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1. Opening voorzitter 

2. Goedkeuring notulen ALV 9 juli 2021 

3. Verslag kascontrolecommissie 2021 

4. Vaststellen jaarrekening, presentatie bestuursverslag, bepalen winst- 

     bestemming 2021 

5. Decharge bestuur 
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6. Benoeming kascontrolecommissie 2022 

7. Speerpunten 2022 

8. Goedkeuring tarievenlijst 2022 

9. Rondvraag 

10 Sluiting door de voorzitter 
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- Wij zijn een maatschappelijke organisatie 

 

- Geld is voor ons geen doel, maar een middel 

 

- Om onze droom dichterbij te brengen en onze missie te realiseren 
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- Definitie van een droom: 

 

- Iets wat je graag wilt, maar nooit zal bereiken  

   Maar dat ondertussen wel richting geeft 
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- De missie is haalbaar 

- Alles wat we doen en laten is erop gericht onze missie dichterbij te brengen 

 

- Als onze missie is gerealiseerd, is het tijd Over Rood op te heffen 

 

  (Want onze organisatie is ook maar een middel) 
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- Wij dromen van een wereld waarin mensen vrij zijn  

 

- Onafhankelijk en zelfredzaam zijn 

   Hun eigen levensloop bepalen 

   Goed met tegenslagen omgaan
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- Mensen financieel weerbaar maken 

 

- Helpen het heft in eigen handen te nemen 

- Financiële discipline aanleren en hun gedrag aanpassen 

- Leren omgaan met, en inspelen op, veranderende omstandigheden  

- Zich niet door lot laten overvallen. Maar zelf hun eigen toekomst bepalen 
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- Uitbreiding bestuur met Jeffrey Jouvenaar (voorzitter) en Franca van  

   Winkel (penningmeester) 

- Nieuwe franchiseovereenkomst in gang gezet 

- Opzetten interne helpdesk voor ORDE/WHMCS  

- Voortgang centraal administratiecentrum in Veenendaal 

- Ondersteunen vrijwilligers met kennissessies, workshops en webinars 

 
9



 - Samenwerking kennispartners uitgebreid met Alliantie Vrijwillige  

   Schuldhulp (w.o. Schuldhulpmaatje en Humanitas) 

- Over Rood gaat trainers van Alliantie opleiden voor trainen andere partijen 

   (en daarmee haar invloed verder uitbreiden) 

- Extern accountantskantoor stelt jaarrekening op 

- Kascontrolecommissie doet verslag van bevindingen
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- Nieuw communicatieteam met Peter van Bergen, Jeffrey Jouvenaar en Bert 

   Rorije 

- Team krijgt assistentie van freelance tekstschrijver, opmaker, social media- 

   manager en filmer 
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Klanten in traject: 818 

Eenmalige adviezen: 98 

Volledige trajecten: 720 

Totaal geholpen: 3440 

Nieuwe vrijwilligers: 65 

Totaal vrijwilligers: 139

Huisuitzettingen 

voorkomen: 22  

Omzet: € 397.982 

Subsidies: € 160.735 

Resultaat: € 13.528  

Eigen vermogen: € -12.546 

Lening: € 20.823,- 
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Vestigingen: 15  

Contract gemeenten: 77 

Per vestiging: Breda 13,  

Utrecht: 12, Arnhem en 

Nijmegen: 8, Den Bosch: 7, 

Ede en Rivierenland: 6, 

Apeldoorn, Haarlem en 

Zwolle: 4, Tilburg 2, Gouda, 

Den Haag en Amsterdam 

1, Eindhoven: 0. 
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- Droevig nieuws: overlijden Menno Oomkens en Ad Meeuwsen 

 

- Impact Corona raakt bestaanszekerheid zzp’ers 

- Maatregelen overheid vaak niet adequaat voor deze groep 

- Toename armoede gezinnen met inkomen uit zzp-werkzaamheden 

- Vrijwilligers stonden vaak voor moeilijke keuzes 
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- Reputatie Over Rood stijgt verder              (mede door trainingen derden) 

- Groei Over Rood zet door               (mede dankzij steun ING Nederland 

   Fonds)
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- Meer aandacht vrijwilligers  

- Verdere professionalisering en harmonisering organisatie 

- Groei naar landelijke dekking (door o.a. online vestiging die ook piekvraag 

   vestigingen en landelijke werkdruk kan opvangen) 

- Opbouw centraal administratiecentrum  

- Uitbouw ervan naar leerwerkomgeving De Cijferbrigade 
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- Ontwikkelen nieuwe website die Over Rood positioneert als zowel hulp- 

   als kennisorganisatie  

- Ontwikkelen prototypes voor communicatiemiddelen zodat snel  

   ingespeeld kan worden op situaties 

- Ontwikkelen serie filmpjes voor nieuwe site en communicatie Over Rood 

21



- Bekendheid, reputatie en kennis verder vergroten 

- Over Rood positioneren als dé hulp- en kennisorganisatie. Dé autoriteit op 

   gebied van begeleiden van zzp’ers met schulden  

- Kennis, kunde en ervaring vermarkten 

- Ontwikkelen toolkits, workshops en trainingen 

- Organisatie robuuster maken 
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