
 
 

Stichting Hulp en Steun, Bureau voor schuldhulp 

 
1. Geschiedenis 
 
De stichting draagt de naam: Stichting Hulp en Steun, Buro voor schuldhulp. 
De stichting is opgericht op 23 april 1998. De oprichting van de stichting vond plaats in 
samenwerking met de gemeente Urk, de bankinstellingen en de plaatselijke diaconieën. 
 
2. Doelstelling  
 
De stichting heeft als doel: 
- het bieden van sociale ondersteuning in de vorm van bemiddeling en begeleiding van 

financiële problemen; 
- het geven van financiële adviezen; 
- het verzorgen van mogelijke schuldsanering en schuldregelingen; 
- al hetgeen hiermee verband houdt. 

 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van schuldhulp in de vorm van 
budgettering, budgetbegeleiding, schuldsanering en/of schuldregeling. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
3. Organisatie 
 
De stichting is gevestigd te Urk en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Almere onder nummer 39067593. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: K. Kramer, voorzitter, T. Hakvoort, secretaris, 
R. van den Berg, penningmeester en L. Loosman, algemeen adjunct. Het bestuur is belast 
met het besturen van de stichting. De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden. 
 
Door het bestuur wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht vergadert als regel tweemaal per jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende 
personen: J.A. Brouwer, P. Gerssen, C. Koffeman, R. Koster en J. Spoelstra. 
 
De stichting heeft een medewerker in vaste dienst. Daarnaast wordt de stichting terzijde 
gestaan door een aantal vrijwillige medewerkers. Alle medewerkers zijn opgeleid tot 
professioneel schuldhulpverlener.  
 
4. Werkzaamheden en kader schuldhulpverlening 
 
De stichting verricht haar werkzaamheden op basis van een op 22 maart 2011 met de 
gemeente Urk gesloten overeenkomst inzake de integrale schuldhulpverlening ten behoeve 
van inwoners van de gemeente Urk die daarop zijn aangewezen. 



 
De stichting is toegelaten als aspirant lid van de Vereniging voor schuldhulpverlening en 
sociaal bankieren (NVVK) en werkt conform de gedragscode van die organisatie 
 
De stichting is door middel van een collectieve vergunning geregistreerd bij de Autoriteit 
Financiële Markten. Tevens is de stichting als deelnemer geregistreerd bij het Bureau voor 
Krediet Registratie. 
 
 


