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1. Kwart eeuw Belklus 

Met dit werkplan presenteert de Belklus haar plannen voor 2019. 

De Belklus, opgericht op 28 juli in 1994, heeft in 2019 een feestje te vieren. Het is dan het 25ste 

bestaansjaar van de Belklus!   

In de beginjaren was het werkgebied beperkt tot de wijk Keizer Karelpark in Amstelveen. Daarna 

breidde de Belkus haar activiteiten uit tot heel Amstelveen waarna Ouder-Amstel en Uithoorn aan het 

werkgebied werden toegevoegd. Sinds 2014, biedt de Belklus, ook in Amsterdam; in eerste instantie 

alleen in Buitenveldert en daarna ook in Amsterdam Zuid, haar diensten aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Belklus begon met simpele klusjes in- en rond de woning met lampjes wisselen en andere kleine 

klusjes. In de tweede fase werd de aandacht gericht op inbraakbeveiliging. De recente ontwikkelingen 

zijn hard gegaan. Naast eenvoudige klusjes wordt nu ook I.T.-ondersteuning verstrekt zoals computer, 

smartphone en e-mailinstellingen. Daarnaast zijn de woonveiligheidsaspecten uitgebreid naar 

brandveiligheid en komt, in het komend jaar, ook valpreventie onder de aandacht. 

1994 

1996 

2002 

2004 

2014 

 



25 jaar Belkus 
 

3 van 14 
 

Foto: Vrijwilligersdag 2018 

 

De Belklus heeft tot op heden als doelstelling gehanteerd: het gratis doen van (kleine) klusjes in en 

om de woning voor ouderen (65+) en mindervalide inwoners. Ter ondersteuning van de bestendiging 

van de activiteiten, zal de Belklus dit beleid moeten aanpassen. Wij zullen hier verder op terugkomen. 

Het stadsdeel Amsterdam Zuid en de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn subsidiëren 

de activiteiten van de Belklus en verder wordt de Belklus financieel ondersteund door 

wooncorporaties Eigen Haard en Woonzorg Nederland en met particuliere donaties. 

In het werkplan zullen we ingaan op de activiteiten, de veranderende omstandigheden, het plan van 

aanpak voor 2019 en tot slot het financieel overzicht. 
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2. Algemene Deel 

2.1 Stichting Belklus Amstelveen: het bestuur en de vrijwilligers 

Het bestuur is complementair aan elkaar en bestaat uit vier personen. De voorzitter houdt zich bezig 

met het toezicht op het reilen en zeilen van de Belklus en voert regelmatig overleg met de 

coördinatrice. De penningmeester houdt toezicht op de financiële gang van zaken en stelt jaarlijks de 

begroting op. De secretaris is verantwoordelijk voor de schriftelijke rapportages aangaande het 

bestuur. Het bestuur komt minimaal viermaal per jaar bijeen en maximaal zesmaal. Op de 

bestuursvergadering worden ook de coördinatrice en eventmanager uitgenodigd. De eventmanager 

houdt zich bezig met de marketing, de website, en het organiseren van events voor het samenzijn van 

het bestuur met de vrijwilligers. 

 

 

Bij de Belklus zijn in het jaar 2018, circa 18 vrijwilligers werkzaam, aangestuurd door de coördinatrice 

die in vaste dienst is van de Belklus.  

 

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

vrijwilligers vormen het hart van de Belklus. 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. 

Met de deskundigheidsbevordering, wil het bestuur de kwaliteit van de klussen bevorderen. Hiertoe 

is een speciaal team in het leven geroepen die met de overige vrijwilligers van tijd tot tijd, 

gemeenschappelijke onderwerpen onder de loep nemen en zijn er ook richtlijnen tot stand gekomen 

met betrekking tot de kwaliteitseisen. De werving van vrijwilligers blijft een punt van aandacht. Met 

name voor tuinklussen en vrijwilligers voor en uit Amsterdam Zuid en Ouder-Amstel. 
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Professionele aansturing 

De Stichting heeft een professionele coördinator in dienst die het team vrijwilligers aanstuurt. De 

coördinatrice treedt onder andere op als contactpunt voor alle hulpbehoevenden. Voor 2019 ligt het 

in het verschiet om gebruik te maken van een CRM-systeem om zo de tijd van alle betrokkenen zo 

efficiënt mogelijk te maken en de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren. 

 

 
 

 

2.2 2018 en 2019 Uitgelicht  

De Belklus ondersteunt het beleid van de overheid om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen 

woonomgeving te laten verblijven. In 2015 is het nieuwe zorgstelsel breed in de samenleving 

ingevoerd, de Belklus heeft als reactie daarop haar ambities voor 2018 verder uitgebreid en 

verstevigd. In haar bestaande dienstenpakket geeft de Belklus prioriteit aan veiligheid in en rond het 

huis. Voor 2019 zal een pilot worden gestart in samenwerking met de GGD, om valpreventie onder de 

aandacht te brengen daar waar nodig is, wordt de woning aangepast. 

 

Kort overzicht 2017 en eerste helft 2018 

● Introductie kwaliteitsteam vrijwilligers. 

● Een aantal gemeenten heeft gehoor gegeven aan het verzoek tot uitbreiding van subsidies. In 

2018 heeft de gemeente Amstelveen daar nog geen gehoor aan kunnen geven. 

● Deelname aan diverse vrijmarkten. 

● Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

● Hoger percentage onterecht beroep maken op diensten van de Belklus. 

● Hoger percentage onredelijke verzoeken. 

● De klanten hebben steeds vaker de benodigde materialen niet in huis. Hierdoor zijn de 

vrijwilligers meer genoodzaakt om met de klant samen de onderdelen aan te schaffen 

(hetgeen het tijdsbeslag van de klus verhoogt). 

Verbetering van dienstverlening 2018/2019 

Zoals uit bovenstaande blijkt, heeft de Belklus in het eerste half jaar van 2018 haar uitgebreide 

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



25 jaar Belkus 
 

6 van 14 
 

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

tablets, navigatiesystemen, beveiligingsapparatuur, in het bijzonder deurspionnen, smart tv’s, etc. Dit 

heeft geleid, naast de uitbreiding van tuinklussen, tot een verbreding van het type aanvragen en 

uitgevoerde klussen. 

Vergroten bekendheid 

Voor 2018 heeft de Belklus haar marketinguitgaven wederom voortijdig moeten staken vanwege de 

toegenomen kosten waardoor het budget uit balans raakte. Ondanks het gemis van de gewenste 

marketinguitgaven is de zichtbaarheid van de Belklus verder vergroot door de additionele 

werkzaamheden in Amsterdam Zuid.  

Verdere penetratie werkgebied  

De focus voor 2019 zal gericht zijn op het aantrekken van voldoende budget en vrijwilligers om alle 

hulpbehoevenden goed van dienst te kunnen zijn. Het doel daarnaast is een verdere marktpenetratie 

binnen de huidige werkgebieden te bewerkstelligen.  

2019  

Mits de financiële middelen die er nodig zijn om de groei te bewerkstelligen, zullen worden 

gefourneerd, voorziet de Belklus een verdere gestadige groei van haar organisatie in 2019. Zowel qua 

aantal vrijwilligers als qua aantal klussen. 

 

 In 2019 wenst de Belklus haar marketingactiviteiten weer op te kunnen pakken, 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 Zuid, Ouder-Amstel en Uithoorn).  

 

Beleidswijzigingen 

In de recente jaren zijn er meer terugkomende verzoeken bij de Belklus verzocht. Ook constateren we 

dat de jongere ouderen minder hulpbehoevend zijn en vaak nog vol op participeren in het 

maatschappelijk proces. Om die reden heeft de Belklus besloten om de leeftijd van 

hulpbehoevenden, die in aanmerking komen, op te trekken van 65+ naar 67+, in lijn met de AOW 

gerechtigde leeftijd. Bij de oude ouderen (70 t/m 80 jaar oud) constateren we dat medicijngebruik 

invloed kan hebben op de mentale gesteldheid waardoor de Belklus vaker met onredelijke eisen 

wordt geconfronteerd. De oudste ouderen (80+) hebben vaker te maken met mobiliteitsvraagstukken 

in en rond de woning. Regelmatig worden rollators, die defect zijn, gerepareerd door onze 

vrijwilligers. De valbeugelverzoeken, met name in de toilet en douchegelegenheid, nemen 

exponentieel toe.  

 

De uitstekende service van de Belklus heeft hoge verwachtingen gecreëerd en daardoor wordt de 

Belklus vaker geconfronteerd met het feit dat ouderen veronderstellen, ongeacht hun achtergrond, 

dat zij recht hebben op gratis hulpverlening van de Belklus. Om die reden is het woord ‘gratis’ niet 

meer automatisch van toepassing maar zal per geval worden beoordeeld of de hulpbehoevende 

daarvoor in aanmerking komt. 
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De vraag naar het monteren van valbeugels vereist meer specialistische kennis, om die reden is de 

Belklus een systeem aan het introduceren om de zwaarte van de klussen die bij de hulpbehoevenden 

worden uitgevoerd te meten. Het doel van deze meting is om na te gaan wat er omgekeerd door de 

hulpbehoevenden tegenover kan staan en om na te gaan wat buiten de scope van de Belklus valt. De 

indeling die we aan het onderzoeken zijn is gebaseerd op een puntentelling door de klusjes te 

onderscheiden op basis van benodigde tijd, gereedschap en vakkennis. Het idee is dat iedere 

hulpbehoevende een aantal waardepunten tegoed krijgt en dat daarboven een bijdrage in de vorm 

van een strippenkaart of donatie kan worden verzocht. 

 

Als voorlaatste, is de Belklus voornemens meer gebruik te maken van social media, te denken valt aan 

Facebook en Instagram om een nieuwe generatie ouderen (en hun nazaten) actiever en frequenter te 

kunnen bereiken. De Belklus is dus ook op zoek naar vrijwilligers die haar kunnen ondersteunen op dit 

gebied.  

 

Tot slot is een vrijwilliger die de Belklus kan ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe sponsoren 

ten behoeve van het 25-jarig jubileum een welkome aanvulling. 

 

Vergroten inkomsten Belklus 

De afgelopen 25 jaar heeft de Belklus haar diensten aangeboden aan ouderen en mindervaliden. Dit 

kan en kon zij doen door de subsidies welke zij ontving van de sponsoren. Tevens werden en worden 

er inkomsten verkregen uit donaties en via incidentele acties, denk daarbij aan het plaatsen van 

rookmelders en digitale deurspionnen. Voor deze laatste activiteiten ontving de Belklus een 

additionele vergoeding, bovenop de sponsorbedragen, waaruit de kosten van deze activiteiten 

konden worden voldaan. 

 

Naast hulpaanvragen van personen die binnen de doelgroep vallen ontvangt de Belklus tevens een 

groot aantal aanvragen van mensen die of jonger zijn of voor klussen die niet onder het bereik van de 

Belklus vallen (te omvangrijk, buiten het werkgebied of werk dat niet binnen de standaard 

werkzaamheden valt). In sommige gevallen wordt er dan toch een beroep op de Belklus gedaan door 

haar sponsoren.  

 

Om tegemoet te komen aan de groep die niet onder de doelgroep van de Belklus valt, en klussen die 

buiten het kader van de Belklus vallen, naast het verzoek van subsidiegevers om naar alternatieve 

inkomstenbronnen te kijken, wordt er onderzocht in hoeverre het mogelijk is de middelenstroom te 

verhogen.  

 

In overleg met de betrokkenen is er daardoor de afgelopen tijd gekeken op welke wijze er ook 

mensen die buiten de doelgroep vallen geholpen kunnen worden, zonder daarbij de Belklus en haar 

sponsoren te belasten. Na onderzoek en externe consultatie is de Belklus voornemens om naast de 

huidige activiteiten een aparte organisatie op te richten. Deze rechtspersoon zal gebruik maken van 

de kennis welke beschikbaar is binnen de Belklus, maar zal zich enkel en alleen richten op personen 

die buiten de doelgroep van de Belklus vallen. Dit zal dus niet ten kosten gaan van de huidige 

activiteiten van de Belklus.  

 

Doordat het sponsorgeld niet gebruikt kan worden om deze mensen te bedienen zal er een 
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vergoeding gevraagd gaan worden van de mensen die deze organisatie inschakelen. De surplus baten 

die hieruit voortvloeien zullen ten goede komen aan de Belklus.  

 

Er is uitdrukkelijk gekozen voor een optie waarin deze werkzaamheden niet door de Belklus worden 

uitgevoerd. Tevens zal er geen gebruik worden gemaakt van vrijwilligers, maar van werknemers of 

van externe hulpen. De organisatie zal zich anders profileren dan de Belklus. Er zal dus op geen enkele 

wijze verwarring kunnen ontstaan bij de hulpbehoevenden. 

 

2.3 Doelen en ambities 2019 

De Belklus verwacht een toename van het aantal klussen. De organisatie gaat zich daarop instellen 

door verdere professionalisering en uitbreiding van haar takenpakket. De vrijwilligers worden hier tot 

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

problemen met elektra, hulp bij tillen of verplaatsen 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. Tenslotte wordt de Belklus 

steeds vaker gevraagd voor of na een verhuizing om te zorgen dat de schilderijtjes en lampjes weer 

op hun plaats komen.  

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.  

Permanente kwalitietsverbetering door: 

• Evaluatie met de vrijwilligers. 

• In wekelijks overleg met voorzitter, wensen van de klant en werkprocessen bespreken. 

• Bij de intakegsprekken van nieuwe vrijwilligers wordt beoordeeld hoe deze omgaan met 

ouderen en mindervaliden. 

• Nieuwe vrijwilligers, lopen eerst mee met de ervaren vrijwilliger. Zij zien hoe de ervaren 

vrijwilliger de zaken aanpakt.   

• De coördinatrice informeert bij de hulpbehoevende hoe de opdracht is uitgevoerd. 

• Huishoudelijk regelement. In 2018 is een herziening van het huishoudelijk reglement 

gekomen waarin richtlijnen met betrekking tot de AVG zijn geïntroduceerd.  

• Voor wat betreft de kwaliteit borging is er een duo van ervaren vrijwilligers die aan de 

hand van controle en workshops, de kwaliteit van de werkzaamheden van de vrijwilligers 

op een hoger niveau helpen. 

De kwaliteit is niet alleen van belang, voor wat betreft de klus, maar is ook relevant voor wat betreft 

de dienstverlening zelf. 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 ruggespraak 

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

de communicatie met de Belklus, het bezoek van de vrijwilliger (omgangsvormen, zorgvuldigheid en 
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informatievoorziening) en wordt het geleverde werk geëvalueerd. Daar waar nodig, worden de 

vrijwilligers begeleid of vindt er extra opleiding plaats.  

Tot slot zijn de er richtlijnen opgesteld voor specifieke werkzaamheden van de vrijwilligers. Enkele 

voorbeelden zijn: 

● Richtlijn plaatsen douchemengkraan of thermostaatkraan 

● Richtlijn wasmachinekranen 

● Richtlijn vastzetten van rekjes, haken, invalide beugels en douchezitjes etc. 

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. Voor wat betreft de tuinklussen is de vraag nog 

steeds meer dan de Belklus aan kan. Voor wat betreft 2019 zal deze vraag niet verminderen.  

 

Samenwerking subsidiegevers en sponsoren 

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. 

Samenwerking met externe instanties 

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. Het blijkt dat vele andere instanties de 

hulpverzoeken van hulpbehoevenden aannemen en die dan weer doorzetten naar de Belklus. 

Hierdoor ontstaan er dubbeltellingen over de organisaties heen. Op dit punt zijn er nog een aantal 

efficiency slagen te maken. 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.  

Transparantie  

De Belklus heeft zich ten doel gesteld om in 2019 beter zichtbaar te worden. Dit zal zich uiten op 

operationeel niveau in de herkenbaarheid van de Belklus. De vrijwilligers dragen kleding van de 

Belklus, identificeren zich middels een Belklus pas, zijn terug te vinden op de Belklus website en ook 

de auto’s van de Belklus zijn herkenbaar door de bestikkering. 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 wenden. Daarnaast zijn de uitingen op de flyers aangepast 

naar de tijd van nu.  

In 2019 zal er verder geïnvesteerd worden in meer digitale transparantie van de Belklus. Zo wordt het 

mogelijk om online te communiceren (ook klachten) via de website en zal de Facebookpagina actiever 

worden ingezet. De Belklus zal Facebookcampagnes initiëren. 
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Ontwikkeling flyers door de jaren heen. 

Nieuwe flyer format 2018 (voor- en achterkant). 
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Professionalisering  
De Belklus wil zich in 2019 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 kwijtraken 

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.  

CRM-systeem 

Op dit moment worden diverse CRM-systemen onder de loep genomen om te kijken welke het best 

van toepassing is voor de Stichting Belklus. In het kader van het AVG is het van belang dat 

persoonsgegevens op een goede manier beveiligd zijn. In 2019 is de Belklus voornemens om een 

CRM-systeem in gebruik te nemen. De dataverwerking komt hierdoor ten goede en de instructies en 

planning worden daardoor slagvaardiger.  
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3. Uitbreiding en vraag 

Het afgelopen jaar is de groei van het aantal klussen gematigd. Dit komt mede omdat wij in het 

afgelopen jaar nauwelijks middelen hadden om de naamsbekendheid te vergroten. 

Aangezien het aantal klussen niet echt is gegroeid zijn de variabele kosten van de stichting ook niet 

toegenomen. De vaste kosten zijn ook stabiel en door een eenmalige extra bijdrage van Eigen Haard is 

het jaar 2017 afgesloten met een overschot van € 3.141.  

Door de verdere professionalisering van de Belklus waaronder CRM-systeem en opleidingen van 

vrijwilligers zullen de kosten in de komende jaren toenemen. Tevens ligt het in het voornemen van de 

Belklus om meer marketingactiviteiten te gaan uitvoeren om de naamsbekendheid te vergroten. 

Daarnaast zullen we in 2019 een nieuwe auto moeten aanschaffen aangezien een van de twee auto’s 

in slechte staat is en hoge onderhoudskosten heeft. We reken erop dat externe sponsoren, in dit 

jubileum jaar, de Belklus in staat stellen om dit probleem op te lossen. 

Het eigen vermogen van de Belklus is in 2017 gestegen tot ruim € 9.000. Dit is voor de Belklus niet 

wenselijk en eigenlijk te laag om de continuïteit te waarborgen. 

Als we de werkelijke inkomsten en uitgaven van het 1e halfjaar 2018 onder elkaar zetten en we zetten 

daarnaast de te verwachte inkomsten en uitgaven van het 2e halfjaar 2018 ernaast, dan zal 2018 naar 

verwachting worden afgesloten met een overschot van € 1.858,- Dit komt helaas niet door de 

verhoging van de inkomsten, maar het snijden in de gebudgetteerde uitgaven.  

Voor 2019 ligt er een begroting waarbij er een overschot is van € 344. Hierbij is rekening gehouden 

dat de gemeenten en sponsoren met de door ons beoogde bijdragen zullen instemmen. 

Zoals eerder vermeld in het werkplan en in het jaarverslag wil de Belklus een duurzame hulpverlening 

kunnen neerzetten, gegeven de groei die als gevolg van de toenemende zelfredzaamheid van 

ouderen worden verwacht. Op dit moment is het wenselijk dat de totale inkomsten op € 100.000 per 

jaar zouden uitkomen. Voor ca. 2.500 klussen per jaar komt een klus neer op zo’n € 40,- per klus 

In 2018 hebben we gezien dat een aantal van onze huidige sponsoren zich extra hebben ingezet en 

meer financiële middelen hebben vrijgemaakt voor de Belklus. Door deze verhogingen komen een 

aantal gemeenten dichter in de buurt van het normbedrag van EUR 40,- per klus. Wij hebben echter 

helaas ook moeten constateren dat een aantal gemeenten niet in staat zijn om meer financiële 

middelen vrij te maken voor de Belklus. 
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Hieronder treft u een tabel aan waarin we aangeven hoeveel de gemeente en woningcorporaties 

bijdraagt per klus in 2017. 

Gemeente 
 

Klussen 
 Bijdrage 
2017 

Bijdrage 
p/klus 

 Amstelveen 1.897 € 19.600 € 10 
 Ouder-Amstel 140 € 4.000 € 29 
 Uithoorn 251 € 3.150 € 13 
 Amsterdam Zuid 291 € 3.000 € 10 
     

Woningcorporatie 
 

Klussen Bijdrage 
Bijdrage 
p/klus 

 Eigen Haard 1.234 € 29.600 € 24 
 Woonzorg 237 € 4.500 € 19 
 Particulieren 2.581 € 3.832 € 1 
     

 

Namens de Belklus, haar vrijwilligers en alle hulpbehoevenden verzoeken wij de huidige sponsoren 

dan ook om te kijken of additionele middelen vrijgemaakt kunnen worden zodat ook in de toekomst 

de kwaliteit, veiligheid en toekomstbestendigheid van de Belklus en haar diensten gewaarborgd 

blijven.  

Graag willen u aandacht om net als vorig jaar te kijken om het jaarlijkse subsidiebedrag structureel te 

verhogen en ook mee te denken met de Belklus om andere acties te bedenken waardoor we de 

inkomsten kunnen verhogen van de Belklus. 

Vertrouwende dat u zich hierin kunt vinden om 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, 17 juli 2018 
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Stichting Belklus Amstelveen
te Amstelveen

werkelijk begroting werkelijk prognose begroting begroting
Datum: 12 juli 2018 2017 2017 2018 2018 2018 2019

René van der Laarse 1e halfjaar heel

BATEN
Subsidies

Gemeente Amstelveen 19,600 25,000 19,600 19,600 25,000 25,000

Gemeente Ouder-Amstel 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

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

Gemeente Amsterdam - stadsdeel zuid 3,000 8,000 5,000 5,000 8,000 7,500

29,750 42,500 33,750 33,750 42,500 41,650
Overige ondersteuning

Woningstichting Eigen Haard 29,600 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Woonzorg Nederland 4,500 5,000 2,500 5,000 5,000 5,000

34,100 30,000 27,500 30,000 30,000 30,000
Bijdragen derden

Giften cliënten 3,832 5,000 1,725 4,000 6,000 6,000
Giften bedrijven 0 0 0 0 0 0

Rente 45 300 21 21 50 20

Totaal baten 67,727 77,800 62,996 67,771 78,550 77,670

LASTEN
Kosten Coördinator en vrijwilligers

Salarissen 25,636 26,000 13,913 27,827 27,000 29,000

Sociale lasten 4,472 4,550 2,620 5,240 5,000 5,500

Pensioen 3,476 2,000 995 1,990 2,000 2,000

Inleenvergoeding 1,320 600 160 600 1,000 1,000

Ziekengeldverzekering en Arbodienst 1,290 0 528 1,055 800 1,100

Kostenvergoedingen vrijwilligers 4,652 4,500 1,878 4,500 4,500 4,500

Kosten vrijwilligersdagen 2,709 5,000 2,249 3,500 5,000 5,000

Overige personeelskosten 277 1,000 421 1,000 1,000 1,000

43,833 43,650 22,765 45,712 46,300 49,100

Huisvestingskosten

Patriaplein

Dorpsstraat 6,293 6,419 3,200 6,399 6,400 6,400

6,293 6,419 3,200 6,399 6,400 6,400

Beheerkosten

Algemene kosten 803 500 424 500 500 500

Afschrijving inventaris 147 0 88 176 0 176

Accountantskosten 0 100 0 0 0 0

Abonnementen, contributies 0 0 0 0 100 100

Kosten loonadministratie 348 150 350 350 150 350

PR, advertenties, reclame 80 9,000 80 500 8,000 7,500

Verzekeringspremies 273 300 300 300 300 300

Bestuur- en representatiekosten 568 1,500 120 1,000 1,500 1,000

Drukwerk, kantoorbenodigdheden 1,401 2,500 678 1,000 2,500 1,000

Gereedschappen, e.d. 143 2,500 133 500 2,000 1,000

Huishoudelijke uitgaven 0 50 0 50 50 0

Bankkosten 418 200 213 400 400 400

Telefoonkosten 1,808 1,400 515 1,000 1,200 1,000

Portikosten 0 50 0 0 50 0

Schades (eigen risico) 0 0 0 0 0 0

Kosten internet, website 839 200 255 500 1,000 500

Brandstoffen auto's 2,370 2,000 969 2,000 2,400 2,000

Onderhoud auto's 1,377 1,750 478 1,000 2,000 2,000

Motorrijtuigenbelasting en verzekering auto's 1,860 1,300 1,074 2,000 1,500 2,000

Afschrijving auto 2,026 3,032 1,013 2,026 1,750 2,000

Onvoorzien 0 500 0 500 250 0

14,460 27,032 6,689 13,802 25,650 21,826

Totaal lasten 64,586 77,101 32,653 65,913 78,350 77,326

Totaal baten 67,727 77,800 62,996 67,771 78,550 77,670

Totaal lasten 64,586 77,101 32,653 65,913 78,350 77,326

Resultaat 3,141 699 30,343 1,858 200 344


