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Voorwoord 
 

Het jaar 2021 was het startjaar van de stichting Hulplijn Dordt – een structurele 

voortzetting van de incidentele hulplijn die is ontstaan onder de vlag van het corona-

hulpinitiatief Licht voor Dordt. Hulpvragers werden in contact gebracht met hulpbieders, 

zodat laagdrempelige ondersteuning kon worden geboden in de thuissituatie. 

 

De stichting Hulplijn Dordt behandelde in 2021 meer dan vijfhonderd hulp- en 

informatievragen van kwetsbare stadsgenoten. Wat de hulplijn doet, is telefonisch en 

online bereikbaar zijn voor mensen die een hulpvraag hebben. Denk aan praktische 

vragen zoals het ophangen van een lamp, hulp in de tuin, boodschappenhulp, 

taalondersteuning, oppas, enzovoorts. 

 

De stichting Hulplijn Dordt streeft naar een brede samenwerking met het sociale domein. 

In 2021 zijn met tientallen sociaalmaatschappelijke organisaties samenwerkingsverbanden 

aangegaan. Verder is proactief ingezet op de verdere positionering van de hulplijn als hét 

loket voor informele sociaalmaatschappelijke hulpverlening. 

 

De uitvoerende organisatie van de hulplijn bestaat uit een parttime hulplijnmedewerker 

die nauw samenwerkt met de coördinatoren van de stichtingen Present Dordrecht, 

Netwerk Dordtse Helden en Samen Dordt. De bestuurlijke organisatie wordt gevormd door 

een drietal bestuursleden die zijn aangesteld door deze drie stichtingen.  

 

In dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af over het jaar 2021. 

Het bestuur van de stichting Hulplijn Dordt is dankbaar voor de succesvolle opstart van de 

Dordtse hulplijn ten dienste van kwetsbare stadsgenoten alsook voor de groeiende 

samenwerking met het brede sociale domein.  

 

Dordrecht, 12 april 2021 

Wouter Boor, Voorzitter 
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Bestuursverslag 
 

Algemeen 

De stichting Hulplijn Dordt is geregistreerd als organisatie voor overige 

belangenbehartiging in Dordrecht. 

 

• RSIN-nummer: 861797449 

• KvK-nummer: 80779662 

• Rechtsvorm: Stichting 

• Statutaire naam: stichting Hulplijn Dordt 

• Statutaire zetel: gemeente Dordrecht 

• Datum akte van oprichting: 03-11-2020 

• Activiteiten SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging 

 

 

 

Visie  

De hulplijn heeft als visie een Dordtse samenleving waar voor iedereen plaats is; waar 

iedereen tot bloei kan komen en haar/zijn talenten kan inzetten. We streven naar een 

inclusieve samenleving zonder uitsluiting van mensen. 

 

Missie 

De hulplijn tracht haar doel te bereiken door het creëren en efficiënt beheren van één 

makkelijk te vinden loket, waar informele hulpvragen kunnen worden ingediend en van 

waaruit deze worden doorverwezen. 
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Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 

• Wouter Boor (bestuurslid namens Netwerk Dordtse Helden), Voorzitter; 

• Erwin Belder (bestuurslid namens stichting Samen Dordt), Penningmeester; 

• Thomas Goldschmeding (bestuurslid namens stichting Present Dordrecht), Secretaris. 

 

De bestuursleden ontvangen geen salaris of andere vergoedingen. 

 

Werknemers 

De stichting had 1 medewerker in loondienst met een parttime dienstverband van 16 uur. 

 

Huisvesting 

De stichting huurde een werkplek aan het Vijverplantsoen 28 te Dordrecht. Op deze locatie 

zijn diverse sociaalmaatschappelijke organisaties gehuisvest met wie de stichting direct 

samenwerkt. Dankzij gezamenlijke huisvesting op één locatie zijn er korte lijntjes en vindt 

er directe afstemming plaats tussen de stichting en de samenwerkende organisaties. 
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Doelrealisatie 
 

Behandeling hulpvragen 

Door de hulplijn zijn in 2021 een totaal van 573 hulp-/informatievragen behandeld 

conform onderstaand overzicht.  

 

2021  Per maand 

Maanden  Doelstelling Gerealiseerd Percentage 

jan-21  42 30 72% 

feb-21  42 30 72% 

mrt-21  42 35 84% 

apr-21  42 54 130% 

mei-21  42 51 122% 

jun-21  42 53 127% 

jul-21  42 46 110% 

aug-21  42 39 94% 

sep-21  42 42 101% 

okt-21  42 47 113% 

nov-21  42 39 94% 

dec-21  42 32 77% 

     

Informatie  0 75 100% 

     

Totaal  500 573 115% 

 

Toelichting hulpvragen 

• Er zijn in het totaal 498 hulpvragen behandeld, waarvan 444 door de Hulplijn Dordt 

(feb-21 t/m dec-21) en 54 door de coronahulplijn Licht voor Dordt (jan-21/feb-21). 

• Er zijn in het totaal circa 75 informatievragen beantwoord (dit is een voorzichtige 

schatting aangezien deze vragen pas sinds jun-21 zijn geregistreerd). 
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• Er zijn in het totaal 230 hulpvragen gematcht door de achterliggende stichtingen (57% 

door HipHelpt, 28% door Netwerk Dordtse Helden en 15% door stichting Present). Let 

op: dit aantal is lager dan het werkelijke aantal behandelde hulpvragen door de 

betreffende organisaties, omdat (1) er ook matches zijn gemaakt via de coronahulplijn 

Licht voor Dordt en (2) er hulpvragen waren die nog via de eigen voordeur 

binnenkwamen. In de toekomst moet dit synchroon lopen. 

• Er zijn in het totaal 50 hulpvragen opgepakt door samenwerkingspartners, zoals 

Inzet078, Yulius, Onze Buren, Sociaal Makelaars, Wijk voor Wijk, Helpende Handen, 

Bibliotheek Aanzet, Drechtmatcht, Quiet Drechtsteden, Vluchtelingenwerk, 

SchuldHulpMaatje, Wij Dordrecht (Aafje) en derden.  

• Er zijn in het totaal 101 hulpvragen die wel zijn behandeld, maar niet zijn gematcht, 

omdat ze werden ingetrokken of afgewezen. 

• Er waren per 31-dec een totaal van 63 hulpvragen die nog gematcht en/of nog 

uitgevoerd moesten worden door één van de drie stichtingen en/of 

samenwerkingspartners.   

 

Rapportage hulpvragen  
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Analyse hulpvragen 

• Het merendeel van de behandelde hulpvragen bestaat uit praktische hulpvragen (71%), 

gevolgd door sociale hulp (23%) en vervoershulp (6%). De meeste hulpvragen zijn in de 

categorie ‘hulp in de tuin’ gevolgd door ‘mankracht’. Enerzijds heeft dit te maken met 

de daadwerkelijke hulpbehoefte die er is; anderzijds heeft dit te maken met de 

positionering van de hulplijn, die vooralsnog voornamelijk gezien wordt als het loket 

voor praktische informele hulp.  

• Het aantal behandelde hulpvragen is constant boven de 30 hulpvragen per maand. 

Rondom de zomervakantie en kerstvakantie is er sprake van een lichte daling in het 

aantal hulpvragen. Tegelijkertijd is die daling beperkt wat laat zien dat bezetting van 

de hulplijn gedurende het hele kalenderjaar gewenst is.  

 

Rapportage organisaties 
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Samenwerkingsverbanden 

De stichting Hulplijn Dordt werkt samen met de gemeente Dordrecht en het brede sociale 

domein. In 2021 hebben er meerdere voortgangsgesprekken plaatsgevonden tussen de 

gemeente en het bestuur en/of de coördinator van de hulplijn. Daarnaast is ingezet op de 

samenwerking met diverse sociaalmaatschappelijke organisaties. Door de hulplijn is een 

samenwerkingsconvenant opgesteld voor zowel doorverwijzers als hulpverleners. Er zijn 

65 sociaalmaatschappelijke organisaties in kaart gebracht, waaronder 20 doorverwijzers 

en 45 hulpverleners. Er zijn 38 organisaties benaderd met de vraag om samen te werken 

en dit te bekrachtigen middels het tekenen van een convenant. Er zijn 9 organisaties die 

het samenwerkingsconvenant hebben ondertekend en 2 organisaties die hebben 

aangegeven zonder ondertekening invulling te willen geven aan het convenant. In de 

praktijk wordt steeds breder samenwerkt. Er zijn geen partijen die hebben aangegeven 

niet te willen samenwerken met de stichting Hulplijn Dordt.  

 

 

 

Communicatie en PR 

Door de hulplijn is in 2021 ingezet op de positionering van hét loket voor informele 

hulpvragen middels diverse communicatie-uitingen, waaronder: 

• Publieke lancering in aanwezigheid van wethouder Peter Heijkoop; 

• Uitwerken van communicatiemiddelen zoals posters, flyers en banners; 

• Een campagne met borden langs de weg;  

• Lancering van een animatiefilmpje over de hulplijn; 

• Inzet van sociale media (facebook, linkedin, instagram); 

• Werven van media-aandacht via persberichten.  
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Evaluatie 

Hulplijn Dordt streeft naar meer efficiëntie en minder versnippering binnen het sociaal 

domein door het bieden van een makkelijk te vinden loket voor informele hulpvragen. 

Doordat hulpvragen niet op meerdere plekken worden ingediend, wordt dubbel werk 

voorkomen. In 2021 functioneerde Hulplijn Dordt effectief als hét loket voor de 3 

achterliggende stichtingen en zijn er stappen gezet in het zijn van een portaal voor andere 

hulpverlenende organisaties.  

 

Een ander voordeel is dat de hulplijn overzicht creëert in de binnenkomende informele 

hulpvragen. De hulplijn zorgt voor een goede uitvraag, zodat de hulpverlenende 

initiatieven zich kunnen richten op het bieden van informele zorg. Omdat de hulplijn niet 

zelf de hulp biedt, is er sprake van onafhankelijkheid. De medewerker neemt de tijd om 

een goede uitvraag te doen op verschillende leefgebieden en probeert eventueel 

meervoudige problematiek vroegtijdig te signaleren. 
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Het uitvragen van hulpvragen en inschatten van de situatie waarin hulpvragers zich 

bevinden vraagt om specifieke kennis en ervaring. Dit kan niet zomaar met vrijwilligers 

worden opgepakt. Ook is goede kennis van de sociale kaart van Dordrecht van belang. 

Deze kennis en ervaring wordt ingezet door de Hulplijn Dordt. Dankzij deze specifieke 

kennis komen hulpvragen gelijk op de juiste plek terecht. Tenslotte zet de hulplijn in op 

persoonlijke aandacht voor de hulpvrager, zodat die zich gezien weet.  

 

Bij de uitvoering hebben wij geconstateerd dat het behandelen van hulpvragen 

tijdsintensief is. Voldoende bemensing van de hulplijn is daarom een vereiste. Ook 

hebben wij geconstateerd dat het type hulpvragen niet altijd aansluit op het beschikbare 

hulpaanbod. Het is daarom belangrijk om het hulpaanbod te verbreden. Verder is er een 

noodzaak tot het vergroten van de naamsbekendheid en vindbaarheid van het loket en de 

doorontwikkeling van de netwerkfunctie. Daar willen wij de komende periode op inzetten. 
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Jaarrekening 
 

Balans per 31 december 2021 

 

ACTIEF   2021    2020   

        
        
        
Debiteuren  0   0  
Overige vorderingen  0   0  
        
VORDERINGEN   0   0 

        
        
Bank   5.904      
        
LIQUIDE MIDDELEN  5.904   0 

        
        
Totaal activa   5.904   0 

        
        
        
PASSIEF   2021    2020   

        
        
        
Algemene reserve  0   0  
Batig saldo verslagjaar 4.152   0  
Bestemmingsreserve  0   0  
         
EIGEN VERMOGEN   4.152    0 

        
        
Crediteuren  106     
Belastingen en premies 1.210   0  
Overige schulden  435   0  
          
KORTLOPENDE SCHULDEN  1.751   0 

        
        
Totaal passiva   5.904   0 
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Staat van baten en lasten over 2021 

 

    2021  2021 
    Realisatie  Begroot 
       

Subsidies    37.500  37.500 
Overige 
opbrengsten   5.600  0 

         
OPBRENGSTEN   43.100  37.500 

       
       

Personeelskosten   20.655  21.600 
Coördinatie en afstemming  9.000  9.000 
ICT-systeem   2.521  2.500 
Promotiekosten   4.660  250 
Overige algemene kosten  2.112  4.150 

         
KOSTEN    38.948  37.500 

       
       
Batig saldo   4.152  0 

       
       
       
Bestemming resultaat:     
Ten bate van de Algemene reserve 4.152  0 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

ALGEMEEN 

 

Doel van deze verslaggevingsrichtlijn is inzicht geven in de kosten van de organisatie en 

besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de gelden bijeengebracht zijn. De 

jaarrekening is opgesteld in euro's. De toegepaste grondslagen voor waardering zijn 

ongewijzigd ten opzichte van die van het vorige jaar. 

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021 

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat 

van baten en lasten. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Niet van toepassing. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 

 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij 

voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld worden de activa en passiva 

opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

 

Algemeen 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden 

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
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Baten 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

 

Beheerslasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. Financiële baten en lasten betreffen de op de 

verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en-lasten. 

 

Personeelskosten 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze 

verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden. De stichting heeft een 

pensioenregeling. 

 

Belastingplicht 

De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten  

 

    2021  2021 
    Realisatie  begroot 

OPBRENGSTEN      
       

Subsidies       
       

Subsidie gemeente 
Dordrecht  37.500  37.500 

         

    37.500  37.500 
       

Overige Opbrengsten     
       
Giften, prijzengeld   5.600  0 

         

    5.600  0 
 

 

KOSTEN       
       
Personeelskosten      
       
Salarissen   14.957  14.400 
Individueel keuzebudget volgens CAO 941  1.152 
Loopbaanbudget volgens 
CAO  233  0 
Premies werknemersverzekeringen 2.120  2.799 
Premie ZVW   1.008  1.050 
Pensioenpremies   1.272  1.224 
FCB-premie   12  0 
Overige personeelskosten  112  975 

         

    20.655  21.600 
 

Toelichting 

Personele bezetting: in het boekjaar was er 1 parttime kracht in dienst van de stichting. 
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Coördinatie en afstemming     
       
Bijdrage t.b.v. St. Samen Dordt 2.500  3.000 
Bijdrage t.b.v. St. Dordtse Helden 2.500  3.000 
Bijdrage t.b.v. St. Present  2.500  3.000 
Bijdrage projectcoördinator 1.500  0 

         

    9.000  9.000 
 

Toelichting 

De stichting Hulplijn Dordt is opgericht door drie stichtingen. Periodiek vindt er overleg 

plaats tussen de hulplijn en de coördinatoren van deze stichtingen en worden de taken 

verdeeld. Voor deze coördinatie en afstemming ten behoeve van de Hulplijn ontvangen zij 

een bijdrage. Gedurende het jaar is er één projectcoördinator aangewezen die de 

overleggen leidt en voorbereidt.  Hiertoe is de verdeling van de bijdragen gewijzigd. 

 

ICT-systeem      
       
Hulpvraag- en doorverwijssysteem 2.521  2.500 

         

    2.521  2.500 
 

 

Toelichting 

De stichting maakt gebruik van de hulpvraag- en doorverwijs-software van HipHelpt 

Nederland. Voor de ontwikkeling en het onderhoud van deze software betaalt de stichting 

jaarlijks een bijdrage. 

 

Promotiekosten      
       
Diverse promotiekosten  4.660  250 

         

    4.660  250 
 

Toelichting 

Deze kosten hangen met name samen met het op de kaart zetten van de Hulplijn in het 1e 

halfjaar en het maken van een website voor de Hulplijn. Nadat bekend werd dat we een 
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aantal prijzen hadden gewonnen (zie opbrengsten), is besloten dit aan te wenden voor de 

promotie van de Hulplijn. Dit verklaart het aanzienlijk hogere bedrag dan begroot. 

 

Overige algemene kosten     
       
Huisvestingskosten   222  1.200 
Kantoorbenodigdheden  224  600 
Hardware (laptop, printer)  0  900 
Telecommunicatiekosten  338  900 
Bankkosten   105  0 
Kosten salarisadministratie  1.223  0 
Overige kosten/ onvoorzien  0  550 

         

    2.112  4.150 
 

Toelichting 

Huisvestingskosten zijn lager dan begroot doordat pas na de zomer huisvesting is 

gevonden. 

 

De kosten voor kantoorbenodigdheden hebben we voor dit jaar beperkt weten te houden. 

Door een schenking van een laptop zijn de kosten voor hardware nihil. Een printer is nog 

niet aangekocht. 

 

De telecommunicatiekosten vallen lager uit dan begroot doordat we een mobiele telefoon 

geschonken hebben gekregen. 

 

Bankkosten en kosten salarisadministratie waren niet begroot en worden deels gedekt 

door begrote bedrag voor onvoorzien. 


