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Jaarverslag 2019
In 2019 werd er naast de gebruikelijke activiteiten en hulpvragen achter de schermen gewerkt aan een
officieel Beleidsplan. Het concept daarvan werd in december in het Bestuur besproken. Daarbij
werden de puntjes op de i gezet en nog enkele kleine wijzigingen aangebracht. In de vergadering van
21 januari 2020 werd dit onder de titel Beleidsplan IPCI Zaanstreek 2020-2024 ‘Samen sterk’
vastgesteld.
De samenstelling van het Bestuur onderging een kleine verandering. Het tijdens de fusie ontstane
bestuur werd per 1 april 2018 aangevuld met Els Heine als afgevaardigde van de Onze Lieve Vrouwe
van Geboorte-parochie in Wormerveer. Hulpbisschop Jan Hendriks benoemde haar - vanwege haar
leeftijd – helaas maar voor een korte periode tot 1 juni 2019. Het bestuur stelt het op prijs dat Els
onze bestuursvergadering blijft bijwonen en als vrijwilliger actief blijft meedenken over hulpvragen
en actuele aangelegenheden.
De samenstelling van het bestuur van de IPCI Zaanstreek is per begin en ultimo 2019:
Functie:
voorzitter
penningmeester
secretaris
lid-administrateur
lid
lid
lid
lid (tot 1 juni 2019)

per 1 januari 2019:
per 31 december 2019:
Frans van Rooij
Frans van Rooij
Piet Boon
Piet Boon
Gerard Schavemaker
Gerard Schavemaker
Ben van Lammeren
Ben van Lammeren
Wim Niekus
Wim Niekus
Patricia Beenen-Schlatmann Patricia Beenen-Schlatmann
Riet Hooijschuur-Kerssens Riet Hooijschuur-Kerssens
Els Heine-Kruidenberg

Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook Floris Bunschoten, de regiopastoor van de Zaanstreek,
aanwezig is. In 2019 is het bestuur achtmaal bijeengekomen.
Ook hebben wij een bijeenkomst georganiseerd, waarbij naast alle bestuursleden de lokale
vrijwilligers, enkele pastores en een afvaardiging van het Kerkbestuur aanwezig waren. Ook werden
daar presentaties gehouden door Kledingbank Zaanstreek en Stichting De Sluis over hun activiteiten.
Kamer van Koophandel en Privacy wetgeving
Als kerkelijke instantie staan wij ingeschreven onder nummer 75204843 in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in verband
met de privacy van bestuurders besloten om het privéadres van bestuurders niet meer te laten
vermelden in officiële registers. In plaats hiervan wordt nu gebruik gemaakt van het adres van de
hoofdvestiging van de Parochie, waarin wij actief zijn (Odulphus). Dat is Dorpsstraat 570, Assendelft.
Externe contacten
Er worden contacten onderhouden met Inloophuis De Bron, De Sluis, Voedselbank Zaanstreek,
Kledingbank Zaanstreek, Humanitas Zaanstreek en Stichting Voor Elkaar Zaanstad / Schuldhulpmaatje.
Nadat in 2017 het IDB haar activiteiten had gestaakt, is het Zaans Interkerkelijk Noodfonds (ZIN) in
2019 opgehouden te bestaan. De nog aanwezige middelen werden over diverse ‘gelijkgestemde’
organisaties verdeeld.
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Hulpvragen
Bij hulpvragen zijn er intern korte lijnen; ook extern naar Wijkteams in Zaanstad en de afdeling
Sociale Zaken van de gemeente Zaanstad en de gemeente Wormerland.
In 2019 hebben diverse cliënten gebruik gemaakt van financiële ondersteuning; in totaal € 7.083,--.
Hierbij valt soms te denken aan een kleine donatie van enkele honderden euro’s in de vorm van
goederen. Verder is er financiële ondersteuning gegeven aan individuele aanvragen w.o. aanschaf van
een wasdroger en een vrieskist, boodschappen, een kraampakket, bewegingstherapie, tandartskosten,
kosten deelname aan Kerkenpad, noodhulp medische kosten Syrisch gezin en een renteloze lening
i.v.m. een verhuizing, waarbij het geleende geld in termijnen terugbetaald dient te worden.
Daarnaast werden enkele personen en gezinnen in 2019 (structureel) begeleid bij schulden, wat soms
leidt tot schuldhulpverlening en begeleiding bij schuldsanering, de Voedselbank of soms onderbewindstelling. Naast financiële bijdragen wordt ook hulp geboden bij het invullen van belastingaangiften,
administratieve problemen en hulp bij computergebruik.
De jaarlijkse collecte tijdens het Diaconaal weekend leverde in totaal € 1.854,82 op voor Kledingbank
Zaanstreek. Het IPCI Bestuur vulde dat bedrag aan tot € 2.000,--.
Tevens ondersteunden wij voor in totaal € 7.046,-- diverse activiteiten binnen de verschillende
parochies met een financiële bijdrage. Dit zijn o.a. Diaconaal Centrum De Bron, Voedselbank
Zaanstreek, jaarlijks zesmaal een bloemenhulde bij de Penitentiaire Instelling De Sluis, SAM’s
Kledingactie, aanschaf 3 tweedehands fietsen voor het project fietslessen voor allochtone inwoners
van Wormerland door vrijwilligers van de Maria Magdalenakerk Wormer, kerstacties door de PCI van
Krommenie, Assendelft, Zaandam, ’t Kalf, Wormer en Kogerveld en tenslotte een bijdrage voor de
Organisatie Kerst Middag in Wormer.
In Zaanstad wordt nauw samengewerkt met de diverse Wijkteams.
In geval van schuldhulpverlening worden in Wormerland contacten onderhouden met Woningstichting
WormerWonen, de gemeente Wormerland (Wethouder, afdeling Werk & Inkomen en afdeling Sociale
Zaken) en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD).
Inspiratie
Voor inspiratie maken wij gebruik van het aanbod door het Bisdom Haarlem-Amsterdam van inspiratieen themabijeenkomsten in Haarlem of in Heiloo. Ook de geheel vernieuwde website van het Bisdom
biedt ons actuele informatie en documenten.
In oktober werd op initiatief van de Protestantse Gemeente Zaandam een themabijeenkomst
georganiseerd voor Caritas Instellingen en Diaconieën in de Zaanstreek. Hiermee werd een vervolg
gegeven aan het initiatief van voorheen het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek-Waterland.
Overige activiteiten:
- de organisatie van SAM’s Kledingactie in de Zaanstreek;
- het beheer van een container bij de Maria Magdalenakerk in Wormer voor 2e hands kleding van
Cordaid Mensen in Nood.
Net als in de afgelopen jaren was in 2019 het rendement van de bank(en) bijna nihil. Het belegd
vermogen bij het R.K. Beheerfonds van het Bisdom Haarlem-Amsterdam levert echter een flinke
ongerealiseerde koerswinst op. Dit komt echter niet tot uiting in de baten en lasten, omdat een
koersstijging een positief effect heeft op ons eigen vermogen.
Ik concludeer met trots, dat de IPCI Zaanstreek met haar bestuur en met haar lokale vrijwilligers in
Zaanstad en Wormerland tot volle tevredenheid functioneert.
Ik dank iedereen voor het in mij geschonken vertrouwen.
Wormer, 10 maart 2020
Gerard Schavemaker, secretaris
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