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Verantwoording
Stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren is in september 2018 opgericht met als doel zoals
omschreven in de Oprichtingsakte: “Het financieel ondersteunen en begeleiden van mensen met
problemen op financieel gebied (schulden), zodat deze mensen na stabilisatie van hun
schuldenpositie (meer) rust krijgen.”
Dit verslag geeft in het kort weer welke stappen er in de jaren 2017 en 2018 gezet zijn om zover te
komen als we nu zijn, nl het daadwerkelijk aan de slag gaan met het ondersteunen van mensen met
financiële problemen.
Voorgeschiedenis burgerinitiatief
Vrijwilligers van Onis Schulddienstverlening ervaren in de dagelijkse praktijk dat wanneer mensen
relatief kleine schulden hebben, er snel grotere problemen kunnen ontstaan. Er is te weinig inkomen
en geen bandbreedte (financieel) om snel tot oplossingen te komen. Er zijn in deze gevallen te weinig
mogelijkheden om snel en adequaat (financiële) hulp te bieden. Daaruit is het idee ontstaan om
proberen te komen tot een manier om snel actie te kunnen ondernemen in voorkomende gevallen.
Daarmee kunnen grotere problemen voorkomen worden. Niet alleen financieel, zeker ook op andere
gebieden zoals, gezondheid, welzijn, relaties binnen en buiten het gezin en de toegang tot de
arbeidsmarkt.
Startpunt
In de maand november 2016 organiseerde de gemeente Someren zogenaamde brainstormsessies
waar men informatie en ideeën op wilde halen binnen het Sociaal Domein. Uitgangspunt was om die
ideeën uit te werken in concrete acties. Het idee van het oprichten van een “fonds” om mensen met
financiële problemen snel vooruit te helpen is op een van deze avonden in een klein discussiegroepje
uitgewerkt.
Verloop oprichtingstraject
Een drietal vrijwilligers van Onis Schulddienstverlening, afkomstig uit Asten en Someren zijn het
initiatief gaan uitwerken naar een concreet voorstel. Hiervoor is informatie ingewonnen bij diverse
personen en instanties. Wethouders van Asten en Someren, beleidsmedewerkers van diezelfde
gemeenten, notaris Kessels, een organisatiedeskundige en belangrijk in dit verband te vermelden de
bestaande stichting Burgerschuldhulp in Waalre.
Binnen beide gemeenten zijn aparte trajecten uitgezet om inhoudelijke en daarmee ook financiële
ondersteuning te krijgen. In juli 2018 was er binnen beide gemeenten draagvlak voor het oprichten
en financieel ondersteunen van de op te richten stichting.
Het bestuur, inmiddels uitgebreid naar 5 personen is aan de slag gegaan om te voldoen aan de
voorwaarden zoals opgesteld door de gemeenten.

Begin september 2018 is de stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren officieel opgericht. Statuten
zijn opgesteld, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, procedure AVG en in een later stadium is de
ANBI-status verkregen. Daarmee is de stichting begin 2019 zover dat gestart kan worden met het
verstrekken van de eerste kredieten.
Financiële verantwoording
In een bijgevoegd document vindt u de financiële verantwoording over de jaren 2017 en 2018.
Samenstelling bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Martien Kusters, voorzitter.
Henny van den Boomen, secretaris.
Jos Verheijen, penningmeester.
Mirjam Strating-de Jong, PR en communicatie, aandachtsfunctionaris AVG.
Frank Sanders, beheer aanvragen en communicatie met beoordelaars.
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