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Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie.  
 
De stichting: 
- verleent hulp bij psychosociale moeilijkheden;  
- geeft voorlichting over onderwerpen die betrekking hebben op het maatschappelijk 

werk van Stichting Schuilplaats. 
 
De meeste activiteiten worden niet door de overheid gesubsidieerd.  
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1. Woord vooraf 

 
 
“…., ik heb geen mens,…..” (Joh. 5:7b) 
 
Terugzien kan het vooruitzien enorm kleuren. Wanneer het afgelopen jaar een heerlijke 
periode was met veel voorspoed, kijk je wellicht ook optimistisch en welgemoed naar een 
komend jaar. Maar als dat voorbijgegane jaar belast was met verdriet en ziekte, zie je 
mogelijk met zorgen de komende tijd tegemoet.  Hoe je naar het leven kijkt, wordt vaak 
mede bepaald door de ervaringen die je daarin hebt meegemaakt en de situatie waarin je 
verkeert. 
 
Soms kan het mensen meezuigen een neerwaartse spiraal in. Dan worden hun negatieve 
ervaringen als een soort doemscenario voor de toekomst. Dan is het goed dat er mensen om 
je heen staan om je hierin te steunen; als er hulpverlening is die deskundig je kan begeleiden 
op jouw zware weg. Zeker als daarbij ook  het licht geworpen mag worden op het Licht, dat 
mag schijnen in een duistere, moeitevolle wereld; Jezus Christus, de Opgang uit de hoogte. 
 
Zo hebben Stichting Schuilplaats en de verschillende DMW’s ook in het afgelopen jaar 2014 
hun werk mogen doen. In dit voorliggend jaarverslag leggen wij daar verantwoording over af.  
Dankbaar voor uw steun middels gebed en financiële ondersteuning. We mogen terugzien in 
dankbaarheid en vooruitzien in biddend opzien. 
 
Werk dat wij als Stichting Schuilplaats mochten verrichten in een tijd met veel ontwikkelingen 
in het zorglandschap. Een aantal zorgtaken zijn naar gemeenten overgeheveld, maar dit is 
tegelijkertijd ook een bezuinigingsslag. Mensen moeten weer meer verantwoordelijkheid 
oppakken voor hun leven en hun zorg. Maar ook meer gaan omzien naar hun naaste, die het 
op een bepaald moment niet (meer) helemaal redt. 
 
Daar ligt een opdracht en ook andersom voor de kerken. Misschien nog nadrukkelijker en 
persoonlijker, een roeping voor de léden van die kerken. Om zelf de hand toe te steken, of 
een signalerend oog te richten op die naaste en zo nodig deskundige hulp, zoals van 
Stichting Schuilplaats, in te schakelen. 
 
Geen mens 
Het klonk zo moedeloos, ja, hopeloos bij dat badwater van Bethesda. Al 38 jaar ziek, geen 
kant uit kunnen. Een mogelijke genezing nabij, wanneer het water beroerd werd, maar geen 
schijn van kans om daar als eerste te komen. Kansloos in deze ‘survival of the non-fittest’; in 
deze ‘struggle for cure’. De man zuchtte het uit: ”Ik heb geen mens”. Niemand die hem hielp. 
 
Eenzaamheid onder hulpbehoevenden komt steeds vaker voor. Dagen gaan voorbij zonder 
dat de deurbel gaat of de telefoon rinkelt. Geen mensenstem die jouw oren binnendringt; 
geen liefdevolle geste die je hart kan verwarmen. Moeizaam je eigen weg gaan, 
strompelend, in je lege huis. Neergeslagen, down, verdrietig, zonder bemoediging en troost. 
“Ik heb geen mens’. 
 
Die mensen zijn om ons heen. Misschien is het wel onze gehandicapte buurman, die letterlijk 
niet meer uit de voeten kan. Of onze hoogbejaarde buurvrouw, gestrand aan het eind van 
haar leven. Het kan toch niet waar zijn, dat aan de andere kant van de muren van ons eigen 
huis, het uitgeklaagd wordt in hulpeloosheid: “Ik heb geen mens”? 
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Ontmoeting 
In Bethesda werd de kansloosheid, de hulpeloosheid doorbroken. Want “Jezus, ziende deze 
(man) liggen”. Christus zág hem, kénde hem, wíst van hem. Hij Zelf kwam bij de zieke, de 
eenzame. Hij sprak Zijn Woord, toonde Zijn medeleven, ontmoette hem. En deze ontmoeting 
van de Heiland met de zieke werd tot genezing, als een teken van Gods liefde en macht. 
Een ontmoeting die hopeloosheid omboog tot een levende Hoop, tot een huppelen van 
zielevreugd. 
 
Daar ligt onze roeping. Om navolgers van Christus te zijn. Om als ‘gezanten van Christus’ 
wege’ tot ontmoetingen te komen met de hulpbehoevenden om ons heen. Om temidden van 
ziekte , schuld, verdriet en eenzaamheid te komen tot het zien van die ander, hem de hand 
te reiken, tot hem te spreken. Wellicht hem voort te helpen richting deskundige, 
professionele hulpverlening. Met de daad het Woord tonen. “Verkondig het Evangelie, 
desnoods met woorden” (Franciscus van Assisi). 
 
Wel Christus 
Wie weet mag een dergelijke ontmoeting levensreddend zijn, een redding tot het Eeuwige 
Leven. Dat in de ‘gezanten van Christus’ wege’ de Heere en Heiland Zelf ontmoet mag 
worden. Dat niet alleen de aardse hulpeloosheid doorbroken wordt, maar het ook een 
doorbraak mag zijn naar Gods Vaderhart toe.  
 
Wat zal het dan een rijke genade van God zijn, wanneer die eenzame, kansloze man of 
vrouw mag gaan zeggen: ”Ik had geen mens, maar nu heb ik Christus!” 
 
 
Drs. W.J. van Duijn 
Bestuursvoorzitter  
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2. Beleid, bestuur en organisatie 
 

 
Missie Stichting Schuilplaats 
Stichting Schuilplaats is een landelijk werkende, interkerkelijke instelling voor Bijbels 
genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren 
professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met 
de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij 
mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of 
maatschappij.   
 
Visie Stichting Schuilplaats 
Vanuit haar missie beschouwt stichting Schuilplaats haar werk als een verlengstuk van het 
algemene diaconale dienstbetoon door de christelijke gemeente. Vandaar dat Schuilplaats 
samenwerkt met organisaties voor Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW). Deze 
organisaties worden gevoed vanuit diaconieën en betrekken hun hulpverlening van 
Schuilplaats. In de huidige maatschappij, waarin het denken over hulpverlening sterk is 
gematerialiseerd en gecommercialiseerd, wil Stichting Schuilplaats een alternatief bieden, op 
grond van de Bijbelse gegevens over menselijke nood en christelijke barmhartigheid. 
Tegelijk heeft Schuilplaats als professionele organisatie te maken met de algemene context, 
die mede wordt bepaald door wet- en regelgeving. De visie van Schuilplaats wordt bepaald 
door de kernwoorden uit de missie. 
 
Grondslag en identiteit 
Stichting Schuilplaats verleent hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel als onfeilbaar Woord 
van God een richtsnoer voor het hele leven is. Indien hulpvragen een meer pastoraal 
karakter hebben, zoekt de hulpverlener indien gewenst in overleg met de cliënt 
samenwerking met een pastor binnen de eigen kerkelijke gemeente van de cliënt. Zo wordt 
in gezamenlijk overleg getracht om de hulpvrager de meest optimale vorm van pastorale en 
psychosociale hulpverlening te geven. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2014 viermaal: op 10 februari (waarbij afscheid werd genomen 
van bestuurslid H. de Vries nadat hij ruim 12 jaar bestuurssecretaris is geweest), 11 juni, 17 
september en 24 november. Tot het bestuur zijn toegetreden mevrouw mr. E. van Bochove 
(notulist) de heer M. Bogerd (secretaris). De vergaderingen werden voorbereid door directeur 
P.J. Versloot. Op 24 november vond aansluitend overleg plaats met de gezamenlijke 
besturen van de organisaties voor diaconaal maatschappelijk werk waarvoor Stichting 
Schuilplaats de hulpverlening invult. 
 
Klachtencommissie 
Er waren in het verslagjaar geen noemenswaardige klachten over de uitvoering van de 
dienstverlening. Er was dan ook geen reden om de externe klachtencommissie bijeen te 
roepen. 
 
Public relations en voorlichting 
Het periodiek Schuilplaats Perspectief verscheen in het verslagjaar viermaal. Het blijkt een 
belangrijk middel te zijn in de communicatie met de trouwe achterban. Alle nummers waren 
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thematisch van opzet en voorzien van praktische tips en adviezen. Ook de website van 
Schuilplaats blijkt een belangrijk medium voor de overdracht van informatie.  
 
Hulpaanbod en werkwijze 
Stichting Schuilplaats biedt hulp bij psychosociale problemen. Het gaat om laagdremplige en 
toegankelijke hulpverlening met betrekking tot problematiek op heel het levensgebied van de 
hulpvrager, zoals: 

 Relatieproblemen 

 Psychische problemen 

 Psychosomatische problemen 

 Problemen in de opvoeding 

 Moeite met levensfasen 

 Identiteitsproblemen 

 Verwerkingsproblemen 

 Burn-out en overspannenheid 

 Porno en seksverslaving 

 Problematiek in rouwverwerking 
 
De hulpverlening bestaat uit individuele, relationele of systeemgesprekken en cursussen van 
diverse aard. De hulpverlening vindt plaats op kantoor, in de thuissituatie of op een andere 
locatie indien dit nodig blijkt. Indien er sprake is van meerdere hulpverleners binnen één 
gezin nemen we het initiatief tot samenwerking. De grafieken die verderop in dit hoofdstuk 
zijn afgedrukt, tonen de verdeling in problematiek met betrekking tot de hulpvragen van het 
afgelopen jaar.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen in 2014  
Kenmerkend voor 2014 is de dynamiek op allerlei fronten. De overheid heeft als beleid om 
Welzijn en Zorg te decentraliseren naar de burgerlijke gemeenten. Vanaf 1 januari 2015 
dient een aantal transities gerealiseerd te zijn t.w.: transitie AWBZ-begeleiding, transitie 
Jeugdzorg en transitie Werk en Inkomen. Een centrale doelstelling is: bevorderen van eigen 
kracht, stimuleren van ondersteuning uit sociaal netwerk, ondersteunen bij participatie in de 
samenleving. Daarnaast investeren gemeenten in het ontwikkelen van sociale (wijk)teams, 
organiseren huisartsen versterking van de huisartsenpraktijk met een POH-GGZ functie en 
staat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) onder druk door wijzigingen en eisen vanuit de 
Zorgverzekeringen. Zo kunnen we stellen dat binnen de zorg en hulpverlening er veel aan 
het veranderen is.  
 
De verwachting is dat mensen steeds meer op zichzelf op zichzelf teruggeworpen zullen 
worden en steun moeten zoeken in hun eigen sociaal netwerk.  Kerkelijke gemeenten  
kunnen en mogen op deze wijze samen met Stichting Schuilplaats invulling geven aan hun 
diaconale en pastorale roeping. Tevens ondersteunt  Stichting Schuilplaats burgerlijke 
gemeenten met identiteitsgebonden maatschappelijk werk bij hulpvragen die gelink zijn aan 
christelijke levensbeschouwing.  
 
Veel christenen kiezen voor een christelijke hulpverlener van Schuilplaats / DMW vanwege 
het gevoel van herkenbaarheid, veiligheid en vertrouwen. De cliënt heeft de behoefte om 
advies te krijgen vanuit christelijk oogpunt.  
 
Ontwikkelingen bij Schuilplaats  
De dynamiek van de maatschappelijke ontwikkelingen heeft er toe geleid dat Stichting 
Schuilplaats met alle medewerkers een gezamenlijke visie heeft ontwikkeld voor de nabije 
toekomst. Op diverse DMW locaties is geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden. Dat heeft 
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geresulteerd in de mogelijkheid om te participeren in sociale (wijk)teams op het gebied van 
identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening.  
 
Stichting Schuilplaats heeft in 2014 het Keurmerk Christelijke Zorg behaald. Het keurmerk is 
een voorwaarde om de kosten van de hulpverlening vergoed te krijgen bij zorgverzekeraar 
Pro Life voor cliënten met een aanvullende verzekering. 
 
Stichting Schuilplaats is benaderd om te participeren in het platform Huiselijk geweld en 
seksueel misbruik binnen de reformatorische gezindte. Een samenwerkingsverband met 
stichting De Vluchtheuvel en het ds. Kerstencentrum en diverse reformatorische 
kerkverbanden. De eerste stappen zijn gezet om tot een operationeel platform te komen met 
aandachtsfunctionarissen binnen de participerende organisaties.  
 
Stichting Schuilplaats participeert in een samenwerkingsverband Christelijke Jeugdhulp. Het 
doel is om met andere hulpverlenende partners te waarborgen dat jeugdhulpverlening vanuit 
christelijke identiteit gewaarborgd blijft in de toekomst.  
 
Stichting Schuilplaats onderzoekt de mogelijkheden van (blended) digitale hulpverlening. Dit 
om enerzijds de afstand naar de hulpvrager te verkleinen en anderzijds om meer 
ondersteunende middelen in te zetten die het hulpverleningstraject verder optimaliseren.  
 
Toekomstvisie  
Het DMW concept past bij de maatschappelijke ontwikkelingen (decentralisatie, transitie, 
WMO). Een DMW is een professionele ‘brug’ tussen kerken en burgerlijke gemeente. 
Stichting Schuilplaats  maakt de keuze voor voortzetten, investeren en uitbouwen van 
bestaande en nieuwe DMW locaties in het land. De DMW locaties vormen samen een 
netwerk voor christelijke psychosociale hulp en ondersteuning. Waarbij ook een 
samenwerking met zorgverzekeraar Pro Life passend is om (een deel van) de psychosociale 
zorg vergoed te krijgen.   
 
Oriëntatie op nieuwe DMW locaties 
In 2014 heeft Stichting Schuilplaats geïnvesteerd in oriëntatie op nieuwe DMW locaties. De 
volgende plaatsen / regio’s zijn te noemen: Apeldoorn, Urk, Noord Brabant en de 
Achterhoek. Daarnaast zijn er aanvragen gekomen te kijken naar mogelijkheden om een 
vestiging te openen voor psychosociale hulpverlening vanuit christelijke levensbeschouwing. 
 
In de loop van 2014  heeft de oriëntatie op Noord Brabant geresulteerd in een beleidskeuze 
om samen met regionele kerken 1 januari 2015 in Almkerk een DMW locatie te openen. voor 
de vier grote gemeenten in Noord Brabant: Aalburg, Werkendam, Woudrichem en 
Zaltbommel. 
 
Er zijn diverse besprekingen geweest met kerken in de Achterhoek. De activiteiten zijn erop 
gericht om in 2015 tot nadere invulling te komen voor een DMW locatie in de Achterhoek en 
Apeldoorn op basis van de wens en mogelijkheden tot financiering van de regionale kerken.  
 
DMW locaties in 2014  
Stichting Schuilplaats heeft in 2014 op de volgende DMW locaties psychosociale 
hulpverleners gedetacheerd: 
 

 Sliedrecht (voor de inwoners uit de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden);  

 Ridderkerk (voor de inwoners van Ridderkerk);  

 Staphorst (voor de inwoners van Staphorst);  

 Woudenberg (voor de inwoners van Woudenberg); 
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 Veenendaal (voor de inwoners van Veenendaal). 

 Scherpenzeel (voor de inwoners van Scherpenzeel/Renswoude) 
 
Landelijk aanbod in 2014 
Stichting Schuilplaats heeft in 2014 gekozen om het landelijk aanbod onder te verdelen in 
drie regio’s t.w. regio Zuidwest Nederland, regio Noord Nederland en regio Midden 
Nederland. Hulpvragers die niet woonachtig zijn in de plaats of binnen de regio van één van 
de DMW locaties kunnen een hulpvraag indienen bij één van deze vestigingen voor het 
landelijk hulvperleningsaanbod. Door dichter bij de hulpvrager het aanbod te doen bewijzen 
wij meer mensen een dienst.  
 
Personeel 
In 2014 waren bij Schuilplaats 15 medewerkers (zowel fulltimers als parttimers) in dienst.  
 
Financiële ondersteuning  
Schuilplaats en de DMW locaties worden financieel ondersteund door diaconieën van de 
kerken uit de plaats en/of regio. In een aantal DMW locaties wordt een subsidie van de 
plaatselijke burgerlijke gemeente ontvangen. 
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3. Overzicht cliëntregistratie  
 
Cliëntregistratiecijfers in grafische vorm  
De cliëntregistratiecijfers betreffen de registratie voor Stichting Schuilplaats als geheel. Waar 
mogelijk worden cliëntcijfers geboden voor de afzonderlijke DMW locaties. Er wordt in de 
registratie onderscheid gemaakt tussen: 

 Korte contacten (anonieme contacten zonder uitgebreide registratie).  

 Hulpverleningstrajecten (begeleidingscontacten met uitgebreide registratie). 
 
In de registratiecijfers is ook de registratie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin 
meegenomen. Het cliëntgerichte werk dat voortkomt uit de samenwerking binnen het 
Centrum voor Jeugd en Gezin is geregistreerd onder Algemeen Maatschappelijk Werk.  
 
De uitkomst van de cliëntregistratie in 2014 voor Stichting Schuilplaats vindt u onderstaand. 
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Kwaliteit  
Sinds 30 januari 2008 is Stichting Schuilplaats HKZ gecertificeerd. Door het behalen van dit 
kwaliteitscertificaat voldoet Schuilplaats (inclusief alle DMW locaties) op alle niveaus aan de 
geldende kwaliteitsnormen.  
 
Stichting Schuilplaats wil voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van diverse evaluaties. Zo krijgen cliënten aan het eind van een 
begeleidingstraject een enquêteformulier mee.  
 
In onderstaande grafiek is de uitkomst weergegeven van een tweetal onderdelen uit het 
cliënttevredenheids-onderzoek:  
 

Uitstekend Goed Voldoende Matig Slecht n.v.t.
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Tevredenheidsonderzoek 2014

Beoordeling christelijk karakter 

Beoordeling resultaat 

 
 
 
Stichting Schuilplaats is dankbaar voor de waardering van de cliënten. De cliënten hebben in 
2014 de volgende cijfers gegeven voor het uitvoerende werk: 
 

Waardering hulpverlening  

Waardering intakegesprek 8,2 

Waardering begeleidingsgesprekken 8,5 

Waardering organisatie als geheel 8,4 

  
De door cliënten van Stichting Schuilplaats ingevulde evaluatieformulieren bewijzen dat niet 
alleen de kwaliteit van de hulpverlening als zeer goed wordt ervaren. Er is ook grote 
waardering voor het principiële karakter ervan. Bestuur en directie van Stichting Schuilplaats 
stellen dat bijzonder op prijs. In een verzakelijkende zorgsector is het goed om te blijven 
beseffen waar het om gaat. Dat geldt in het bijzonder voor identiteitsgebonden zorg. Het is 
verblijdend dat de hulp die onze stichting biedt aantoonbaar bijdraagt aan nieuw perspectief 
voor mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, 
gezin of maatschappij.  
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4. Financiële verantwoording 2014 
 
Algemeen 
Hieronder volgt de exploitatierekening van het financiële jaar 2014 in euro’s. 
 

Resultaten van Stichting Schuilplaats over 2014 
(bedragen in euro’s) 
                                         Werkelijk Begroting        Werkelijk ’13  
Baten     
Giften en collectes kerken         95.636 100.000    96.138 
Bijdragen DMW’s + Burg. Gemeenten  282.322 212.822  253.085 
Giften begunstigers + verenigingen    122.609 140.000  128.631 
Legaten                  4.247           --         908 
Interest        19.612   17.000    12.866 
Overige opbrengsten          34.503   57.500    39.409 
Totaal baten       558.929 527.322   531.037 
 
Lasten  
Personeelskosten     476.837 466.400  435.395 
Projectkosten              6.134     6.000        6.399 
Voorlichtingskosten         32.822   40.000    36.926 
Huisvestingskosten         31.476   19.000    31.291 
Bestuurskosten         7.134     7.000                6.339 
Algemene kosten + certificering       28.628   41.750    37.905 
Afschrijvingen                 432     2.500                 3.604 
Totaal lasten      583.463 582.650             557.859 
 
Resultaat              -  24.534 - 55.328            -  26.822 

 
Stichting Schuilplaats heeft in 2014 een negatief exploitatiesaldo van € 24.534. De giften van 
kerken en donateurs laten een daling zien van  € 21.755 ten opzichte van de begroting.  
 
De post ‘Bijdragen DMW’s + burgerlijke gemeenten’ is hoger uitgevallen dan begroot. Hierin 
zijn ook de (verhoogde) subsidies van de burgerlijke gemeenten Scherpenzeel en Staphorst 
verwerkt.  Tevens zijn de bijdragen van DMW A&V en DMW Ridderkerk hoger uitgevallen 
dan begroot. Onder deze post vallen ook de hoger dan begrote bijdragen van het 
Deputaatschap Psychosociale Hulp van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, in 
verband met verleende hulp aan leden van dit kerkverband. 
 
De huurkosten voor de DMW-hulpverleningslocaties zijn in de totaalpost ‘Huisvestigings-
kosten’ opgenomen. 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Door Van Buuren Accountants - Adviseurs te Apeldoorn is een goedkeurende 
controleverklaring voor de officiële jaarrekening over 2014 afgegeven. Deze is opgesteld op 
20 februari 2015 en kan indien gewenst worden ingezien op ons kantoor in Veenendaal. 
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5. Namen en adressen 
 
Bestuur in 2014 
De heer drs. W.J. van Duijn, Katwijk  Voorzitter 
Mevrouw W.S. van Wetten, Nieuw-Beijerland  Algemeen adjunct 
De heer M. Bogerd, Urk  Secretaris 
De heer drs. A. Terlouw, Waddinxveen  Penningmeester  
De heer M. Geluk, Ermelo  Lid 
Mevrouw mr. E. van Bochove, Apeldoorn  Notulist 
  
 
Medewerkers in 2014 (MW als afkorting voor maatschappelijk werker) 
Mevrouw J.R. de Kruif-ten Ham  Administratief medewerker 
De heer H.J.C. Rebel  Teamleider hulpverlening & 
  Kwaliteitscoördinator 
De heer P.J. Versloot  Directeur 
 
Mevrouw M.J. Koelewijn-van Essen  MW Scherpenzeel 
 
Mevrouw L. van Doorn  MW Sliedrecht  
Mevrouw M.J. Leenman  MW Sliedrecht 
Mevrouw N.M. Vlasblom-Bulk  MW Sliedrecht 
De heer A. Bakker  MW Sliedrecht, Ridderkerk en Zuid West 

Nederland 
Mevrouw T.A.T. Breure  MW Ridderkerk en Zuid West Nederland 
 
Mevrouw S.M. Snoei-Kroep  MW Staphorst en Noord Nederland 
 
Mevrouw H.M. Jagersma-van Dommelen  MW Veenendaal  
Mevrouw M.M. Naijen-van Ameijde  MW Veenendaal 
De heer P.M.G.P. Bos  Senior MW Veenendaal 
 
Mevrouw C.J. van Gemerden-Bor  MW Woudenberg  
Mevrouw C.M. Osnabrugge- van Hasselaar  MW Sociaal Team Gemeente Woudenberg  
 
 
Klachtencommissie in 2014 
De heer C. van de Craats  Lid 
De heer mr. D.J.H. van Dijk  Voorzitter 
Mevrouw drs. A.B.F. Hoek-van Kooten  Lid 
De heer P. van Wijngaarden  Secretaris 
 
 
Vertrouwenspersoon 
Mevrouw  A.C. van Dijk   Veenendaal 
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Stichting Schuilplaats DMW  
Kerkewijk 115 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
Postbus 7 Prickwaert 196 
3900 AA Veenendaal 3363 BH  Sliedrecht 
T (0318) 52 61 23 T  (0184) 41 31 08 
F (0318) 55 34 77  F  (0184) 41 13 22 
E: info@stichtingschuilplaats.nl 
W: www.stichtingschuilplaats.nl 
IBAN: NL18 INGB 0001 3414 00 DMW Ridderkerk 
 Gebouw Obadja 
                                                                      Schepenstraat 4 
 2981 EX  Ridderkerk 
 T (06) 51 06 94 87 
  
 DMW Scherpenzeel 
 Marktstraat 3-A 
 3925 JN  Scherpenzeel Gld 
 T (06)19 73 19 03 
  
 DMW Staphorst 
 Hoogeweg 30 
 7951 DV  Staphorst 
 T (0522) 75 09 25 
  
 DMW Veenendaal 
 Markt 10 
 3901 DN  Veenendaal 
 T (06) 23 70 98 40 
 
 DMW Woudenberg 
 Schoutstraat 8-A 
 3931 HT  Woudenberg 
 T (033) 28 61 34 0 
 
 
Stichting Schuilplaats staat ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van 
Koophandel in Utrecht onder nummer: 41038985. De stichting is aangemerkt als instelling 
zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.  
 
 
 


