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Inleiding 

Na enkele aanpassingen is Stichting Marktplein enkele jaren geleden - vanuit het Gezamenlijk Diakonaal 

Overleg (GDO) - verder gegaan met het helpen van mensen in nood die niet lid zijn van een kerk of 

geloofsgemeenschap. De Stichting wordt gesteund door een aantal kerken binnen het GDO. 

 

Activiteiten in 2017 / 2018 

In de uitvoering van haar taak heeft het bestuur aangegeven vooral gebruik te willen maken van 

expertise van andere stichtingen/organisaties zoals Stimenz e.a..  

Daartoe is het bestuur in gesprek gegaan met een drietal (lokale) maatschappelijke organisaties, nl.: 

Stimenz, Ontmoeting en ZorgDat. Na aan hen te hebben uitgelegd waar Marktplein voor staat, is 

besloten om deze organisaties elk een bedrag van € 250,- in gebruik gegeven. Daarmee kunnen zij snel 

mensen in nood voorzien van een allereerste bijdrage. Onder € 75,- kunnen zij zelfstandig over 

besteding in bijzondere gevallen beslissen , vanaf € 75,- gaat dat in overleg met het bestuur van 

Stichting Marktplein. De gedane uitgaven worden aan het einde van elk kwartaal - achteraf - 

verantwoord. Dit systeem werkt goed. De organisaties zijn er blij mee omdat ze du moment een kleine 

hulpvraag kunnen oplossen zonder bureaucratische rompslomp. 

Vragen om noodhulp voor een wat groter bedrag kunnen rechtstreeks aan het bestuur van de Stichting 

Marktplein worden gesteld. De bestuursleden hebben de ervaring gekregen dat zij snel via de mail 

kunnen besluiten daarover of eventueel eerst meer inlichtingen te willen hebben. In sommige gevallen 

heeft er een gesprek plaats gevonden met de hulpvrager, de intermediair en het bestuur van Stichting 

Marktplein. Grotere hulpvragen kwamen via bovengenoemde organisaties, het Evangelisch 

Begeleidingscentrum (EBC) en Iriszorg en soms vanuit de netwerken van deze organisaties. 

Een aantal keren ging het om huisraad. We konden dan via de kringloopwinkel van de Protestantse 

Gemeente aan de Van Maerlantlaan vaak snel veel (goede) spullen leveren voor een lage prijs.  

 

Uitleiding 

Met name omdat we eerst wilden afwachten hoe een en ander zou gaan lopen hebben we nog niet veel 

openbare bekendheid gegeven aan dit initiatief. Dat is wel de volgende fase in het werk van Stichting 

Marktplein. 

Het aantal aanvragen is tot nu toe relatief beperkt. Het zal mede te maken hebben met de sterk 

aantrekkende economie. Hetzelfde zien we bij aanverwante organisaties zoals bijvoorbeeld de 

Voedselbank. 

Toch kunnen we nu al zeggen dat de St. Marktplein voorziet  in de zorgen van mensen met financiële 

problemen (binnen bepaalde kaders) en daardoor mede kunnen meewerken om mensen weer een 

eindje op gang te helpen. 
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