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1. Inleiding 

Met dit werkplan presenteert de Belklus haar plannen voor 2017. 

De Belklus, opgericht in 1994, op initiatief van de Lions Club Amstelveen- de Amstel, heeft als 

doelstelling: het doen van (kleine) klusjes in en om de woning voor ouderen (65+) en minder valide 

inwoners in haar werkgebied (Amsterdam Zuid, Buitenveldert, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-

Amstel), met als doel deze doelgroep langer zelfstandig te laten wonen, geheel in lijn met de 

beleidsdoelstellingen van de overheid. Namelijk ouderen zo lang mogelijk deel te laten nemen aan 

het maatschappelijk verkeer (flankerend beleid). 

Voor alle duidelijkheid: de dienstverlening is gratis voor de doelgroep woonachtig in de stadsdelen en 

gemeenten. De stadsdelen en gemeenten subsidiëren de activiteiten van de Belklus en verder wordt 

de Belklus financieel gesteund door Eigen Haard en Woonzorg Nederland. 

Het beleidsdocument bestaat uit twee delen: het algemene deel en het activiteitendeel. In het 

algemene deel geeft het bestuur van de Belklus aan welke doelen zij wenst te bereiken en met welke 

ambities. Ook geeft de Belklus inzicht in de gegevens over stichtingsactiviteiten, vrijwilligers en 

dergelijke. 

In het activiteitendeel worden alle activiteiten gepresenteerd. 
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2. Algemene Deel 

2.1 Stichting Belklus Amstelveen: het bestuur en de vrijwilligers 

Het afgelopen jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden binnen de Belklus. Het bestuur is 

verjongd en de Belklus heeft twee nieuwe gezichten mogen verwelkomen. In 2017 zal het bestuur uit 

de volgende personen bestaan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts op de foto: 

 

1. Mr. P. van Leeuwen   bestuurslid 

2. De heer R. van der Laarse penningmeester  

3. dr. B. Out   voorzitter 

4. Mr. J.M. Geelkerken   secretaris 

 
Bij de Belklus zijn in de loop van het jaar een wisselend aantal (10 tot 12) vrijwilligers werkzaam, 

aangestuurd door een coördinatrice die in vaste dienst van de Belklus is. Verder wordt het bestuur  

ondersteund door een vrijwilliger die de website en de computer van de stichting beheert en die als 

eventmanager de vrijwilligersactiviteiten organiseert. 

 

De coördinatrice en de vrijwilligers onderhouden de contacten met de hulpbehoevenden. De 

vrijwilligers zijn belangrijk en vormen de spil van het werk. Daarom zal het bestuur ook het komende 

jaar in de vrijwilligers blijven investeren. De Belklus organiseert cliëntgerichte houdingsgesprekken en 

overige activiteiten zoals vrijwilligersdag/-uitje en introductiedagen. Door deze 

deskundigheidsbevordering en teambuildingactiviteiten wordt de kwaliteit van de dienstverlening 

versterkt en op peil gehouden. Daarnaast wordt als blijk van waardering iets voor de vrijwilligers 

teruggedaan. De werving van vrijwilligers blijft een punt van aandacht. 
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Beloningsbeleid 

De Stichting heeft als beleid om één professionele coördinator in dienst te hebben om het team 

vrijwilligers aan te sturen en om als contactpunt op te treden voor alle hulpbehoevenden. Daarnaast 

beperkt de Stichting zich alleen tot het verstrekken van een onkostenvergoeding voor de gemaakte 

reiskosten voor de vrijwilligers en het bestuur. 

 

2.2 2016 en 2017 Uitgelicht  

De dienstverlening van de Belklus ondersteunt het beleid van de overheid om ouderen zo lang 

mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten verblijven. Omdat in 2015 het nieuwe zorgstelsel breed 

in de samenleving is ingevoerd, heeft de Belklus als reactie daarop haar ambities voor 2016 verder 

uitgebreid en verstevigd. In haar bestaande dienstenpakket heeft zij hoge prioriteit gegeven aan de 

diensten als brand/inbraakveiligheid en de bediening/reparatie van digitale apparatuur. In het kader 

van het lange verblijf in de eigen woning is woonveiligheid hoger op de prioriteitenlijst komen te 

staan. In samenwerking met de brandweer Amsterdam Amstelland en onder andere de gemeente 

Amstelveen, is de Belklus actief op het gebied van brandveiligheid middels het gratis plaatsen van 

rookmelders. Voor 2016 heeft dit tot de volgende hoogtepunten geleid; 

 

Hoogtepunten van 2015 en eerste helft 2016 

 Pilot Buitenveldert succesvol afgerond. 

 Pilot Stadsdeel Zuid gestart. 

 In verband met het opnemen van Stadsdeel Zuid als sponsor, is van de gelegenheid gebruikt 

gemaakt om ook de huisstijl eigentijdser te maken. 

 Extra vraag ontstaan naar het installeren van de gratis upgrade versie van Windows 10 op de 

computers in de eerste helft van 2016. 

 Tot en met juni 2016 al ruim 1140 klussen uitgevoerd. Exclusief het plaatsen van rookmelders, 

is dat een stijging van circa 25% ten opzichte van eerste half jaar 2015. 

 In de eerste helft van 2016 zijn ook gesprekken gevoerd met Uithoorn voor Elkaar.  

 Op voordracht van de Gemeente Amstelveen nagegaan in hoeverre de Belklus haar diensten 

in Aalsmeer zou kunnen verrichten. De gesprekken hierover lopen nog. 

 De Belklus heeft toenemend aandacht besteed aan de kwaliteit van de uitgevoerde klussen. 

Hiertoe hebben de ervaren vrijwilligers de aankomende vrijwilligers een helpende 

opleidingshand geboden en begeleid bij het inwerken.  

 Het aantal verzoeken per keer van hulpbehoevenden is ook stijgende. Was voorheen het 

beleid gericht op één klus per afspraak, thans wordt hier van afgeweken omwille van 

kostenreductie en gaan vrijwilligers soms samen op pad. Voor grotere tuinklussen is dit 

eerder regel dan uitzondering. 

 Het komt steeds vaker voor dat de hulpbehoevende niet in staat is de benodigde onderdelen 

vooraf aan te schaffen. De coördinatrice van de Belklus verifieert dit aspect, en indien 

benodigd, haalt de vrijwilliger van de Belklus het benodigde onderdeel. Uiteraard onder 

verrekening van de aanschafprijs.  

 

Overig gerealiseerde acties 

 Online doneren is mogelijk gemaakt. Naast de eenmalige donatiekaart is nu ook de 

mogelijkheid geboden om online een eenmalige donatie te doen.  

 Introductie van bedankkaartje onder de titel “Een kus van de Belklus” die verstuurd wordt 
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aan mensen die hebben gedoneerd. 

 Introductie van een bedankkaartje voor de gemeente Amstelveen (al ruim 300 

bedankkaartjes zijn verzonden naar de Gemeente Amstelveen. 

 Introductie van Belklus jassen voor de vrijwilligers, voor zowel zomer als winter. 

 Introductie van tuinkleding en gereedschappen voor de vrijwilligers die tuinklusjes verrichten. 

 Identificatie vrijwilligers mogelijk voor hulpbehoevenden. 

Groei dienstverlening 2016 

Zoals uit bovenstaande blijkt, heeft de Belklus in het eerste half jaar van 2016 haar uitgebreide 

dienstverlening verder zien groeien. Deze dienstverlening betreft naast brandveiligheid ook het 

bedienen en het installeren van mobiele applicaties, software en digitale apparatuur zoals laptops, 

tablets, navigatiesystemen, beveiligingsapparatuur, smart tv’s, etc. Dit heeft geleid, naast de 

uitbreiding van tuisklussen, tot een veranderende stroom van aanvragen en uitgevoerde klussen.  

 

 Vergroten bekendheid 
Om de bekendheid van de Belklus te vergroten, heeft de Belklus in 2015 meer aandacht gegenereerd 

door advertenties te plaatsen in de weekbladen die niet alleen in Amstelveen, Ouder-Amstel en 

Uithoorn zijn verschenen, maar ook in de gebieden Diemen en Buitenveldert. Zo is de Belklus in mei 

2015 op RTV Amstelveen, tezamen met de burgemeester van Amstelveen in een uitzending over 

brandveiligheid verschenen, zie ook https://youtu.be/3aohZiIAEBY.  

 

Voor 2016 heeft de Belklus haar marketing moeten staken vanwege de toegenomen kosten waardoor 

het budget uit balans raakte. Wel heeft de Belklus het oorspronkelijke besluit om in 2016 de 

introductie van duidelijk herkenbare werkkleding voor de vrijwilligers, door te voeren. Tevens is de 

bedankkaart geïntroduceerd waarmee hulpbehoevenden hun dankbaarheid kunnen uiten jegens de 

Belklus. Tevens is er geïnvesteerd in promotiefolders, kaartjes een update van de website en een 

nieuw logo. 

 

 

 

 

Afbeelding: Standaard uitrusting zomerjack van de vrijwilligers, in dit geval van dhr. Ferry Weverling. 
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Uitbreiding werkgebied  

Door een uitbreiding van het werkgebied (Amsterdam Zuid ruim 82.725 huishoudens waarvan 15% 

65+1 en Buitenveldert waarvan 25% in de leeftijdscategorie 65+ is2) verwacht de Belklus een 

aanzienlijke stijging van het aantal uit te voeren klussen in 2017. In 2016 was er al een sterke stijging 

van het aantal klussen te zien als gevolg van de (succesvolle) mediacampagne in 2015. Met het extra 

bereik zal er alleen maar meer beroep op de Belklus gedaan worden. Dit zorgt voor een extra 

belasting op de organisatie, zowel qua coördinatievermogen als voor de uitvoerende kant. De focus 

voor 2017 zal dan ook gericht zijn op het aantrekken van voldoende budget en vrijwilligers om de alle 

hulpbehoevenden goed van dienst te kunnen zijn.  

 

2017 In teken van groei 

Aankomend jaar voorziet de Belklus een verdere groei van haar organisatie, zowel qua aantal 

vrijwilligers als qua klussen. Als gevolg van de toeneming van het aantal ouderen en het grotere 

werkgebied verwacht de Belklus een verdere groei van haar organisatie. De eerste helft van 2016 

bevestigt dit beeld.  

 

 In 2017 hoopt de Belklus haar marketing activiteiten te kunnen continueren, dit is afhankelijk van de 

subsidies en sponsoring. Voor de gebieden waar de Belklus nog geen naamsbekendheid heeft zullen 

extra inspanningen worden verricht. De Belklus zal voor naamsbekendheid trachten zorg te dragen 

door middel van artikelen in lokale bladen, voorlichting aan belanghebbenden en via haar 

subsidieverstrekkers (Gemeente Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Uithoorn). Ook zal naar 

verwachting de samenwerking met Eigenhaard en Woonzorg Nederland worden geactiveerd.  

 

 

2.3 Doelen en ambities 2017 

In 2017 zal het aantal klussen aanzienlijk stijgen als gevolg van de uitbreiding van werkgebieden en 

het gevoerde marketingbeleid. De Belklus zal haar organisatie hierop moeten aanpassen. Wil de 

Belklus dezelfde kwaliteit van dienstverlening handhaven dan zal zij verder moeten 

professionaliseren. Een groot deel van de vrijwilligers is gewend om klusjes zoals hulp in de tuin, 

verhelpen van problemen met elektra, hulp bij tillen of verplaatsten uit te voeren. Een aantal nieuwe 

uitdagingen zien echter toe op het instellen van email accounts, installeren van software, problemen 

met de computer etc. De vrijwilligers zullen hierin additioneel geschoold dienen te worden door de 

Belklus zodat hulpbehoevenden bij deze problemen adequaat worden behartigd.  

 

Kwaliteitsverbetering  
‘De goede dingen doen en tevens de dingen goed doen’ is ons interne motto waardoor permanent 

aandacht gevestigd wordt op de verdere versterking van de kwaliteit van onze zorg- en 

dienstverleningsactiviteiten. Daardoor staat bij de Belklus de kwaliteit van de werkzaamheden hoog in 

het vaandel. Dit bevordert het bestuur op de volgende wijze: 

• De coördinatrice voert dagelijks gesprekken met de vrijwilligers. 

• De voorzitter voert regelmatig werkoverleg met de coördinatrice en heeft wekelijks een 

formeel werkoverleg. 

                                                           
1
 http://www.oozo.nl/cijfers/amsterdam/stadsdeel-zuid 

2
 http://www.oozo.nl/cijfers/amsterdam/stadsdeel-zuid/buitenveldert-west 
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• De voorzitter en de coördinatrice houden samen de intakegesprekken met nieuwe 

vrijwilligers. De vrijwilligers begeven zich in het privé domein en dienen dan ook geschikt 

te zijn om met ouderen en mindervaliden om te kunnen gaan. Tijdens de intake wordt dit 

aspect duidelijk meegenomen in de eindbeoordeling. Daarna wordt de nieuwe vrijwilliger 

voorgesteld aan het team van vrijwilligers die ook hun mening kunnen ventileren. 

• Tevens wordt er door de coördinatrice regelmatig een reflectiegesprek gevoerd met de 

hulpbehoevende, waarbij er wordt ingegaan op de omgang door de vrijwilliger, namens 

de Belklus met de desbetreffende persoon, het geleverde werk en de communicatie van 

en met de Belklus.  

• In 2015 is de eerste aanzet gegeven tot een huishoudelijk reglement waarin richtlijnen 

voor de vrijwilligers zijn bepaald. Dit huishoudelijk reglement wordt zowel in mei als in 

januari plenair besproken. 

Door de groei van het aantal klussen loopt de Belklus het gevaar dat de kwaliteit gaat lijden onder de 

grote vraag. De Belklus heeft dit tijdig ondervangen door grote aandacht te besteden aan zaken als 

opleiding, reflectie en het vergaren van feedback. Zo houdt de coördinatrice regelmatig ruggespraak 

met hulpbehoevenden. Ook wordt er tijdens de gesprekken met de hulpbehoevenden gekeken naar 

de communicatie met de Belklus, het bezoek van de vrijwilliger (omgangsnormen, zorgvuldigheid en 

informatieverlening) en wordt het geleverde werk geëvalueerd. Daar waar nodig worden de 

vrijwilligers begeleid of vind er extra opleiding plaats. 

Als gevolg van het nauwlettend monitoren van de geleverde kwaliteit kwam de Belklus er in een 

vroeg stadium achter dat er onder de hulpbehoevenden grote vraag was naar deskundigheid op het 

gebied van digitale vraagstukken en tuinklusjes. De Belklus heeft daarop besloten om vrijwilligers 

additioneel te gaan onderwijzen in het verhelpen van digitaal gerelateerde problemen. In 2017 zal 

meer nadruk worden gelegd op externe opleiding. 

Samenhorigheid 
De Belklus heeft zich ten doel gesteld om efficiënter te werk te gaan door middel van samenwerking 

met andere vrijwilligersorganisaties. Ervaring leert dat er op dit gebied nog weinig coherentie is 

tussen de verschillende organisaties. De Belklus stopt veel tijd en energie in het oplossen van 

technische klusjes en kan hiermee andere hulpbehoevenden die zich nu wellicht wenden tot 

vrijwilligersorganisaties waar deze expertise niet tot de kern van haar activiteiten behoort van dienst 

zijn. Andersom is het natuurlijk heel goed mogelijk dat mensen die in eerste instantie de Belklus 

benaderen beter geholpen kunnen worden door andere vrijwilligersorganisaties. 

Wanneer de verschillende organisaties efficiënter samenwerken zal dit voor iedereen tot voordelen 

leiden. Zo kan er efficiënter gewerkt worden en wordt er kennis gedeeld buiten de verschillende 

organisaties. De eerste verkennende gesprekken hebben reeds plaatsgevonden.  

Transparantie  
De Belklus heeft zich ten doel gesteld om in 2017 (nog) transparanter te werk te gaan. Dit uit zich op 

operationeel niveau in de herkenbaarheid van de Belklus. Zo zal er verder geïnvesteerd worden in het 

zichtbaar maken van de Belklus. De vrijwilligers dragen kleding van de Belklus, identificeren zich 

middels een Belklus pas en ook de auto’s van de Belklus zijn zichtbaar. Op deze wijze is het voor de 

hulpbehoevenden heel duidelijk wie hen bijstaat en bij opmerkingen, complimenten of klachten 

weten zij direct tot wie zij zich moeten melden. 



Werkplan & Beleidsdocument 
2017 

8 / 13 

 

Stichting Belklus 

 

 

In 2017 zal er verder geïnvesteerd worden in meer transparantie van de Belklus. Zo wordt het 

mogelijk om online te communiceren (ook klachten) via de website en zal er meer aandacht besteed 

worden aan de omgangsnormen van de vrijwilligers met de almaar ouder wordende 

hulpbehoevenden.  

 

Professionalisering  
De Belklus wil zich in 2017 verder professionaliseren op de gebieden van dienstverlening, marketing 

en organisatie. Afgelopen jaar zijn er al grote stappen gezet, maar het kan altijd beter. Zo zal er 

gewerkt worden aan een gedegen opleidingsplan voor onze vrijwilligers.  

Verdere professionalisering houdt tevens in dat de website gemoderniseerd zal worden. De Belklus 

heeft dit tot op heden intern en met hulp van Belklus relaties die de Belklus een goed hart toedragen 

altijd met een minimaal budget kunnen doen. Echter ten behoeve van een goede dienstverlening is 

het essentieel dat er een verbeterslag doorgevoerd gaat worden. Zo moet het o.a. ook mogelijk zijn 

om additionele mogelijkheden zoals chat, “community sharing”, enzovoorts op eenvoudige wijze te 

faciliteren. 

Daarnaast wil de Belklus verder professionaliseren op operationeel gebied. Als gevolg van het 

beperkte budget stellen veel vrijwilligers eigen materialen en gereedschappen beschikbaar aan de 

Belklus. Het toont aan dat de vrijwilligers zeer begaan zijn met de Belklus, maar de Belklus acht dit 

geen wenselijke situatie. Wat als er materialen of gereedschappen beschadigen of kwijt raken 

bijvoorbeeld, of de betreffende vrijwilliger stopt met zijn werkzaamheden. De Belklus streeft er dan 

ook naar om zelfredzaam te zijn en niet afhankelijk te moeten zijn van het ter beschikking stellen van 

materialen of gereedschappen door vrijwilligers.  

Stichtingsopbouw en samenwerking 

Het versterken van de rol van de stichting Belklus in het werkgebied vindt het bestuur belangrijk. 

Daarom onderhoudt het bestuur contacten, netwerken en samenwerkingsrelaties met derden. Het 

bestuur overlegt indien nodig en gewenst met de stadsdelen en alle drie de gemeenten, Eigen Haard 

en Woonzorg Nederland, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. 

Voor komend jaar heeft de Belklus zich ten doel gesteld om de eerste samenwerkingen aan te gaan 

met collega organisaties. Voor Ouder-Amstel werkt de stichting Belklus reeds samen met stichting 

Coherente, gezien de goede ervaring het afgelopen jaar, zullen we dit voor 2017 verder uitbreiden. 

 

Marketing 2017  

In 2016 heeft de Belklus haar marketingactiviteiten moeten staken als gevolg van een beperkt budget. 

In 2017 wilt de Belklus weer meer focussen op marketing in samenwerking met sponsoren. Dit betreft 

niet alleen het distribueren van folders, maar ook adverteren in lokale weekbladen. 
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3. Werkzaamheden van Belklus 

3.1 Uitgangspunten  

De Belklus is in het leven geroepen om ouderen te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten. 

Activiteiten of problemen waar zij tegenaan lopen die zij niet zelf kunnen oplossen kunnen door de 

Belklus opgepakt worden. Het gaat daarbij om diensten die normaal niet door verhuurders of 

professionele dienstverleners uitgevoerd worden. Bij alle klussen die worden uitgevoerd hanteert de 

Belklus naast de kleinen klusjes in en rondom het huis de volgende uitgangspunten; 

 Veiligheid 

 Zelfredzaamheid 

De hulpbehoevenden moeten zich te allen tijde in een veilige omgeving kunnen bewegen. De Belklus 

draagt hieraan bij door bijvoorbeeld de plaatsing van deurkierstandhouders, raamboompjes, 

deurspionnen, rookmelders, steunbeugels, het vastzetten van trapleuningen, het begaanbaar maken 

van een tuinpad etc. Doel is om de hulpbehoevenden in een zo veilig mogelijke omgeving te kunnen 

laten wonen.  

 

Daarnaast dienen te klusjes bij te dragen aan de zelfredzaamheid van een hulpbehoevende. Iemand 

kan bijvoorbeeld nog goed op zichzelf wonen, maar heeft moeite met de installatie van een computer 

om zo te communiceren met haar kinderen of zorgverleners. De Belklus kan iemand op weg helpen 

en leert dan ook direct hoe iemand om kan gaan met bijvoorbeeld de nieuwe computer zodat zij in de 

toekomst zelfstandig met de computer aan de slag kan. Uitgangspunt is dat de hulpbehoevenden 

ondersteund worden in het zelfredzaam zijn.  

3.2 Reguliere klussen 

Bestaande werkzaamheden zijn het uitvoeren van kleine klusjes in- en rond het huis voor inwoners 

van het werkgebied, specifieker voor ouderen en mindervaliden. Een kort overzicht van de klussen: 
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De uitvoering van deze klussen, naast nog vele anderen, gaat veelal gepaard met een andere activiteit 

namelijk het ontstaan van sociaal contact met de aanvrager van een klusje. Er bestaat bijna geen 

betere entree bij ouderen en mindervaliden dan het doen van een klusje en tegelijkertijd aan de 

hulpbehoevenden wat meer aanbieden dan het oplossen van een, meestal eenvoudig, probleem. 

Het is overduidelijk dat de vrijwilligers van de Belklus alert zijn op de behoefte van de doelgroep 

namelijk het doorbreken van een klein, soms een groot isolement. Het kopje koffie voor of na de klus 

illustreert niet alleen de behoefte om iets terug te doen voor hetgeen de vrijwilliger doet, maar 

voorziet ook in een behoefte naar sociaal contact. De vrijwilligers besteden tevens tijd aan het 

doorbreken van eenzaamheid/de dagelijkse sleur. Dat is in de loop der jaren een vast en belangrijk 

element geworden in de dienstverlening van de Belklus. Een meerwaarde t.o.v. vele andere vormen 

van hulp/dienstverlening. De vrijwilligers van de Belklus hebben en nemen de tijd.  

Alle klussen die uitgevoerd worden door de Belklus worden nauwlettend gemonitord en 

gedocumenteerd. Ieder jaar geeft de Belklus een jaarverslag uit waarin de klussen per gemeente 

worden weergegeven zowel in soorten als in aantallen. Volledig transparant en daarmee inzichtelijk 

voor iedereen.  
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4. Uitbreiding en vraag 

4.1 Kostenverhoging  

De afgelopen jaren heeft de Belklus ervaren dat er meer vraag was naar haar diensten. Niet voor 

iedereen in het werkgebied van de Belklus was duidelijk dat zij de hulp van de Belklus kon 

inschakelen. Door meer in te zetten op marketing en naamsbekendheid is er een grotere groep 

mensen ontsloten die de Belklus weet te vinden. Niet alleen in de bestaande werkgebieden heeft dit 

tot meer klussen geleid, maar ook daarbuiten is de interesse van stadsdelen en gemeenten gewekt. 

Dit heeft geleid tot een verdere uitbreiding van het werkgebied.  

 

Het grotere aantal klussen en de professionalisering van de organisatie heeft echter ook geleid tot 

hogere kosten. De Belklus ontvangt al jaren eenzelfde budget waarmee de gemaakte kosten gedekt 

worden. Echter het opleiden van vrijwilligers, het grotere werkgebied en de stijging van het aantal 

klussen in bestaande werkgebieden leiden tot een aanzienlijke kostenverhoging. Hierbij moet men 

denken aan de volgende posten; 

 Hogere transportkosten voor de vrijwilligers 

 Hogere coördinatiekosten 

 Meer verbruik en gebruik van materialen en gereedschappen 

 Opleidingskosten als gevolg van additionele uitdagingen 

 Kosten als gevolg van het zichtbaar en identificeerbaar maken van de Belklus 

De Belklus probeert met minimale middelen zoveel mogelijk te bereiken. Dit heeft er onder andere 

toe geleid dat er efficiënter gewerkt wordt. Veelal worden klussen gecombineerd waardoor er tijd en 

vervoerskosten bespaard worden.  

Doordat er in 2015 veel geïnvesteerd is in een professionele coördinator, advertenties en 

promotiemateriaal is erin 2015 een (flink) negatief resultaat behaald. Tot 2015 had de Belklus jaarlijks 

een positief resultaat zodat het negatieve resultaat opvangen kon worden met de aanwezige 

reserves. Echter als we een prognose maken voor 2016 met de gelijkblijvende subsidie inkomsten, ca 

€ 45.000, maar wel met huidige kosten, € ca 65.000 zullen we het jaar 2016 (weer) negatief moeten 

afsluiten. De aanwezige reserves per 31-12-2016 zullen dan nagenoeg op zijn, zodat de continuïteit 

van de stichting in gevaar zal komen. Dit lijkt ons voor alle belanghebbenden niet wenselijk. 

Aanvullend moet nog worden aangemerkt dat één van de bedrijfsauto’s vervangen moet worden. 

Hier is momenteel geen budget voor. Dit terwijl het aantal klussen stijgt en het werkgebied uitgebreid 

wordt. 

Wil de Belklus een duurzame hulpverlening kunnen neerzetten gegeven de groei die als gevolg van de 

toenemende zelfredzaamheid dat van ouderen wordt verwacht, dan worden op korte termijn de 

totale inkomsten geprognosticeerd op €100.000 per jaar. Inclusief woon/werk verkeer en 

(praktijk)opleiding wordt er gemiddeld anderhalf uur besteed per klus, per vrijwilliger. Op grond van 

2500 klussen, betekent dit 3.750 uren. Dit is exclusief het aantal uren dat door het bestuur aan de 

Belklus besteed wordt (450 uren). Dit is ook exclusief het aantal uren dat door het bureau van de 

Belklus door de coördinatrice wordt besteed (1280 uren). Totaal 5.480 uren. Uiteraard proberen wij 

van de ouderen zelf ook een bijdrage te ontvangen, echter is dit in eerste instantie niet ons doel. In 

het 1e halfjaar hebben wij ongeveer € 2.500 mogen ontvangen voor ca. 1.100 klussen. Dat is ca. 2,- 



Werkplan & Beleidsdocument 
2017 

12 / 13 

 

Stichting Belklus 

 

 

per klus. De overige € 38,- moeten we dus ontvangen uit subsidie inkomsten van gemeentes en 

woningcorporaties.  

Tot op het moment van schrijven heeft de Belklus jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag mogen 

ontvangen van haar sponsoren. Rekening houdend met een verdere groei en professionalisering van 

de Belklus (1e halfjaar 2016: 25% meer klussen dan 1e halfjaar 2015 gecorrigeerd voor rookmelders3) 

willen wij de sponsoren verzoeken om hierin mee te denken met de Belklus en ook financieel extra bij 

te dragen zodat onze vrijwilligers ook volgend jaar weer vol op aan de slag kunnen gaan en de 

hulpbehoevenden kunnen helpen die dat zo hard nodig hebben. 

Hopelijk kunt u zich hierin vinden en ons te steunen om meer ouderen in Amstelveen, Uithoorn, 

Ouder-Amstel en Stadsdeel Zuid te kunnen voorzien in hun hulpbehoefte voor wat betreft de 

dienstverlening van de Belklus. 

 
Namens het bestuur van de Belklus. 
 
 
Amstelveen, 28 november 2016 

  

                                                           
3
 Zie vijfde bullitpoint hoogtepunten 2015 en eerste helft 2016. 
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Stichting Belklus Amstelveen
te Amstelveen

werkelijk begroting werkelijk prognose begroting begroting
Halfjaarcijfers 2016 2015 2015 2016 2016 2016 2017

t/m 30-6 heel

BATEN

Subsidies

Gemeente Amstelveen 16,300 15,800 16,300 16,300 16,300 25,000

Gemeente Ouder-Amstel 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 4,000

Gemeente Uithoorn 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 5,500

Gemeente Amsterdam - stadsdeel zuid 2,000 2,000 8,000

22,250 21,750 24,250 24,250 22,250 42,500

Overige ondersteuning

Woningstichting Eigen Haard 18,450 16,000 16,000 16,000 18,450 25,000

Woonzorg Nederland 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000

20,950 18,500 18,500 18,500 20,950 30,000

Bijdragen derden

Giften cliënten 751 600 2,485 5,000 600 5,000

Giften bedrijven 250

Rente 138 500 0 300 300 300

Totaal baten 44,339 41,350 45,235 48,050 44,100 77,800

LASTEN

Kosten Coördinator en vrijwilligers

Salarissen 16,313 14,100 12,823 25,647 14,300 26,000

Sociale lasten 3,220 1,200 2,255 4,509 5,850 4,550

Pensioen 0 810 1,620 0 2,000

Inleenvergoeding 3,267 0 0 0

Ziekengeldverzekering en Arbodienst 629 600 596 600 600 600

Kostenvergoedingen vrijwilligers 4,479 2,000 675 4,000 4,500 4,500

Kosten vrijwilligersdagen 5,618 5,000 2,199 4,000 5,000 5,000

Overige personeelskosten 229 150 519 1,000 200 1,000

33,754 23,050 19,878 41,376 30,450 43,650

Huisvestingskosten

Patriaplein

Dorpsstraat 6,202 6,060 3,146 6,293 6,060 6,419

6,202 6,060 3,146 6,293 6,060 6,419

Beheerkosten

Algemene kosten 580 500 185 369 500 500

Accountantskosten 907 908 908 0

Abonnementen, contributies 0 50 0 0 50 100

Kosten loonadministratie 336 150 0 150 150 150

PR, advertenties, reclame 9,174 6,000 17 2,500 6,000 9,000

Verzekeringspremies 273 300 273 273 300 300

Bestuur- en representatiekosten 1,421 1,000 1,205 1,500 1,000 1,500

Drukwerk, kantoorbenodigdheden 2,567 2,200 1,370 2,000 2,200 2,500

Gereedschappen, e.d. 1,529 1,000 2,198 2,500 1,000 2,500

Huishoudelijke uitgaven 0 50 0 0 50 50

Bankkosten 109 100 169 339 100 200

Telefoonkosten 1,075 800 676 1,353 800 1,400

Portikosten 45 200 2 20 200 50

Schades (eigen risico) 234 0 0 0 0 0

Kosten internet, website 2,446 50 87 174 50 200

Brandstoffen auto's 1,986 1,700 541 1,500 1,700 2,000

Onderhoud auto's 696 2,000 684 1,000 2,000 1,750

Motorrijtuigenbelasting en verzekering auto's 2,375 2,300 631 1,263 2,300 1,300

Afschrijving auto 1,780 1,780 891 1,782 1,780 3,032

Onvoorzien 0 500 0 500 500 500

27,533 20,680 9,838 18,130 20,680 27,032

Totaal lasten 67,489 49,790 32,862 65,799 57,190 77,101

Totaal baten 44,339 41,350 45,235 48,050 44,100 77,800

Totaal lasten 67,489 49,790 32,862 65,799 57,190 77,101

Resultaat -23,150 -8,440 12,373 -17,749 -13,090 699

Datum: 18 juli 2016

René van der Laarse

 


