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Voorwoord
Het afgelopen jaar is de wereldwijde vluchtelingenproblematiek veel in het nieuws geweest. Naast de
problematiek op macroniveau stort SiHVA zich voornamelijk op de problematiek in de gemeente
Alblasserdam, waar steeds meer vluchtelingen worden gehuisvest en met alle macht proberen een normaal
bestaan op te bouwen. Hulp aan deze mensen is meer dan ooit nodig. In dit jaarverslag informeren we u als
lezer graag over onze activiteiten en leggen we ook financiële verantwoording af door middel van de
publicatie van onze jaarrekening.

We wensen u veel leesplezier.

Het bestuur
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1. ORGANISATIE
1.1 Historie
In Alblasserdam zijn de afgelopen jaren steeds meer vluchtelingen uit verschillende delen van de wereld
neergestreken, mede omdat nieuwe conflicthaarden zoals de burgeroorlog in Syrië voor een toenemende
vluchtelingenstroom zorgen. Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen in de wetgeving en bezuinigingen ervoor
dat er vanuit de overheid steeds minder middelen voor hulp aan vluchtelingen beschikbaar zijn, ook in
Alblasserdam. Een aantal kerken in Alblasserdam hebben sinds 2013 de handen ineengeslagen en verlenen
samen hulp aan nieuw ingekomen vluchtelingen in Alblasserdam. De oprichting van Stichting Interkerkelijke
Hulp Vluchtelingen Alblasserdam (SiHVA) is een resultaat van deze samenwerking.

1.2 Missie
Genoemde kerken in Alblasserdam zien het als hun taak om met handen en voeten gestalte te geven aan
de opdracht die Jezus aan de gelovigen meegeeft: “Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten
gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij
hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis
geweest en gij zijt tot Mij gekomen” (Matt. 25:35-36, NBG). Onderdeel van deze taak is het praktisch
helpen van mensen in nood, waaronder vluchtelingen in Alblasserdam, zoals dat gebeurt door SiHVA.

1.3 Visie
SiHVA wil omzien naar vluchtelingen door hen te dienen in praktisch opzicht. Dit houdt in dat er op allerlei
manieren praktische hulp en ondersteuning wordt geboden, afhankelijk van de behoefte van de
vluchteling. SiHVA fungeert als schakel tussen vrijwilligers die iets willen en kunnen betekenen voor
vluchtelingen en de vluchteling zelf. SiHVA wil nood lenigen door gebruik te maken van hulpbronnen die in
principe al beschikbaar zijn. De activiteiten van SiHVA vinden plaats in nauwe samenwerking met
Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland Stichting Welzijn Alblasserdam en Woonkracht10.

1.4 Inrichting organisatie
Het bestuur van SiHVA wordt gevormd door leden uit de verschillende kerkgenootschappen die
Alblasserdam rijk is.







Evelien van Dolder, voorzitter
Marlies Oosterwijk, secretaris
Janco Bergkamp, penningmeester
Chiel Jan van Hofwegen
…
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2. JAARVERSLAG
2.1 Een terugblik op 2015
We mogen terug kijken op een mooi 2015. Een jaar waarin we als SiHVA gezegend werden met veel steun
en aanwas van nieuwe vrijwilligers waardoor we veel hulp aan de vluchtelingen hebben kunnen bieden.
Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn we in staat gebleken niet alleen praktische hulp aan te bieden, maar
ook een vriend en vriendin te kunnen zijn voor de asielzoeker of vluchteling. En dat is iets wat bitter nodig
blijkt om problemen als ‘eenzaamheid’ tegen te kunnen gaan. Hoe fijn is het om als vreemdeling in een
nieuwe omgeving een vriend of vriendin te hebben waar je al je vragen aan kunt stellen.

2.2 2015, een jaar van groei
2015 was een jaar van groei. Groei in nieuwe vluchtelingen, groei in extra
vrijwilligers maar ook groei in SiHVA als organisatie. De groei was zelfs zo
groot dat we in december een vrijwilligersstop hebben moeten invoeren om
het overzicht te kunnen behouden. Een luxeprobleem, aangezien we enorm
blij zijn met de aanmeldingen van zo veel nieuwe vrijwilligers.

2.3 Veel nieuwe activiteiten
Afgelopen jaar hebben we nieuwe activiteiten mogen ontplooien. Zo is de moestuin werkelijkheid
geworden, is er gestart met fietslessen, is het aantal naai- en taallessen uitgebreid en zijn de eerste plannen
voor een repaircafe op papier gezet.

2.4 Ontwikkeling van een nieuwe structuur
De groei van het werk, het aantal vluchtelingen en het aantal vrijwilligers heeft ons doen besluiten om eind
2015 werkt te maken van een nieuwe organisatie- c.q. bestuursstructuur. Met hulp van een aantal
‘professionals’ is een plan gemaakt voor een nieuwe structuur waarmee we vluchtelingen en vrijwilligers
nog beter van dienst kunnen zijn en waar we gedegen de toekomst mee in kunnen gaan. In de loop van
2016 zal dit verder invulling krijgen.

2.5 De kracht zit in samenwerking
SiHVA zet in haar activiteiten zwaar in op samenwerking met kerken, gemeente en andere instanties. Juist
door samen te werken kunnen we activiteiten en dienstverlening op elkaar aan laten sluiten om zo de
vluchtelingen en asielzoekers nog beter te kunnen helpen. Zo werken we nauw samen met de plaatselijke
gemeente, de SWA (sociaal welzijnswerk Alblasserdam), Woonkracht10 en Vluchtelingenwerk Zuidwest
Nederland.
Aan de andere kant probeert SIHVA steeds nauwere contacten op te bouwen met de plaatselijke kerken.
We mogen er met elkaar op trots op zijn dat we als kerken gezamenlijk de hulpverlening aan vluchtelingen
in de vorm van een stichting hebben kunnen opzetten en uitbouwen. In samenwerking met de kerken
wordt gezocht naar structurele steun, betrokkenheid en het ontwikkelen en uitdenken van nieuwe
activiteiten.
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2.6 Financieel gezond
Dankbaar mogen we terugkijken op een gezegend financieel jaar. Een jaar waarin we meer inkomsten
hebben mogen ontvangen dan begroot waren. Al vanaf de oprichting van SiHVA is er een gematigd en
gedegen financieel beleid gevoerd. Een beleid waarbij we geen geld wilden uitgeven wat we niet hadden.
Maar ook een beleid waarin we actief op zoek gingen naar geld om specifieke activiteiten te kunnen
bekostigen.
Dankzij de vele steun van particulieren, kerken en andere instanties kunnen we terugkijken op een goed
2015 waarin een basis is gelegd voor het ontplooien van mooie en nieuwe activiteiten in 2016.

2.7 Vol enthousiasme naar 2016
Voor 2016 zijn er weer veel nieuwe plannen in onze gedachten en op papier. Deze activiteiten hebben tot
doel de vluchtelingen en asielzoekers te helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving, maar ook
het helpen en toerusten van de vele vrijwilligers die dat werk mogelijk maken. Een kort overzicht van de
nieuwe activiteiten voor 2016:
-

Starten van een repair cafe
Structurele activiteiten specifiek voor mannen
Overgang naar nieuwe organisatiestructuur
Zoeken naar goede transportmiddelen voor het vervoer van spullen
Zoeken naar opslagruimte voor het opslaan van spullen
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3. JAARREKENING
3.1 Toelichting inkomsten
Zoals eerder beschreven zijn de inkomsten, met name in het 2e half jaar, enorm toegenomen. Zowel
particulieren als kerken en bedrijven hebben het werk van SiHVA gesteund door een bijdrage over te
maken. We zijn vrijwel volledig afhankelijk van deze giften omdat er op dit moment geen financiële
ondersteuning vanuit de gemeente Alblasserdam is en er nog geen actieve fondsenwerving heeft
plaatsgevonden.
Door het gedegen financieel beleid waarin we als bestuur geen geld wilden uitgeven wat er niet was,
hebben we nu de situatie waarin er een mooie buffer is opgebouwd. Deze buffer is nodig om investeringen
te kunnen doen en activiteiten van de grond te kunnen krijgen.

3.2 Toelichting uitgaven
In 2015 is er geld geïnvesteerd op verschillende gebieden. Allereerst zijn er de activiteiten zoals de taalles,
fietsles, moestuin, gezamenlijke maaltijden, etc. waarvoor kosten zijn gemaakt om dit door te kunnen laten
gaan.
Ook zijn diverse gezinnen ondersteund met noodzakelijke middelen om te voorzien in de basisbehoefte.
Het gaat hier om situaties waarin de financiële middelen van het gezin niet toereikend waren en er via
andere wegen geen mogelijkheid was om in deze noodhulp te voorzien.
Als derde zijn ook door vrijwilligers declaraties ingediend en zijn er door SiHVA meerdere
vrijwilligersactiviteiten georganiseerd.

3.3 Inkomsten en uitgaven
JAARLIJKSE INKOMSTEN
Item

Gerealiseerd

Begroot

Verschil

€ 0,00

€ 500,00

-€ 500,00

Giften kerken

€ 5.600,29

€ 1.500,00

€ 4.100,29

Giften

€ 3.446,50

€ 250,00

€ 3.196,50

Fondsen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Overige inkomsten

€ 0,00

€ 2.200,00

-€ 2.200,00

€ 9.046,79

€ 4.450,00

€ 4.596,79

Centrale Diaconie

Totaal
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JAARLIJKSE UITGAVEN
Item

Gerealiseerd

Begroot

Verschil

€ 109,17

€ 150,00

-€ 40,83

€ 0,00

€ 100,00

-€ 100,00

€ 275,73

€ 1.200,00

-€ 924,27

€ 0,00

€ 1.000,00

-€ 1.000,00

€ 97,89

€ 50,00

€ 47,89

€ 1.125,64

€ 1.000,00

€ 125,64

Taalcursus

€ 140,60

€ 300,00

-€ 159,40

Administratieve kosten

€ 171,92

€ 100,00

€ 71,92

Onverwachte uitgaven

€ 253,75

€ 500,00

-€ 246,25

Volkstuin

€ 101,42

€ 50,00

€ 51,42

€ 2.276,12

€ 4.450,00

-€ 2.173,88

Bijeenkomsten vrijwilligers
Naaigroep
Uitjes gezinnen
Groepsruimte en activiteiten mannen
Vervoersbijdrage vrijwilligers
Ondersteuning vluchtelingen

Totaal

3.4 Balans per 01-01-2016

BALANS SIHVA

2016

Balans per 01-01-2016
Activa

Passiva

Item
Debiteuren
Bankrekening
Waarborgsommen

TOTAAL
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Bedrag
€ 0,00
€ 8.978,49
€ 100,00
€

9.078,49

Item
Eigen vermogen
Crediteuren

TOTAAL

Bedrag
€ 9.078,49
€ 0,00

€

9.078,49
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