
Totaal 180.506€             245.390€             256.267€             Totaal 180.506€             245.390€             256.267€             

stand eind 2020 stand eind 2020 stand eind 2021

Liquide middelen 217.016€             207.540€             Eigen vermogen 9.116€                  26.461€               
Overige vlottende activa 10.860€               48.865€               Bestemmingsreserves 87.296€               144.239€             

Vooruitontvangen 130.144€             62.623€               
Overige vlottende passiva 1.320€                  23.082€               

Totaal 227.876€             256.405€             Totaal 227.876€             256.405€             

Balans

Activa Passiva
stand eind 2021

Financiën Stichting Voor Elkaar Leiden 2021

Verlies- en winstrekening

UITGAVEN INKOMSTEN
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Contact 

Stichting Voor Elkaar Leiden is actief in 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten

info@voorelkaarleiden.nl
071-20 321 20  #4
www.voorelkaarleiden.nl

Oude Rijn 44-B 
2312 HG Leiden
NL85 TRIO 0379 6111 12 
KvK Den Haag: 50804278
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We werken in vier plaatsen: Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en 
Voorschoten. 

We helpen alle hulpvragers uit deze 
vier genoemde plaatsen al varieert de 
financiering en de samenwerking per 
plaats. 

Nieuwe donateurs die maandelijks minimaal 10 euro doneren voor ons werk, ontvangen een 

regenboog paraplu. De regenboog is het teken van Gods trouw. De stralende paraplu staat 

symbool voor de kleur die we willen geven aan de soms grijze persoonlijke omstandigheden van 

mensen en aan onze lokale samenleving, naar ons logo en motto uit Jeremia 29:7 “zet je in voor 
haar bloei, want de bloei van je stad is ook jullie bloei”.



Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. werd in 2021 mede mogelijk gemaakt door: 

Donaties
en 
vrijwilligers 
vanuit 
de kerken, 
de christelijke
studenten-
verenigingen 
en van 
particulieren, 
supermarkten
en 
middenstanders

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten
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