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Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk 
(bedragen in €) 
 
Baten en Lasten over 2021 
 

Inkomsten   Uitgaven   

Giften Kerken 4.761,50 Financiële bijdragen (giften)   5688,95 

Giften van particulieren en bedrijven 10.876,00 Financiële bijdragen (leningen) 9.052,37 

  Kerst voedselpakketten  4.058,40 

  Kerstactie 6.130,00 

  Bankkosten     119,38 

Aflossingen van verstrekte leningen   5.937,37  Kosten telefoon/website 
 

  502,25 
  

Rente-inkomsten - 
            
 

 

      25.551,35 

           Meer uitgegeven dan ontvangen      -   3.976,48 

  
     

21.574,87   
   

21.574,87 

    

 
 
De volgende Kerkgenootschappen hebben deelgenomen door collectes en bijdragen: 
 
Diaconie Trefpuntkerk 
Diaconie St. Pancras 
Christelijk Gereformeerde Kerk  
Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (CGKV) Broek op Langedijk 
Protestante kerk Langedijk Noord 
Doopsgezinde Gemeente  
Diaconie Hervormde Gemeente  
Rooms Katholieke Parochie Sint Jan de Doper  
 
Tevens heeft het Steunfonds van diverse particulieren, bedrijven en stichtingen giften ontvangen die in 
verband met de Wet op de Privacy niet meer met naam worden genoemd in het jaarverslag. 
 
ANBI 
 
SISL beschikt over de ANBI-status, RsIN/fiscaal nummer: 8039.88.436. Dit betekent dat SISL door de 
Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor bij schenkingen aan 
SISL gebruik gemaakt kan worden van fiscaal gunstige regelingen. 
 
 
Samenstelling stichtingsbestuur in 2021 
 

• Ds. W. Venema  voorzitter   Predikant Protestantse Gemeente Langedijk-Noord.  

• Dhr. C. de Groot  penningmeester  Trefpuntkerk (PKN), Broek op Langedijk. 

• Mevr. S. Smit  secretaris   R.K. parochie Sint Jan de Doper. 

• Mevr. N. Smit  secretaris   R.K. parochie Sint Jan de Doper. 

• Dhr. T. Kostelijk contactpersoon  Trefpuntkerk (PKN) Broek op Langedijk. 

• Dhr. F. Schoon  bestuurslid  Christelijk Gereformeerde Kerk Broek op Langedijk. 

• Dhr. S. van Dijk  bestuurslid   Trefpuntkerk (PKN) Broek op Langedijk. 

• Dhr. G. Balder  bestuurslid   Protestantse Gemeente Langedijk-Noord. 

• Pastoor B. Sestito  bestuurslid   R.K. parochie Sint Jan de Doper. 

• Dhr. Jacco Huibers bestuurslid  Hervormde Gemeente in Broek op Langedijk. 
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Het bestuur heeft in 2021 twee maal vergaderd. De leden van het dagelijks bestuur communiceren naar 
behoefte, onder meer voor het bespreken en beoordelen van hulpverzoeken.  
Voor activiteiten doet de stichting een beroep op vrijwilligers. 
 
 
Ontwikkelingen in 2021 
 

• De contactpersonen van SISL verzorgen de intakegesprekken, beoordelen de hulpverzoeken en 
toetst deze aan de statuten. Na de aanvraag, wordt contact opgenomen met leden van het dagelijks 
bestuur. Bij alle beschikbaarstellingen, dus ook kleine bedragen, is de penningmeester als DB-lid 
betrokken. 
 

• In 2021 heeft SISL in 15 gevallen ondersteuning gegeven in de vorm van: 
 

- hulp bij het op orde brengen van de financiële administratie. 
- financiële hulp in de vorm van leningen of giften onder andere voor fietsen om naar school te 

kunnen gaan. Hierdoor was het busvervoer niet nodig, wat weer een besparing gaf. 
- hulp bij het aanschaffen van benodigde goederen: huisraad, o.a. wasmachine, schoolspullen.  
- hulp bij huur voor woningzoekend gezin. 

 

• Bij de verstrekte hulp in de vorm van leningen wordt goed gelet op het nakomen van nauwkeurig 
gestelde afspraken, soms aanpassing van gemaakte afspraken en het treffen van vervolgregelingen 
zodat de verstrekte leningen op een behoorlijke wijze kunnen worden terugbetaald. 

 
• Wanneer aflossingen behoorlijk worden nagekomen en er aanleiding is een restant van een lening 

kwijt te schelden, gebeurt dit in overleg met het dagelijks bestuur. Hiervan wordt onder vermelding 
van dossiernummers, dus anoniem, mededeling gedaan aan het algemeen bestuur.  

 

• Het is regel bij de hulpverlening dat de hulpverzoekers zelf 10% van het aangevraagde bedrag 
bijdragen. Maar in erg knellende situaties lukt dat gewoon niet.  

 

• Wanneer goederen of diensten worden betaald of verstrekt, betaalt SISL dit rechtstreeks aan de 
leverancier, crediteur of dienstverlenende instelling. 

 

• Met de gemeente wordt getracht zowel op bestuurlijk als ambtelijk terrein (Haltewerk) goed contact 
te onderhouden. 

 

• Om het werk van SISL met als doel – het verlenen van (financiële) bijstand aan in nood 
verkerende inwoners in de gemeente Langedijk, ongeacht hun godsdienstige- of politieke 
overtuiging, geslacht of leeftijd – mogelijk te maken heeft er in november/december via de kerken 
een fondsenwerfacties plaatsgevonden. 

 

• Ook in 2021 heeft het DB van SISL weer 135 levensmiddelenpakketten samengesteld en ingepakt. 
Daarna werden de pakketten met een aantal vrijwilligers rondgebracht. De meeste pakketten zijn 
voorzien van een envelop met inhoud waarbij de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de 
gezinssamenstelling.  
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)   
 
Kerken en daaraan verbonden organisaties spelen een belangrijke rol op het terrein van zorg en welzijn. 
Zij dragen al eeuwenlang bij aan gemeenschapsvorming en komen op voor kwetsbare mensen. Met 
bescheiden financiële middelen en ‘pro Deo’ verzorgt ook SISL op haar eigen manier haar rol in het 
publieke domein in relatie tot de WMO als volgt: 

• helpen van mensen in nood en daarbij vooral ook de “weg” in brede zin wijzen; 

• bevorderen van gemeenschappelijke cohesie, ook buiten de eigen kerkgemeenschap; 

• signaleren van problemen en aangeven van mogelijke oplossingen, ook bij de betrokken instanties; 

• inspireren, bemoedigen en adviseren van mensen om zich als burger vooral vanuit de 
medemenselijke gedachte in te zetten voor welzijn en gezondheid; 

• deelnemen aan of betrokken zijn bij besturen die zich manifesteren in maatschappelijk georiënteerde 
netwerken; 

• bijdragen aan het publieke debat over zorg en welzijn en begrip kweken voor hen die, door welke 
oorzaak dan ook, in materiële en vaak ook geestelijk nood verkeren.    

 
Samenvattend voor SISL: meedoen en streven naar een rechtvaardige menswaardige samenleving en 
dus samen op weg blijven.  
 
 
Samenwerking en overleg  
 
Voor de kerstactie heeft de secretaris contact gehad met de medewerkster van Haltewerk. 
Tijdens de vergadering in oktober is weer gesproken over de enveloppen, hierop staat de tekst 
“aanvraagformulier voor het gratis kerstpakket” dit om te voorkomen dat de brief weg gelegd wordt.  
 
Het contactpersoon van SISL heeft in het najaar van 2021 contact gehad met de Stichting Platform 
Armoedebestrijdingen uit Heerhugowaard. Deze stichting voert het werk uit van Schuldhulpmaatje. 
Schuldhulpmaatje biedt ondersteuning bij het op orde krijgen van de administratie en geeft hierbij 
handreikingen. Belangrijk is dat er meer mensen in Langedijk schuldhulpmaatje worden.  
 
Bekendheid en bereikbaarheid Steunfonds 
 
SISL heeft een eigen website: www.steunfonds-langedijk.nl  
 
In de betrokken kerkbladen en het Langedijker Nieuwsblad is de jaarlijkse Kerstactie aangekondigd. 
De informatiebrochure van SISL is beschikbaar in het gemeentehuis, WMO-loket, bij 
welzijnsorganisaties, bibliotheek. In november zijn advertenties en een stuk redactie in het Langedijker 
Nieuwsblad geplaatst.  
 
SISL zal steeds alert moeten blijven op het in contact komen met hulpbehoevenden die zich al dan 
niet door schaamte of anderszins isoleren. SISL kan hen mogelijk helpen en/of de goede weg naar 
hulp en voorzieningen wijzen.  
 
Dit jaarverslag is vastgesteld tijdens de Bestuursvergadering van 19 april 2022 te Broek op Langedijk. 
 
 

http://www.steunfonds-langedijk.nl/

