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0|  Voorwoord  

Almere, maart 2019 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Inloophuis de Ruimte 2018. Wij hebben geprobeerd 

een jaarverslag te schrijven dat meer is dan een opsomming van feiten. Wij doen dat door het 

invoegen van ervaringsverhalen en foto’s. Zo hopen wij dat u met plezier kunt lezen wat wij als 

Inloophuis doen en er ook enthousiast van wordt, net als wij.  Wij gaan in dit verslag uitgebreid 

in op de kern van ons werk dat al ruim 30 jaar draait om ‘de ontmoeting’ en om ‘het zien van 

de ander’. Dit doen wij bijvoorbeeld in de ‘open Inloop’, de plek waar koffie en aandacht wordt 

geschonken.  

Ook dit jaar zijn er vanuit de bezoekers weer initiatieven gestart op basis van hun talenten. 

Initiatieven die, soms met enige ondersteuning, tot reguliere activiteiten uitgroeiden. Daarbij 

denken wij aan ‘Viviennes hobby’, het kledingwinkeltje dat al jaren op woensdagochtend open 

is. Nieuwer is het fotoproject van Leo en de wandelgroep op woensdagochtend.  Daarnaast 

sluiten wij aan bij de behoeften van bezoekers die al langere tijd bij ons komen. Dat kan in 

sommige gevallen leiden tot meegaan naar de dokter als er niemand anders voorhanden is, 

een bezoekje in het ziekenhuis etc. Al deze activiteiten worden uitgebreider beschreven in dit 

jaarverslag.  

 

Ook gaan wij in op het feit dat onze vrijwilligers een dagje ouder worden en dat daarmee de 

stafmedewerkers wat meer moeten invallen tijdens de opening op sommige dagdelen.  

Wij zijn inmiddels begonnen met het werven van nieuwe gastvrouwen en gastheren. Over de 

financiële situatie van de Stichting is over 2018 een positief verhaal te vertellen. 

Dit kunt u lezen bij het hoofdstuk dat de financiën betreft. 

 

Wij wensen u veel leesplezier en mocht het zo zijn dat u nieuwsgierig geworden bent en het 

Inloophuis de Ruimte wil bezoeken, voelt u zich dan van harte uitgenodigd. 

 

 

 

Marijke Laane 

Voorzitter Stichting Inloophuis de Ruimte                        voorzitter@inloophuisderuimte.nl 

 

Mocht u na het lezen van dit verslag een donatie willen doen of uzelf beschikbaar willen stellen voor een 

bestuursfunctie,  als  vrijwilliger,  of  anderszins,  neemt u  dan  contact met  ons op,  dan  informeren we u 

graag over de mogelijkheden (onze telefoonnummers en email adres staan op het voorblad vermeld). 



 

 

jaarverslag 2018 | inloophuis DE RUIMTE 

6 

 

 

 

 

   



 

 

jaarverslag 2018 | inloophuis DE RUIMTE 

7 

1|   

 

OPEN INLOOP 

Acht keer per week hield inloophuis De Ruimte in 2018 open inloop; iedere doordeweekse dag 

en  drie  keer  ook  ‘s  middags.  Tijdens  iedere  openstelling  waren  steeds  minimaal  twee 

(vrijwillige) gastvrouwen en gastheren aanwezig om bezoekers te ontvangen.  

Bezoekers kwamen net als in andere jaren vooral uit de Stedenwijk, en ook uit andere wijken 

in  Almere,  of  soms  daarbuiten.  De  sfeer  was  over  het  algemeen  goed.  Het  streven  is  een 

informeel,  opbouwend  samenzijn  waarin  ieder  mens  welkom  is  en  niet  elk  gedrag.  De 

koffietafel  is  de  centrale  ontmoetingsplek,  waar  mensen  bijpraten  en  hun  verhaal  kunnen 

doen.  

 

De Ruimte is een  
Huiskamer voor de buurt 
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Naast  ‘bijpraten’  is  er  tijdens  de  inloop  ruimte  voor  allerlei 

andere  zaken,  zoals  samen een  spelletje  doen,  de  krant,  de 

geven‐  en  nemenkast,  het  lenen  of  terugbrengen  van  een 

dvd, een  lekke band of een andere hulpvraag of boodschap. 

Wie  wil  kan  zijn  of  haar  naam  op  de  gezamenlijke 

verjaardagskalender  zetten.  Met  je  verjaardag  krijg  je  dan 

een  kaart,  geschreven  door  bezoekers  en medewerkers  van 

de koffietafel. Ook als bekend is dat iemand langere tijd ziek 

is of opgenomen, wordt er een kaart gestuurd. Bij  voorkeur 

zelfgemaakte kaarten. 

Alhoewel  het  in  2018  is  gelukt  om  acht  dagdelen  per week 

inloop  te  houden,  was  dat  wel  moeizamer  dan  in  het  jaar 

daarvoor.  De  Ruimte  verkeert  in  de  gelukkige 

omstandigheden  dat  zij  trouwe  vrijwilligers  heeft.  Veel  

mensen blijven jarenlang meedoen. Vooral in de inloop is dat 

ook  inhoudelijk  belangrijk  voor  het  werk.  Zo  kunnen 

langlopende contacten ontstaan en biedt het inloophuis snel 

een  vertrouwde  plek.  Omdat  De  Ruimte  nu  30  jaar  bestaat 

zijn een aantal van de trouwe vrijwilligers ondertussen ouder 

geworden.  Hoewel  de  meesten  nog  vitaal  zijn,  vielen  een 

aantal in 2018 langduriger uit door ziekte en/of een operatie 

met  bijbehorend  herstel.  Bovendien  werd  het 

vrijwilligersteam  in 2017 aangevuld met  twee zeer  capabele 

stagiaires.  In  2018 waren  er wel  stagiaires, maar  die  deden 

slechts kort mee of voor een zeer beperkt aantal uren.  

 

 

In 2018 werd er 363 keer open inloop gehouden  

met in totaal  4967 bezoeken 

 

Er wordt gestreefd naar een informeel, opbouwend samenzijn 

waarin ieder mens welkom is en niet elk gedrag. 
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GEMEENSCHAP VOL TALENTEN 

De Ruimte is meer dan een herberg of woonkamer van de buurt. Mensen komen binnenlopen 

en als het bevalt keren ze terug. Er ontstaan warme,  langdurige relaties tussen bezoekers en 

medewerkers.  In  deze  sociale  gemeenschap  kan  iemand  met  een  lastige  achtergrond  of 

moeilijk  leven  zich,  misschien  voor  het  eerst  of  sinds  lange  tijd,  positief  bekijken  en 

zelfvertrouwen ontwikkelen. Op dat moment kan iemand de ruimte ervaren om te ontdekken 

waar zijn of haar interesses en talenten naar uitgaan. Het inloophuis biedt vervolgens op vele 

manieren gelegenheid om daarmee aan de slag  te gaan, zonder druk om te presteren,  in de 

zekerheid dat de resultaten met enthousiasme begroet worden. 

 

OPEN PODIUM 

Vanuit de inloop ontstaan contacten en 

ideeën  voor  activiteiten.  Er  wordt 

gestreefd naar een open gemeenschap 

waar iedereen welkom is. Ook wordt er 

van  uit  gegaan  dat  ieder  mens  iets  te 

bieden  heeft  waar  hij/zijzelf  blij  van 

wordt  en  anderen  ook.  Deze  talenten 

zijn niet altijd zichtbaar of bekend, ook 

niet bij de mensen zelf. Onderdeel van 

die  ontdekkingsreis  naar  talenten,  is 

het  jaarlijkse  ‘open  podium’,  dat  vlak 

voor  de  zomer  wordt  georganiseerd. 

Tijdens  het  podium mag  ieder  die  dat 

wil  maximaal  5  minuten  optreden. 

Ieder optreden wordt beloond met een 

roos  en  steevast  enthousiast  applaus. 

In  2018  werd  het  podium  geopend 

door een buurtbewoner met draaiorgel 

en  bekende  meezingers.  Het  werd 

afgesloten met een bingo met een prijs 

voor  alle  deelnemers.  Prijzen  die  het 

hele  jaar  lang  bij  elkaar  gesprokkeld 

worden;  cadeautjes  van  iedereen  die 

weet  heeft  van  het  podium  of  iets 

nieuws  schenkt  voor  de  geven‐  en 

nemenkast. Op deze manier zijn er geen verliezers, alleen winnaars! 
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‘VIVIENNES HOBBY’ 

Een  ander  talent  vonden  we,  ook  in  2018,  bij  ‘Viviennes 

hobby’.  Tijdens  de  inloop  op  woensdagochtend  bouwt 

bezoekster  (en  oud  vrijwilligster)  Vivienne,  samen  met  twee 

anderen, haar tweedehands ‘kledingwinkeltje’ op. De winkel is 

bedoeld voor mensen die van kleding houden en om mensen 

te helpen die het wat minder breed hebben. Alle items in haar 

winkeltje mogen weg voor € 0,50 per stuk. Wie op zoek is naar 

iets dat niet in het winkeltje hangt, kan Vivienne ernaar vragen 

en dan kijkt ze in haar voorraad thuis, of er nog iets bij zit. Ook 

regelde ze in 2018 een cadeautje uit de winkel voor wie zijn of 

haar  naam  op  de  verjaardagskalender  had  laten  zetten. 

Viviennes  bijdrage wordt  door  alle  betrokkenen  zeer  op  prijs 

gesteld en geeft een heel eigen sfeer aan de woensdagochtend 

inloop.  Wie  kleding  of  accessoires  wil  schenken,  kan  dat 

gedurende alle inloop momenten doen.   
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WANDELGROEP 

Sinds  het  begin  van  2018  is  er,  om  de week,  op woensdagochtend, wandelgroep  vanuit  De 

Ruimte. De  groep  vertrekt  een half  uur  voor openingstijd  voor  een wandeling  van ongeveer 

anderhalf uur. Aansluitend is er dan nog tijd, voor wie dat wil, om in de inloop een kopje koffie 

of  thee  te  drinken  en/of 

‘Viviennes  hobby’  te 

bezoeken.  De  wandelgroep 

is  ontstaan  zoals  de meeste 

activiteiten  bij  De  Ruimte: 

Een  bezoekster  gaf  aan  dat 

ze mensen zocht om mee te 

wandelen.  Ze  vroeg  of  het 

inloophuis  dit  wilde 

organiseren,  omdat  zij  er 

niet  iedere  keer  bij  zou 

kunnen  zijn.  Nadat  was 

gepolst of meer mensen  zin 

hadden om samen te  wandelen, werd er een korte reeks van zeven wandelingen gepland om 

te kijken of er genoeg animo was. Die bleek er genoeg te zijn en sindsdien staat de activiteit 

vast  op  de  agenda  als  tweewekelijkse  activiteit.  Meestal  wordt  er  om  het  Weerwater 

gewandeld, of in het Beatrixpark of het Kromslootpark. De groep blijkt uitstekend geschikt om 

wat  langer  met  elkaar  door  te  praten.  Zij  aan  zij  lopend  gaat  dat  makkelijker  dan  om  de 

koffietafel waar een nieuw gesprek wel eens voor wil kruipen. Ook  loopt er  iemand mee die 

last heeft van tinnitus. Voor hem is het binnen al gauw te  lawaaiig.  In de open  lucht en met 

oordopjes  in  zijn  zak  voor  onverwachte  geluidsoverlast  onderweg,  kan  hij  goed  volwaardig 

meedoen. 

 

OP DE FOTO BIJ LEO 

Een  van  de  mensen  die  onvermoede  aanleg  en  passie  vinden  en  die  in  De  Ruimte  tot 

ontwikkeling  brengen,  is  Leo.  Enige  jaren  geleden  nam  hij  het  op  zich  om  gedenkwaardige 

momenten op foto vast te leggen. Al snel breidde Leo dit uit naar fotografische portretten van 

bezoekers en medewerkers, alleen of met zijn tweeën,  in een bepaalde pose, met of zonder 

een object dat hij passend vindt. Altijd in overleg met de geportretteerde. Niemand doet iets 

waar hij of zij niet achterstaat en de uiteindelijke foto voor de fotomap wordt samen gekozen. 

Leo  maakt  de  foto’s  slechts  met  zijn  mobiele  telefoon.  Opvallend  is  hoe  treffend  hij  de 

persoonlijkheden  en  relaties  van  de  geportretteerden  naar  voren  weet  te  laten  komen.  De 

foto’s  tonen  een  bijzondere  artistieke  ontwikkeling  en  een  bijzonder  oog  voor  de 

kwetsbaarheid en dapperheid van de mens. 



 

 

jaarverslag 2018 | inloophuis DE RUIMTE 

12 

Sinds  een  paar  jaar  voegen  de  fotoseries  van  Leo  een  uniek,  nieuw  hoofdstuk  toe  aan  alle 

foto’s  die  in  de  loop  van  het  ruim  30  jarig  bestaan  van  De  Ruimte  zijn  gemaakt.  Een mooi 

voorbeeld van de duurzaamheid van de sociale relaties. Met zijn portretten ziet Leo de mensen 

zoals zij zijn, hij erkent ze in hun persoonlijkheid en hun verbondenheid. 

 

 

 

 

UITLOOP 1  

Naast  een ontvangende beweging  (met de  inloop) was er ook  in  2018 behoefte  aan bezoek 

buiten De Ruimte. Als ‘titel in wording’ voor dit werk gebruiken we nog steeds de aanduiding 

‘uitloop’.  

Het gaat erom dat mensen soms, door omstandigheden, langere tijd niet naar het inloophuis 

kunnen komen en wel behoefte hebben aan betrokkenheid. Vaak gaat het dan om bezoek in 

een ziekenhuis of revalidatiecentrum, of bij mensen thuis. Soms worden er boodschappen of 

klusjes voor mensen gedaan. Soms gaat iemand mee naar een arts of andere hulpverlener. Een 

deel van de uitloop wordt door bezoekers of vrijwillige medewerkers van De Ruimte gedaan. 

Andere uitloop gebeurt door één van de twee stafmedewerkers van het inloophuis. 

Inloophuis De Ruimte wil een huiskamer zijn waar mensen 

onvoorwaardelijk worden ontvangen en al oké zijn zoals ze nu 

zijn. 
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Alhoewel uitloop meer tijd en energie vraagt dan inloop, past het wezenlijk bij het werk. Het is 

een gevolg van het gevoel van gemeenschap dat is gegroeid in de loop van de ruim 30 jaar dat 

De  Ruimte  bestaat.  De  Ruimte  is  een  open  gemeenschap  die  nog  steeds  regelmatig  nieuwe 

gasten  ontvangt.  Tegelijk  komen  sommige mensen  ook  al  jaren  lang  over  de  vloer.  In  deze 

langdurigheid kan een betrokkenheid groeien die het vanzelfsprekend maakt dat ze door gaat, 

ook als mensen zelf (tijdelijk) niet naar De Ruimte kunnen komen (en dit wel zouden willen). 

Een  van de  vrijwilligers  verwoordt dit mooi  in onderstaand  kader met het  ‘1e  verhaal  uit  de 

praktijk’. 

 

1e verhaal uit de praktijk 

Het  gebeurt  ons  allemaal  wel  eens  dat  je  plannen  helemaal  anders  uitpakken.  Een  nieuwe 

heup was nodig. Och,  twee dagen ziekenhuis en 6 weken  revalideren. Maar dat  liep anders. 

Pas na vier maanden kon ik weer naar het inloophuis. Gedurende mijn verblijf in ziekenhuis en 

revalidatiecentrum  heb  ik  veel  steun  ontvangen  vanuit  het  inloophuis,  door  kaartjes  en 

bezoek. Zouden ze mij een beetje gemist hebben? Ik stapte wat zenuwachtig weer binnen en 

het leek alsof ik in een warm bad stapte. Wat een hartelijk welkom en wat fijn om weer mee te 

kunnen doen in dat kleine maar zo belangrijke inloophuis.  

Juist die kleinschaligheid in een grote nieuwe stad, dat zijn de pareltjes in onze samenleving. Ik 

ben bijna 25  jaar  gastvrouw en van ons  vrijwilligers wordt  verwacht dat wij  aandacht  geven 

aan wie dat nodig heeft. Want onze bezoekers zijn op hun manier ook pareltjes in onze vaak 

gecompliceerde maatschappij.  

Gastvrouw Henriëtte 

 

Een ander voorbeeld van een ‘uitloop‐moment’ was naar aanleiding van het overlijden van een 

bezoeker en oud‐medewerker van De Ruimte. Hans was in 2017 overleden en heeft toen zijn 

lichaam  aan  de  wetenschap  geschonken.  In  2018  zijn  de  stafmedewerkers  naar  de 

herdenkingsbijeenkomst  geweest  die  het  VU Medisch  Centrum  in  Amsterdam  organiseerde, 

voor nabestaanden van Hans en andere overledenen. Hiervoor was echter een beperkt aantal 

gasten  uitgenodigd.  Daarom  zijn  de  stafmedewerkers  later  in  het  jaar  opnieuw  naar 

Amsterdam  gegaan,  om  het  VU‐monument  te  bezoeken  met  een  groepje  bezoekers  en 

medewerkers van  De Ruimte.  
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In 2017 was er door ziekte en sterven van een oud vrijwilliger van De Ruimte relatief veel vraag 

naar  ‘uitloop’.  Daardoor  ontstond  de  vraag  of  dit  aspect  van  het werk misschien  explicieter 

moest worden georganiseerd. In 2018 was het werk te behappen en is deze mogelijkheid niet 

verder uitgewerkt.  

 

MAALTIJDEN 

Ook in 2018 werd er weer volop gegeten in De Ruimte. Zo af en toe een lunch of maaltijd t.g.v. 

een bijzonder bezoek. Op donderdagavond vast een warme maaltijd voor € 3, verzorgd door 

vrijwillige koks, die ook zelf het menu samenstellen en de boodschappen doen. Bij mooi weer 

werd er op het terras gegeten  

Voor de zomersluiting was er een 

zomermaaltijd  en  met  kerst  een 

kerstavond  met  maaltijd.  Naar 

beide maaltijden wordt door veel 

bezoekers  en  medewerkers  lang 

van  tevoren  uitgekeken. 

Regelmatig  nemen  mensen  een 

gast  mee  naar  de  maaltijd.  Op 

deze momenten  is  er,  nog meer 

dan  anders,  aandacht  voor  het 
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feestelijk karakter van de maaltijd. Dit vraagt extra  inzet van de vrijwilligers, maar geeft ook 

veel blije gezichten en bevrediging voor de harde werkers. Gasten betalen de gebruikelijke € 3 

voor de maaltijd. Dit bedrag wordt door de Stichting verdubbeld, zodat er meer ruimte in het 

budget is om er iets bijzonders van te maken. 

In 2018 werd Gerrit Jan Romeijn coördinator van de maaltijden namens de stafmedewerkers. 

Hij  trad ook een aantal  keren op als  kok of  koksmaatje.  Samen met Marjan Kip,  zijn  collega 

stafmedewerker, vervulde hij bij toerbeurt de rol van gastheer/gastvrouw bij de maaltijd.  

 

In 2018 werd er 42 keer een maaltijd georganiseerd 

 met in totaal 511 bezoeken 
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ONDERSTEUNING 

 

 

 

 

Inloophuis  De  Ruimte  wil  een  huiskamer  zijn  waar  mensen  onvoorwaardelijk  worden 

ontvangen  en  al  oké  zijn  zoals  ze  nu  zijn.    Aanleiding  voor  contact  in  De  Ruimte,  is  de 

medemenselijke  ontmoeting  en  niet  eventuele  problemen waar mensen mee worstelen. De 

insteek  is  dus  niet  ‘hulpverlening’,  alhoewel  er wel  degelijk wordt  geholpen,  en het werk  in 

zichzelf  helpend  is  voor wie  regelmatig binnenlopen. Welkom en  gewenst  zijn  zoals  je nu al 

bent is voor ieder mens een weldaad en voor menigeen helend. Vanuit aanvaarding en ‘niets 

hoeven’  kan  het  verlangen  naar  iets  anders  ontstaan.  Als  dat  een  vraag  om  hulp  is,  wordt 

geprobeerd  te  helpen.  Soms  door  bezoekers  onderling.  Soms  helpen  de  vrijwillige 

medewerkers  of  de  stafleden. 

Betrokkenheid  en  trouw  zijn 

belangrijke  waarden  in  het  werk.  Er 

wordt bij voorkeur geholpen vanuit de 

ontstane  relatie en  zoveel mogelijk  in 

wederkerigheid.  

Regelmatig  ontstaat  vanuit  de 

ontmoeting  het  verlangen  actiever 

mee  te  doen.  Dan  wordt  er  samen 

gezocht  naar  manieren  waarop  dat 

kan.  Deze  manier  van  werken  vraagt 

om  maatwerk  en  persoonlijke 

aandacht.  Het  streven  is  om  mensen 

te helpen waar ze dat minimaal nodig 

hebben  en  aan  te moedigen  waar  ze 

iets  zelfstandig  kunnen.  In  alles  is  de 

basis  het  geloof  in mensen  en  in  hun 

kracht,  ook  wanneer  mensen  zelf 

daarvan soms minder overtuigd zijn. 

Naast  de  bovengenoemde  manier 

werd in 2018 ook op andere manieren 

ondersteund,  bijvoorbeeld  in  één‐op‐

één  gesprekken  met  een 

stafmedewerker,  met  doorverwijzing 

Regelmatig ontstaat vanuit de ontmoeting het verlangen actiever mee te 

doen. Dan wordt er samen gezocht naar manieren waarop dat kan 
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m.b.v. een sociale kaart, met hulp bij gebruik van de computer, met bij het schrijven van een 

brief,  etc.  Sinds  eind  2017  is  er  om  de  week  op  woensdagochtend  een  vrijwilliger  van  de 

‘ANBO,  belangenorganisatie  voor  ouderen’  aanwezig  tijdens  de  inloop,  om  vragen  te 

beantwoorden  en  evt.  advies  te  geven.  Op  afspraak  helpt  hij  mensen  bij  het  invullen  van 

(belasting)formulieren.  

Qua  materiële  ondersteuning  hielp  Vivienne  met  haar  kledingweggeefwinkeltje,  was  er  de 

geven‐  en  nemenkast,  en  was  De  Ruimte  direct  verwijspunt  voor  het  Voedselloket  Almere 

(VLA)  en  het Meubel  en Witgoedloket  Almere  (MWLA),  ten  behoeve  van mensen met  een 

minimum inkomen of minder. Ook hielp De Ruimte een aantal keren met behulp van het eigen 

(bescheiden) steunfonds, meestal m.b.v. een kleine renteloze lening.  

 

 

 

 

 

Verder  participeerden  de  stafmedewerkers  van  De 

Ruimte  in  een  aantal  lokale  organisaties/netwerken  die 

op beleidsniveau meedenken binnen het sociaal domein, 

zoals Breed Overleg plus (BO+); Werkgroep ViP (voor een 

inclusievere  stad);  bijeenkomsten  vanuit  de  gemeente 

Almere over armoede en participatie.  

Via het Project Vluchtelingenquilt werd in samenwerking 

met  het  Mennonite  Central  Committee  (MCC)  hulp 

geboden  aan  Syrische  vluchtelingen  in  Syrië  en 

vluchtelingenkampen  in  Libanon.  Van  10  t/m  13  mei 

werd  o.a.  door  zeven  doopsgezinden  vanuit  het 

inloophuis en de doopsgezinde gemeente deelgenomen 

aan  de  MERK  in  Montbéliard  (Frankrijk),  een  Europese 

conferentie  voor  doopsgezinden.  Vanuit  Almere 

(inloophuis  en  doopsgezinde  gemeente)  namen  wij  23 

quilts mee en 250 tasjes voor schoolpakketten. Voor de 

schoolpakketten  was  geld  ingezameld:  ruim  boven  de 

begrote € 5 per tasje. 

 

 

Het streven is om mensen te helpen waar ze dat minimaal nodig 

hebben en aan te moedigen waar ze iets zelfstandig kunnen. 
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2|  Geweldloos communiceren 

 

De  cursus  geweldloos  communiceren  is  een 

samenwerkingsproject van inloophuis De Ruimte en 

doopsgezinde gemeente Almere.  In  2018 waren er 

drie cursussen gepland (GC 37, 38 en 39) en zijn er 

twee  doorgegaan:  GC  38  in  mei/juni  en  GC  39  in 

september/oktober. Voor GC 37 waren er te weinig 

aanmeldingen.  De  gezamenlijke  trainers  hebben 

besloten om voortaan nog twee cursussen per  jaar 

te geven, op zaterdagochtend, één in het najaar en 

één  in  het  voorjaar.  Bij  de  cursussen  waren  vijf  verschillende  trainers  betrokken.  Voor  de 

cursussen in het inloophuis richtten de trainers zelf de cursus ruimte in en zetten ze koffie en 

thee. Totaal aantal opgaven voor deze cursussen was tien en veertien. Uiteindelijk werd aan 

zestien cursisten een certificaat uitgereikt. Een aantal cursisten kwam na één of twee dagdelen 

niet meer opdagen. Hiermee komt het totaal aantal cursisten en uitgereikte certificaten sinds 

de start in 2010 op respectievelijk 311 en 264. 

Hiermee komt het totaal aantal cursisten en uitgereikte certificaten sinds de 

start in 2010 op respectievelijk 311 en 264. 

Op zaterdag 2 juni gaf Marijke Laane in Dopersduin, Schoorl, een workshop GC ter gelegenheid 

van het lustrum van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschap (GDB). 

De stuurgroep bestond ook in 2018 uit Adriënne van den Berg, Marjan Kip en Rita Romeijn. De 

stuurgroep  vergaderde  een  aantal  keer  per  jaar  en was  verantwoordelijk  voor  de  algemene 

planning en de ‘dagelijkse’ gang van zaken met betrekking tot de cursus, de PR, het leggen van 

contacten  met  mogelijke  ‘leveranciers’  van  cursisten,  zoals  vrijwilligersorganisaties.  Ook 

organiseerde  de  stuurgroep  twee  trainersbijeenkomsten.  Tijdens  de  trainersbijeenkomsten 

werden de gegeven cursussen geëvalueerd en nieuwe cursussen gepland. Ook was er tijd en 

aandacht  voor het  verdiepen van de  theorie  van geweldloos  communiceren.  Een werkgroep 

van  trainers  organiseerde  een  terugkom‐ochtend  voor  oud  deelnemers  van  de  cursus.  Deze 

ochtend vond plaats op 10 november 2018. Er waren zo’n twaalf deelnemers. 

De website ging in 2018 over naar het format van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) 

en  sindsdien  is  Rita  Romeijn  webmaster.  Mirjam  Romeijn  en  Rita  verzorgden  de  cursus 

administratie. De financiële administratie liep via de penningmeester van het stichtingsbestuur 

van het inloophuis.  
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Vanuit  het  inloophuis  werden  medewerkers  van  De  Ruimte  ook  in  2018  nadrukkelijk 

uitgenodigd deel te nemen aan de cursus. De Ruimte betaalt de kosten, die € 25 per persoon 

bedragen. Medewerkers en bezoekers van het  inloophuis worden begeleid vanuit de theorie 

van geweldloos communiceren. 

Voor meer informatie over dit project, zie de website:  www.geweldlooscommuniceren.info 

 

 

 

 

   

264 certificaten geweldloos communiceren in 8 jaar 
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3|  Participatie in netwerken 

 

LOKAAL 

AKA – Arme kant van Almere 

Stafmedewerker  Gerrit  Jan  Romeijn  was  namens  De  Ruimte  en  namens  de  Doopsgezinde 

Gemeente Almere lid van de werkgroep 'Arme Kant van Almere'.  

In  de  loop  van  2018  heeft  de  Arme  Kant  Almere  besloten  om  zichzelf  als  werkgroep  op  te 

heffen. Daarmee kwam ook een einde aan de cursussen 'Uitkomen met je inkomen'. Gelukkig 

worden  inmiddels  door  verschillende  instanties  soortgelijke  cursussen  aangeboden. 

Desondanks komt hiermee na 30 jaar helaas een einde aan deze vorm van betrokkenheid van 

kerken voor mensen met een minimum inkomen.  

 

BO+ & ViP  

 

Het Breed Overleg Almere Achterbanorganisaties WMO (BO+) beoogt de burgerparticipatie in 

het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bevorderen. Tevens fungeert zij als 

klankbordgroep voor de Adviesraad Sociaal Domein. Namens De Ruimte nam in 2018  Marjan 

Kip deel aan dit overleg. Gerrit Jan Romeijn is sinds 2018 haar vaste vervanger. 

Vanuit het   BO+ participeerde Marjan  in de werkgroep ViP (VN verdrag  in 

de  praktijk).  De  werkgroep  zet  zich  in  voor  een  meer  inclusieve 

samenleving  in  Almere.  Aandachtspunt  van  Marjan  in  de  werkgroep  is 

sociale inclusie. Ze neemt deel aan de werkgroep vanuit haar expertise als 

coördinator  van  inloophuis  De  Ruimte  en  als  ervaringsdeskundig  burger 

met  een  handicap.  De  gemeente  Almere  is  een  van  de  25 

koplopergemeentes  in  Nederland  die  voorop  lopen  inzake  inclusie.  De werkgroep  ViP  heeft 

hiertoe  een  belangrijke  bijdrage  geleverd  door  het  opstellen  van  een  inclusie‐agenda  die  in 

2018  is  aangenomen  door  de  gemeenteraad.  Dat  inclusie  ingewikkelder  is  dan  het  op  het 

eerste gezicht wellicht lijkt blijkt bijvoorbeeld uit het ‘2e verhaal uit de praktijk’, in het groene 

kader hieronder. 
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2e verhaal uit de praktijk  

Een van de problemen die de werkgroep ViP constateerde, was de toegankelijkheid van het 

stadscentrum voor mensen met een fysieke beperking. Een belangrijk deel van het centrum 

ligt op een heuvel. Dit is voor mindervaliden een probleem. Zelfs met hulp kan niet iedereen 

zo’n hobbel nemen. En wil een mens niet liever zelfstandig zijn? Bij dit soort zaken niet 

afhankelijk zijn van anderen? Als de lift het doet, kun je met een rolstoel boven op de bult 

komen. Maar de lift is ook wel eens stuk. En zelfs als je zo boven kunt komen, dan moet je 

altijd afdalen om de winkels te bezoeken die je op het oog hebt. Dat blijft met een rolstoel, of 

als je slecht ter been bent, een probleem. Daarnaast is er op de heuvel nauwelijks gelegenheid 

om je fiets of scooter te parkeren. Een gevolg hiervan is dat fietsen en scooters overal staan en 

regelmatig de weg blokkeren voor minder mobiele mensen en blinden en slechtzienden. ViP 

signaleerde dit als probleem en de gemeente Almere ging ermee aan de slag.  

De  gemeente  koos  voor  handhaving.  Rondom  het  centrum  werden  extra  parkeerplekken 

gecreëerd  voor  fietsen  en  scooters  en  er  kwam  een  verbod  om  buiten  deze  plekken  in  het 

stadshart  te  parkeren.  Alhoewel  dit  een  goede  stap  naar  verbetering  was,  miste  het 

praktijkervaring.  Opnieuw  trok  ViP  aan  de  bel.  Het  probleem was  dat  de  nieuwe maatregel 

geen  rekening  hield  met  mensen  die  de  fiets 

gebruiken als hulpmiddel. Ikzelf heb bijvoorbeeld 

door mijn handicap weinig kracht  in mijn armen 

en  mijn  armen  zijn  sneller  dan  gemiddeld 

overbelast.  Daar  heb  ik  mij  in  de  loop  van  de 

jaren aardig mee leren redden. Met mijn fiets als 

‘pakezel’  trek  ik van winkel naar winkel. Van de 

kassa  naar  mijn  fietstas  draag  ik  mijn 

boodschappen  met  beide  armen.  Dat  is  een  te 

overbruggen afstand voor mij. Verder  laat  ik de 

fiets het zware werk doen. Zonder  ‘pakezel’ zou 

ik  niet  meer  zelfstandig  gebruik  kunnen maken 

van de winkels in het stadshart. Dat leek niet de 

bedoeling.  In  het  overleg  met  de  gemeente 

kwamen  we  op  een  tweevoudige  oplossing. 

Allereerst kwam er een sticker waarmee mensen 

met  een  beperking  een  ontheffing  konden 

krijgen.  Daarnaast  zou  de  gemeente  proberen 

boodschappentassen  op  wieltjes  te  organiseren 

die  iedere burger  van de  stad  kan  lenen  in  ruil  voor het  stallen  van een  fiets  in  een  van de 

bewaakte fietsenstallingen rondom het stadshart. Sticker is ondertussen gerealiseerd. Naar de 

boodschappentassen zien we hoopvol uit. ViP houdt de vinger aan de pols. 
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Sociaal Café Stedenwijk 

Het  sociaal  café  Stedenwijk  is  een  overlegstructuur  waarbij  middenmanagement  en 

professionals die werkzaam zijn  in de sociale sector  in de Almeerse Stedenwijk vier keer per 

jaar bij elkaar komen om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en signalen in de 

wijk. In 2018 namen zowel Marjan Kip als Gerrit Jan Romeijn namens De Ruimte deel aan het 

café. 

 

Wijkteam                         

Ook  in  2018  is  er  samengewerkt  met  het 

wijkteam  Stedenwijk.  Er  werd  vooral 

samengewerkt  rondom  kwetsbare  bewoners 

in de Stedenwijk.  

Eind 2018 benaderden twee wijkteamleden Gerrit Jan Romeijn en Marjan Kip met de vraag of 

ze  interesse hadden in het gezamenlijk organiseren van een activiteit rondom labyrint  lopen. 

Na een verkennend gesprek is besloten om in de loop van 2019 een korte reeks bijeenkomsten 

met dit thema te organiseren. 

 

Almere‐brede inloop 

Net  als  in  2017,  werd  in  2018 meegedacht  met  Stade  Advies  BV  over  de  wenselijkheid  en 

haalbaarheid  van  een  Almere  brede  inloop  voorziening  voor  kwetsbare  inwoners  van  stad. 

Marjan Kip was hiervoor aanspreekpunt vanuit De Ruimte. In de loop van het Stade onderzoek 

ontwikkelde  de  doelstelling  zich.  Er  werd  niet  langer  gezocht  naar  een  Almere  brede 

voorziening voor één doelgroep. De overtuiging groeide dat ieder mens op zijn of haar manier 

kwetsbaar  is  en  verward  kan  raken.  De  vraag  werd  daarom,  hoe  het  risico  op  ongewenste 

kwetsbaarheid  en  op  verward  gedrag  bij  mensen,  kan  worden  verkleind.  Hiertoe  werd  in 

toenemende mate  gekeken  naar  organisaties  die  al  actief  zijn  in  de  wijk  en  naar  hoe  deze 

dusdanig kunnen worden ondersteund en/of omgevormd dat zij  (ook?) gastvrij zijn voor juist 

die  mensen,  die  op  dit  moment  tussen  wal  en  schip  (dreigen  te)  vallen.  Drie  organisaties 

werden door Stade naar voren geschoven als voorbeeld van een vruchtbare aanpak. Inloophuis 

De Ruimte was een van die drie. 
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MRKA                                                               

De Maatschappelijk  Relevante  Kerken  Almere  (MRKA)  is  een  lokaal  initiatief  van  een  aantal 

kerken  in Almere om  samen  te werken op het  gebied  van  zorg, welzijn  en wonen. De open 

inloop  en  de  maaltijden  van  De  Ruimte  zijn  projecten  waarvan  de  MRKA‐leden  hebben 

aangegeven dat ze het een passend project vinden om te ondersteunen.  

 

KRISKRAS DOOR ALMERE 

Op zaterdag 14 juli deed De Ruimte voor de eerste keer mee aan de fietstocht Kriskras door 

Almere. Voor alle deelnemers was er gratis koffie of thee met een koekje. Wie dat wilde kon 

meedoen aan een winactie waarbij tien keer kans was op een maaltijdtegoedbon (om één keer 

gratis mee te eten bij De Ruimte). Tijdens de fietstocht bezochten veel mensen het inloophuis 

voor het eerst. Sommige mensen kwamen slechts een stempel halen voor een fietskaart. 

Anderen dronken een kopje koffie of thee en lieten zich voorlichten over het werk van De 

Ruimte. 

 

LANDELIJK 

Netwerk DAK  

Netwerk  DAK  is  een  landelijk  netwerk  van  inloophuizen,  wijk‐  en  straatpastoraat  en 

drugspastoraat.  De  Ruimte  is  lid  van  dit  Netwerk  en  participeert  waar  dat  mogelijk  en 

wenselijk is.  
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DOOPSGEZINDE ACHTERBAN 

 

Lokaal 

Van oorsprong  is  inloophuis De Ruimte een doopsgezind  initiatief.  In de  loop van de  jaren  is 

het  inloophuis  uitgegroeid  tot  een  zelfstandig  project  dat  geworteld  is  in  doopsgezinde 

waarden als geweldloosheid en ruimte voor ieder mens om een eigen antwoord te geven op 

zingevingsvragen.  Veel  van  de  vrijwillige  medewerkers  van  De  Ruimte  hebben  geen 

doopsgezinde achtergrond. Wel werkt het inloophuis lokaal nauw samen met de doopsgezinde 

gemeente Almere  (DGA). Voor haar activiteiten maakt de DGA gebruik van het pand van De 

Ruimte.  De  twee  stafmedewerkers  en  de meerderheid  van  de  bestuursleden  zijn  lid  van  de 

DGA.  Daarnaast  zijn  ook  andere  gemeenteleden  actief  als  vaste medewerker  of  incidentele 

vrijwilliger bij De Ruimte. Bovendien hebben de leden van de DGA het verlangen uitgesproken 

nog nauwer betrokken te  raken bij het  inloophuis. Enerzijds wordt een verantwoordelijkheid 

gevoeld  inzake  de  zorg  voor  de  gemeenschap  van  De  Ruimte,  die wel  hechter  is  geworden 

maar  zonder  De  Ruimte  als  gastvrije  organisatie  niet  zou  kunnen  voortbestaan.  Anderzijds 

wordt  de  ontmoeting  met  bezoekers  en  medewerkers  van  het  inloophuis  als  vruchtbaar 

ervaren  voor  het  eigen  (geloofs)leven.  In  2018  is  de  zoektocht  naar  andere  manieren  van 

samenleven op een aantal manieren onderzocht. 

Allereerst  is er de wens om als DGA en  inloophuis samen te verhuizen naar een nieuw pand 

dat  zo  (flexibel)  zal worden  ingedeeld  dat  er  ruimte  is  voor  de  verschillende  behoeftes.  Die 

zoektocht heeft in 2018 niet het gewenste resultaat opgeleverd. Een belangrijke reden om te 

willen verhuizen is de beperkte (rolstoel)toegankelijkheid van het huidige pand. Zo is er geen 

toilet  voor mindervaliden  en  is  de    trap  naar  de  keuken waar  samen  gegeten wordt  slecht 

begaanbaar.  Andere  redenen    zijn  de  exploitatiekosten  (huur  en  energiekosten)  van  het  

huidige  pand.  De  voorkeur  gaat  uit  naar  een  pand  in  de  Stedenwijk  omdat  daarmee  de 

bestaande relaties  in de wijk kunnen worden voortgezet. Een projectgroep van DGA‐mensen 

heeft  een  plan  geschreven  en  dit  eind  2018  aangeboden  aan  de  DGA  ledenvergadering. 

Opmerkingen vanuit de vergadering zijn meegenomen en de verwachting is dat het plan begin 

2019 definitief wordt  gemaakt, waarna op  zoek kan worden gegaan naar  fondsen die willen 

helpen de plannen te verwezenlijken.  

Een tweede manier waarop nauwer is samengewerkt, is in de overlegstructuur. Zoals genoemd 

gebeurde  dit  in  de  gezamenlijke  projectgroep  ten  behoeve  van  een  nieuw  pand.  Daarnaast 

hebben kerkenraad en inloophuis bestuur en staf ook een aantal keren gezamenlijk vergaderd. 

Soms  was  dit  om  gezamenlijk  beleid  te  bepalen.  Soms  was  het  om  te  oefenen  met  het 

samenvoegen van beide reguliere vergaderingen  (de maandelijkse kerkenraadvergadering en 

de maandelijkse bestuursvergadering van het inloophuis).  
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Een  derde manier waarop  actief  is  geprobeerd 

het contact te bevorderen tussen DGA‐leden en 

bezoekers  en  medewerkers  van  De  Ruimte,  is 

met  behulp  van  een  fotoproject.  In  de  tweede 

helft  van  2018  is  het  plan  ontstaan  voor  een 

project  dat  hiertoe meer  dan  gemiddelde  kans 

biedt. Doel was om in het voorjaar van 2019 een 

aantal  facultatieve  bijeenkomsten  te 

organiseren  rondom  het  doopsgezinde 

jaarthema  ‘Geef  mij  nu  je  angst’.  Deze 

bijeenkomsten zullen worden afgerond met een 

fotowedstrijd,  een  gezamenlijke  feestelijke 

bijeenkomst  waarop  de  winnaars  worden 

gepresenteerd,  en  een  expositie  in  een 

openbare  gang  van  het  stadhuis  van  Almere. 

Voor  dit  project  zijn  eind  2018  apart  fondsen 

benaderd  om  ondersteuning.  Een  vrijwilliger 

ontwierp  een  prachtige  flyer.  Het  project  staat 

ook open voor andere inwoners van Almere. 

 

Landelijk 

Op  landelijk niveau heeft De Ruimte contact met een grote groep doopsgezinde organisaties 

en  individuele  doopsgezinden  met  wie  waar  mogelijk  wordt  samengewerkt.  Een  voorbeeld 

hiervan is het project 'Vluchtelingenquilt'. Sinds 2015 wordt in dit project samengewerkt  met 

Doopsgezind Wereldwerk en diverse doopsgezinde gemeenten in Nederland. Verder wordt De 

Ruimte financieel ondersteund door doopsgezinde fondsen en particulieren (landelijke collecte 

en individuele giften).  

De  beide  stafmedewerkers  van  De  Ruimte  zetten  zich  ook  in  voor  de  landelijke 

geloofsgemeenschap.  

Sinds  2017  is  Gerrit  Jan  Romeijn  bestuurslid  van  Doopsgezind  WereldWerk,  Stichting  voor 

solidariteit en vrede. De stichting streeft er naar eigen zeggen naar om “het grote experiment 

van  Gods  vrede  en  liefde  in  de  wereld”  gezamenlijk  gestalte  te  geven.  Dit  gebeurt  op  veel 

manieren en omvat hulp en vredesbevordering in internationaal doopsgezind en oecumenisch 

verband.  De    grondhouding  van  WereldWerk  wordt  bepaald  door  drie  doopsgezinde 

waarden: geweldloosheid, wederkerigheid en duurzaamheid  (zie www.dgwereldwerk.nl). 
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Verder  is  Gerrit  Jan  met  een  aantal  doopsgezinden  van  buiten  Almere  bezig  om  nieuwe 

vredesactiviteiten  te  ontplooien  in  en  vanuit  het  inloophuis.  Voorlopige  werktitel  is:  De 

Vredeswerkplaats. 

Marjan Kip  is  sinds 2010 een van de begeleiders  van de doopsgezinde gemengde  retraite  in 

Fredeshiem.  Verder  timmert  zij  samen  met  haar  collega  proponenten*  uit  2016,  aan  de 

geestelijke  weg  van  doopsgezind  Nederland.  De  groep  komt  een  aantal  keren  per  jaar  bij 

elkaar om te oefenen in geestelijke onderscheiding en om na te denken en/of mee te doen bij 

activiteiten  die  meer  heelheid  kunnen  helpen  brengen  binnen  doopsgezind  Nederland 

vandaag. Zo heeft de groep in 2018 ‘meegelezen’ t.b.v. 

een  publicatie  over  de  toekomst  van  de 

geloofsgemeenschap.  Verder  heeft  de  groep,  in 

samenwerking  met  Marion  Bruggen  (supervisor  van 

het  doopsgezind  seminarium),  gezocht  naar 

mogelijkheden om ook andere collega’s kennis te laten 

maken  met  geestelijke  onderscheiding.  Dit  heeft 

geresulteerd  in  een  vierdaagse  predikantenreis  naar 

Woodbrooke Quaker Study Centre, Birmingham UK, in 

juni  2019.  De  groep  van  veertien  doopsgezinde 

voorgangers uit Nederland reist naar Woodbrooke om 

van  de  Amerikaanse Margaret  Benefiel  te  leren  over 

geestelijk  leiderschap.  Benefiel  is  een  Amerikaanse 

geestelijk begeleider en directeur van Shalem Institute 

(een  opleidingscentrum  voor  geestelijke  begeleiding). 

Zij  heeft  veel  ervaring  met  het  begeleiden  van 

individuen  en  organisaties  naar  meer  heelheid  en 

verdieping  van  leiderschap.  Sinds  een  aantal  jaren 

biedt  Benefiel  in  Amerika  en  Groot‐Brittannië  een  

cursusprogramma aan dat gericht is op geestelijk leiderschap. Het  achttien maanden durende 

programma heet Soul of Leadership (SoL) en wordt omschreven als: “ Soul of Leadership is an 

inspiring and enriching 18‐month programme  for anyone  in a  leadership  role who wishes  to 

deepen their inner resources to lead with long‐term effectiveness and integrity. De vierdaagse 

predikantentraining hoopt op een ‘mini‐SoL’ ervaring. 

Tot slot is Marjan sinds november 2018 lid van de Adviesraad Geestelijke Zaken (AGZ). Deze 

raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Doopsgezinde Gemeentevergadering 

(voorheen Broederschapsvergadering) en aan het bijbehorende bestuur (voorheen 

Broederschapsraad). De Adviesraad heeft o.m. tot taak  om  het geestelijk beleid theologisch 

te onderbouwen. De Adviesraad bestaat uit gemeenteleden en tenminste vier proponenten*. 

Marjan is aangesteld als proponent*. 

 

*proponent is in de Doopsgezinde Broederschap de omschrijving van een erkend voorganger.  
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Europees  

In hoofdstuk 1, onder het kopje ‘Ondersteuning’ is reeds de deelname genoemd aan de MERK, 

in Montbéliard (Frankrijk) in mei 2018. Aan deze bijeenkomst namen zo’n 6000 doopsgezinden 

uit heel Europa deel. Er was volop gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling, onder andere 

met behulp van workshops. De beide stafmedewerkers van De Ruimte gaven een workshop 

over de positieve kracht van missionair werk voor een kerkelijke gemeente. De titel was: ‘Close 

encounters with a strange world: Mission as a way of congregational development .’ 

 

 

 

 

 

 

         

Internationaal 

Sinds  2015  werkt  het  inloophuis  samen  met  Mennonite  Central  Committee  (MCC),  een 

doopsgezinde hulporganisatie in de VS en Canada. MCC steunt De Ruimte financieel en biedt 

gelegenheid tot ontmoeting met vergelijkbaar werk op andere plekken in de wereld. Sinds juni 

2015  is  Gerrit  Jan  Romeijn  lid  van  de  Advisory  Board  van  MCC‐West  Europa.  De  MCC 

coördinatoren voor Europa en het Midden‐Oosten  in 2018 waren Douglas en Naomi Enns. 
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4|  Activiteiten met een bezinnend karakter 

OECUMENISCHE HUISKAMERVIERINGEN 

Iedere  tweede  zondag  van  de  maand  wordt  op  de  begane  grond  van  het  inloophuis  een 

oecumenische huiskamerviering georganiseerd waarbij  speciale aandacht wordt besteed aan 

‘inclusiviteit’ en ruimte voor dialoog. Dit gebeurt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

het inloophuis en de doopsgezinde gemeente Almere (DGA). De vieringen worden voorbereid 

en uitgevoerd door de stafleden van De Ruimte, eventueel samen met anderen. Verder wordt 

er  naar  gestreefd  minimaal  twee  keer  per  jaar  een  zogenaamde  ‘Christoffelviering’  te 

organiseren.  Dit  is  een werktitel  voor    de  viering  die  nadrukkelijk  samen met  bezoekers  en 

medewerkers van De Ruimte wordt voorbereid en uitgevoerd. 

In 2018 werden 10 inloophuisvieringen georganiseerd met rond de 150 

bezoeken. 

 

STILTE‐ EN GEBEDSAVOND 

Iedere  eerste maandag  van de maand wordt  er  in  het  stiltecentrum van het  inloophuis  een 

stilte‐  en  gebedsavond  gehouden  met  deelnemers  vanuit  het  inloophuis  en  de  DGA.  De 

deelnemersgroep is klein en trouw. De waardering is groot. De bijeenkomsten werden geleid 

door Marjan Kip. 

 In 2018 werden 11 bijeenkomsten gehouden met in totaal 55 bezoeken. 
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TAIZÉ ZANG‐ EN GEBEDSAVOND 

Iedere woensdagavond komt er  in het  stiltecentrum van De Ruimte een groepje mensen bij 

elkaar om Taizé  liederen  te zingen en samen stil  te  zijn  rond een Bijbeltekst. De groep staat 

open voor iedereen die van meditatief zingen houdt.  

In 2018 werden 41 bijeenkomsten gehouden met in totaal 205 bezoeken. 

 

Werkgroep godsdienst en seksueel geweld 

De werkgroep godsdienst en seksueel geweld is een vast aanbod van De Ruimte. Het is vooral 

bedoeld als ‘loket’ voor pastorale zorg voor wie getroffen is door seksueel geweld en daardoor 

moeite  ondervindt  op  godsdienstig  gebied.  Mensen  die  zich  melden  met  een  hulpvraag, 

worden of kortdurend begeleid door de pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte, 

Marjan Kip, of ze worden bemiddeld naar andere begeleiding. 
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5|  Organisatie 

 

MISSIE & VISIE 

Inloophuis De Ruimte bestaat sinds 1988 als missionair diaconaal project in de Almeerse wijk 

Stedenwijk. Missie en visie van De Ruimte zijn: 

 

Missie 

‘Vanuit kerkelijke betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de 

verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.’ 

 

Visie 

De Stichting tracht haar missie onder meer te vervullen door: 

a) Openstelling  van  inloophuis  ‘de Ruimte’  als  huiskamer voor  iedereen die  er behoefte  aan 

heeft  anderen  te  ontmoeten.  Met  behulp  van  vrijwilligers  wordt  passende  gelegenheid 

gecreëerd  voor  iedereen  die  ‘mee  wil  doen’.  Daarbij  besteden  we  speciaal  aandacht  aan 

kwetsbare mensen, integratie en wederkerigheid; 

b) Betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de stad Almere in het algemeen en in de omgeving 

van het inloophuis in het bijzonder; 

c) Talenten van de wijk, de stad en haar bewoners op te sporen en  in te zetten, onder meer 

ten dienste van a en b; 

d) Het delen van de ervaringen opgedaan bij a, b en c, met de achterban.  

Het hoofddoel van de ruimte is het bieden van toegewijde aandacht en het 

bouwen aan gemeenschap.  
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MEDEWERKERS 

In  2018  kon De Ruimte  zich  verheugen met  in  totaal 

41  vrijwillige  medewerkers  met  een  vaste  taak.  De 

Ruimte  beschikte  over  twee  (deels)  betaalde 

stafleden.  Naast  genoemde  mensen  hielpen  ook 

allerlei mensen op incidentele basis mee. Acht van de 

genoemde vrijwillige medewerkers zetten zich in voor 

het project Geweldloos communiceren, vier vormden 

het  bestuur,  en  drie  liepen  stage.  Geen  van  de 

vrijwilligers kreeg een financiële vergoeding. Wel was 

er op 13 juli een vrijwilligersuitje: een muziekoptreden 

van Mark Kirkenier, bij hem aan huis in Almere Poort. 

Er is geluisterd, mee gezongen en zelfs gedanst. Mark 

noemt  zichtzelf  professioneel  en  gepassioneerd 

pianist,  toetsenist  &  componist.  Als 

ervaringsdeskundige  met  een  diagnose  in  het 

autismespectrum  ,  had  hij  veel  affiniteit  met  de 

doelgroep  van  De  Ruimte.  Het  werd  een  geslaagde 

ontmoeting. 

Aan  het  einde  van  het  jaar  kregen  alle  medewerkers  een  zakje  veelkleurige  bloembollen 

cadeau met  een  ‘waarderingsgedicht’.  Voor  kerst  en  oud  en  nieuw  een  kaart met  de  beste 

wensen. Verder konden medewerkers die dat wilden een reiskostenvergoeding krijgen (binnen 

Almere). 

Het  bestuur  bestond  in  2018  uit: 

Marijke  Laane  (voorzitter  vanaf  1 

december  2017),  Jaap  de  Graaff 

(secretaris),  Cedric  Geerlings 

(penningmeester)  en  Margriet 

Callenbach  (algemeen  lid, 

vertegenwoordiger vanuit kerkenraad 

DGA). Het bestuur kwam een keer per 

maand  bij  elkaar,  waarvan  vier  keer 

samen  met  de  stafleden.  Voor  het 

eerst  is  er  in  2018  ook 

geëxperimenteerd  met  gezamenlijk 

vergaderen  van  bestuur  en  staf  met 

de  kerkenraad  van  de  doopsgezinde 

gemeente  Almere  (DGA).  Dit  gebeurde  in  het  kader  van  de  zoektocht  naar  nauwere 

samenwerking tussen de twee organisaties. 
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STAF 

In  2018  vormden  Marjan  Kip  en  Gerrit  Jan  Romeijn  de  staf  van  De  Ruimte.  Marjan  was 

bezoldigd  aangesteld,  als  coördinator  Zin  en  Zorg,  voor  0,6  fte  per week, waarvan  ze  tegen 

betaling 0,1 fte was ‘uitgeleend’ aan de DGA. Gerrit Jan was onbezoldigd aangesteld voor 0,4 

fte, als coördinator Beheer. De staf kwam voor overleg bij elkaar op relevante momenten en 

ongeveer één keer per maand.  

Op 7 december kreeg Gerrit  Jan een VMCA vrijwilligers waarderingsprijs voor zijn  jarenlange 

vrijwillige inzet voor De Ruimte. Alhoewel Gerrit Jan ook een aantal jaren 0,1 fte betaald heeft 

gekregen voor zijn inzet voor het inloophuis, heeft hij zich daarnaast en vanaf het ontstaan van 

het project, ook steeds vrijwillig ingezet voor De Ruimte, met veel energie en bevlogenheid! De 

prijs werd overhandigd door wethouder Jerzy Soetekouw. Dat gebeurde aan Marijke Laane, de 

voorzitter van De Ruimte, omdat Gerrit Jan tot zijn spijt niet aanwezig kon zijn. In verband met 

een van zijn andere vrijwilligerstaken zat hij op het moment van de uitreiking in Straatsburg. 

 

STAGIAIRES 

In 2018 werkten drie stagiaires mee: twee vanuit ROC Flevoland, MBO Sociaal‐maatschappelijk 

dienstverlening, en één vanuit Hogeschool Windesheim, HBO theologie en pastoraal werk. Alle 

stagiaires leverden een eigen en opbouwende bijdrage aan het werk.  

 

PR 

In  2018  is  het  slechts  gelukt om één nieuwbrief  uit  te brengen. De bedoeling was minimaal 

twee.  Dat  is  niet  gelukt  omdat  de mensen  die  inspiratie  hadden  om  te  schrijven,  geen  tijd 

hadden om te schrijven, en de mensen die wel tijd hadden geen inspiratie hadden. Met behulp 

van  een  oproep  op  de  koffietafel  en  een  mail  naar  alle  medewerkers  werden  mensen 

uitgenodigd om zelf iets aan te leveren. Die uitnodiging werd gewaardeerd, maar er is slechts 

een stuk kopij aangeleverd, te weinig om een hele nieuwsbrief mee te vullen. 
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ANBI 

Inloophuis De Ruimte is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Dit betekent dat de giften die gedaan worden aan de stichting aftrekbaar zijn 

voor de belastingen. Meer hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.          

ANBI gegevens: 

Naam instelling  Vestigingsplaats  BegindatumEinddatum
Datum 
intrekking RSIN 

Cultuur 
begindatum 

Cultuur 
einddatum 

Cultuur datum 
intrekking 

STICHTING  
INLOOPHUIS  
DE RUIMTE  ALMERE  01‐01‐2008     808053553       
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6|  Huisvesting 

Gebruik van het pand 

Stichting Inloophuis de Ruimte bevindt zich in Almere Stad in de Stedenwijk, op de hoek van de 

Hengelostraat en het Raaltepad. Hier huurt de Stichting sinds 1988 bij Ymere een bedrijfspand 

op de begane grond en het daarboven gelegen woonhuis. Het officiële adres is Hengelostraat 

39/40. 

Het pand wordt in de eerste plaats gebruikt voor activiteiten van de Stichting. In tweede 
instantie wordt het pand ook gebruikt door andere organisaties. Daarnaast wordt de 
zolderetage bewoond door een huurder. De Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA) gebruikt 
het pand voor hun activiteiten en vergaderingen. Hiervoor zijn aparte afspraken gemaakt. 
Verder wordt (indien mogelijk) De Ruimte (tijdelijk) beschikbaar gesteld aan organisaties die 
op zoek zijn naar een laagdrempelige plek in de Stedenwijk en/of organisaties die zelf geen 
onderkomen hebben en qua ideologie aansluiten bij de doelstelling van het Inloophuis.  
 
In 2017 hebben onder andere de volgende groepen gebruik gemaakt van De Ruimte:  

 Basiscursus Geweldloos communiceren 

 Intervisiegroep ‘Proponenten 2016’ 

 Taalcursus NT2 (voor Syrische vluchtelingen) 

 Doopsgezind Wereldwerk (DGWW) 

 Christian Peacemakers Team (CPT) 

 Overleg met wijkteam Stedenwijk 

 Zomerstrandfeestgroep van Viviennes Hobby 
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Onderhoud van het pand 

Als  verhuurder  is  Ymere 

verantwoordelijk  voor  een groot deel 

van  het  onderhoud.  Al  het  kleine 

onderhoud  dat  voor  rekening  komt 

van de Stichting werd de laatste jaren 

tot aan 2018 opgelost met behulp van 

vrijwillige medewerkers en bezoekers. 

In  2018  ontstond  hier  een  probleem. 

Terwijl er  in 2017 nog vijf vrijwilligers 

beschikbaar  voor  de  wekelijks 

terugkerende  schoonmaakklussen, 

vielen  deze  vrijwilligers  in  2018  één 

voor  één  weg.  Een  medewerker 

stopte  omdat  privé  de  mantelzorg  opliep  en  te  zwaar  werd  naast  vrijwilligerswerk.  Een 

medewerker  stopte  omdat  hij  elders  vrijwilligerswerk  vond  dat  beter  bij  hem  paste.  Drie 

medewerkers  waren  ooit  aan  deze  taak  begonnen  omdat  ze  vanuit  de  sociale  dienst  een 

tegenprestatie moesten leveren voor het ontvangen van een uitkering. Alle drie bleven ze zich, 

ook na de verplichte twintig uur,  inzetten voor De Ruimte. Na een aantal  jaren vonden twee 

van hen betaald werk en werd de derde ziek. Het lukte niet om nieuwe vrijwilligers voor deze 

taak  te  vinden.  Nadat  het  werk  een  aantal  maanden werd  gedaan  door  staf  en  bestuur,  is 

besloten om in ieder geval voor één keer per week een schoonmaakbedrijf in te huren voor de 

belangrijkste  zaken.  Verder 

wordt  een  aantal  keren  per 

jaar een  schoonmaakochtend 

georganiseerd  om  met  wie 

maar  wil  helpen,  de  overige 

klussen te doen. 
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Verhuisplannen 

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het pand dat De Ruimte op dit moment huurt 

voor haar activiteiten, niet meer aansluit bij de doelstelling van het inloophuis. Er is geen toilet 

voor  mindervaliden  en  de  trap  naar  de  verdiepingen  is  slecht  begaanbaar.  Er  is  geen  lift. 

Daarnaast  is  de  huurlast  al  jaren  een  probleem  en  zijn  er  geen  mogelijkheden  om 

energiebesparende maatregelen te nemen, zonder dat dit de woonlasten verlaagt. Eind 2016 

is  daarom  besloten  uit  te  zien  naar  een  pand  dat  samen  met  de  doopsgezinde  gemeente 

Almere  zal worden aangekocht. De hoop  is  het noodzakelijk  geldbedrag bij  elkaar  te  krijgen 

met behulp van fondsen en subsidies. In 2017 kwam een geschikt pand vrij, maar lukt het niet 

om  op  tijd  genoeg  fondsen  bereid  te  vinden  mee  te  werken.  In  2018  is  daarom  met 

vertegenwoordigers  van  verschillende  fondsen  gesproken  en  is  er  een  project  werkgroep 

samengesteld vanuit doopsgezinde gemeente en inloophuis. Deze werkgroep heeft in de loop 

van  2018  een  projectplan  geschreven  waarin  aanschaf  van  een  pand  en  de  organisatie  van 

inloophuis  en  doopsgezinde  gemeente  stapsgewijs  zijn  vastgelegd.  Het  is  de  bedoeling  dit 

projectplan begin 2019 aan te bieden aan fondsen binnen de doopsgezinde achterban. 
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7|  Inloophuis De Ruimte in cijfers 

 

Algemeen 

Het grootste deel van wat er in De Ruimte gebeurt is kleinschalig. Dat past goed bij het werken 

vanuit een presentiebenadering.¹   Oprechte tijd en aandacht kan  immers moeilijker geboden 

worden  naarmate  er meer  bezoekers  komen  en minder medewerkers  beschikbaar  zijn. Ook 

komt de huiskamersfeer onder druk  te staan als er  teveel mensen gebruik willen maken van 

een bepaald aanbod. Daarom streven we meer naar kwaliteit met kleinere groepen dan naar 

kwantiteit en grootschalige activiteiten. Bij meer bezoekers zoeken we naar mogelijkheden om 

ook meer medewerkers aanwezig te laten zijn om de ontmoeting en  aandacht te bevorderen. 

Om toch een beeld  te geven van de mate waarin er gebruik gemaakt wordt van het aanbod 

van De Ruimte tellen we bij de reguliere activiteiten het aantal deelnemers. We noemen dit 

‘bezoeken’ of ‘drempeloverschrijdingen’. 

 

Drempeloverschrijdingen in 2018: 

De twee kernactiviteiten van De Ruimte zijn de open inloop en de gezamenlijke maaltijd.  

In de loop van 2017 is besloten één dagdeel minder open te gaan. Dit zorgde voor een afname  

in het aantal keren open en het aantal bezoeken. Deze afname zette zich in 2018 voort omdat 

in  dit  jaar  het  hele  jaar  een  dagdeel  minder  openstelling  was.  Verder  is  een  aantal  vaste 

bezoekers  in  de  afgelopen  jaren  overleden  en  komen  sommige  ouder  geworden  vaste 

bezoekers minder vaak naar De Ruimte omdat het hen meer moeite kost om de deur uit  te 

gaan.  Tot  slot merken we  dat  een  aantal  bezoekers minder  vaak  komen omdat  ze  in  plaats 

daarvan  naar  Fenix  gaan.  Dit  activiteitencentrum  van  Kwintes  is  in  2017  verhuisd  van  de 

Staatsliedenwijk  naar  de  Schoutstraat  in  Almere  Stad  en  heeft  naast  een  open  inloop  ook 

gelegenheid mee te eten op donderdag. 

 

 

 

 

 

1  Zie  voor  meer  informatie  over  deze  benadering  bijvoorbeeld  de  website  van  Stichting  Presentie: 

http://www.presentie.nl/wat‐is‐presentie (febr. 2018). 
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De Open Inloop: 

Jaar 

 

Aantal keren 

 

Bezoeken 

 

2007  279  1938 

2008  279  2632 

2009  283  2705 

2010  309  2929 

2011  372  4656 

2012  389  5968 

2013  393  6343 

2014  390  6217 

2015  391  6219 

2016  403  6257 

2017  384  5564 

2018  363 4967 

 

 

De Gezamenlijke Maaltijd: 

Jaar 

 

Aantal keren 

 

Bezoeken 

 

2007  18  242 

2008  18  242 

2009  21  219 

2010  36  480 

2011  41  552 

2012  39  506 

2013  37  444 

2014  44  559 

2015  40  587 

2016  39  544 

2017  38  533 

2018  42 511 
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Als we de aantallen optellen van de deelnemers aan de verschillende getelde activiteiten, dan 

komen we voor 2018 minimaal op de volgende getallen: 

Tellingen totaal in 2018: 

Activiteit inloophuis 

 

Aantal keren  

 

Bezoeken 

 

Open inloop  363  4967 

Maaltijden  42  511 

Wandelgroep  19  114 

Uitje vrijwilligers  1  20 

Cursus GC    2   60 

Trainersavond GC  1  9 

GC terugkomdagen  1  9 

Inloophuisvieringen  10  150 

Voorbereiding Christoffelviering  4  20 

Bijpraatgesprekken medewerkers  15  30 

Medewerkersvergaderingen  6  90 

Taizé  41  205 

IH/DGA stilte‐ en gebedsavond  11  55 

Bestuur inloophuis  10  60 

Totaal:  526  6300 
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8|  Visie op nabije toekomst… 

Veel zaken gaan goed in De Ruimte. Zo  lukt het al  jarenlang om samen met vrijwilligers, met 

allerlei verschillende achtergronden, een open, gastvrije sfeer te creëren. Vooral voor mensen 

die minder makkelijk mee kunnen doen op reguliere ontmoetingsplekken in Almere, blijkt dit 

keer op keer  van  levensbelang. Het  lukte ook om mensen  langere  tijd  aan het  inloophuis  te 

verbinden.  Sommige  bezoekers  komen  al  vanaf  de  start  van  het  project,  in  1988,  naar  De 

Ruimte.  Zij  zijn  in  de  loop  van  de  jaren  samen  een  betrokken  gemeenschap  gaan  vormen. 

Tegelijk is dit een open gemeenschap, waar nieuwe mensen zich nog regelmatig aandienen en 

welkom voelen. We willen ervoor zorgen dat dit ook in de toekomst het geval blijft. Ook veel 

vrijwilligers zijn al jaren bij De Ruimte betrokken. Ook dit hopen we in de nabije toekomst vast 

te houden. Een probleem daarbij is wel dat de gezamenlijke draagkracht van deze vrijwilligers 

afneemt.  En  het  is  niet  eenvoudig  om  ‘het  vrijwilligersbestand’  van  het  inloophuis  ‘te 

verjongen’. De openingstijden en tijdstippen van veel van de activiteiten van De Ruimte zijn op 

momenten  dat  veel  jongere  aspirant  vrijwilligers  niet  beschikbaar  zijn.  Bovendien  is  het 

makkelijker  om  jonge  vrijwilligers  te  krijgen  voor  een  eenmalige  actie  of  een  kortlopend 

project, dan op de langdurige basis die bij het werk van De Ruimte past. Desondanks groeit de 

noodzaak om een oplossing  te vinden voor de afnemende draagkracht van de huidige groep 

vrijwilligers. 

Gerelateerd  aan  het  ouder  worden  van  de  trouwe  groep  bezoekers  en  vrijwilligers,  is  het 

probleem van de huisvesting. De  trap naar het bovenhuis  is  slecht begaanbaar voor mensen 

die niet goed (meer) te been zijn en beneden is de ruimte niet geschikt voor alle activiteiten. 

Zo is de keuken boven, zodat al het eten, met servies en bestek et cetera, naar beneden moet 

worden  gedragen  als  er  beneden  wordt  gegeten.  De  reguliere  maaltijd  vindt  boven  plaats, 

maar dat betekent dat niet iedereen mee kan eten, of dat alle benodigdheden voor de maaltijd 

alsnog naar beneden moeten. Ook al willen we dit vanuit het beleid van De Ruimte graag doen 

voor mensen, de praktijk wijst uit dat dit te veel assertiviteit vraagt van een mindervalide.  

Naast  de  trap  is  ook  het  toilet  een  probleem  geworden.  De  Ruimte  beschikt  over  twee 

toiletten,  één  beneden  en  één  boven.  Geen  van  beide  toiletten  is    toegankelijk  voor 

mindervaliden. Alhoewel dit vanaf het begin het geval  is,  is  in de  loop van de tijd het  inzicht 

gegroeid  dat  dit  niet  past  bij  de  gastvrije  doelstelling  van  het  inloophuis.  Omdat  we  een 

inclusieve plek willen zijn waar iedereen zich welkom mag voelen, willen we ook streven naar 

toiletvoorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. 

Gezien het hiervoor gestelde, verwachten we dat er de komende tijd veel aandacht en energie 

nodig  is  voor  vragen  rond  de  huisvesting  en  belichaming  van  de  gastvrijheid.  Ten  eerste  de 

vraag: gaan we verhuizen en zo ja, waar naartoe en met wie? Ten tweede de vraag: hoe gaan 

we  er  voor  zorgen  dat  er  genoeg  capabele medewerkers  zijn  om mensen  te  ontvangen  en 

activiteiten te begeleiden? 
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9|  Financieel jaarverslag 

 

Vaak hebben wij in de inleiding van ons jaarverslag melding moeten maken van de moeite die 

wij moeten doen om voldoende geld bij elkaar te krijgen via fondsen, donaties en de gemeente 

Almere.  Regelmatig  zaten wij met  de  handen  in  het  haar.  Dat was  over  2018  (zeker  als wij 

achteraf  kijken)  niet  het  geval  en  ook  voor  2019  lijkt  het  vooruitzicht  gunstig.  Dus  nu  geen 

zwaar verhaal, zeker vanuit het perspectief van 2019. Daarbij moet aangetekend worden dat 

dit  opgaat  voor  de  twee  genoemde  jaren  en  dat  het  nog  niets  zegt  over  het  jaar  2020  en 

daarna.  Het  blijft  moeilijk  geld  te  vinden  voor  exploitatiekosten  en  daar  hebben  wij  als 

Inloophuis grote problemen mee. 

Zoals  gewoonlijk  stuurden  wij  verzoeken  om  financiële  steun  naar  veel  fondsen  en  ook  de 

gemeente Almere. Op een flink aantal van die aanvragen kregen wij afwijzingen, zoals elk jaar.   

Een aantal  fondsen uit onze doopsgezinde achterban reageert meestal positief en maakt per 

jaar (soms wisselende) bedragen over. Eén fonds dat ons al jaren zeer goed gezind is, was extra 

royaal.  De  gemeente  Almere  doneerde  een  bedrag  dat  al  jaren  constant  is.  Ook  binnen  de 

doopsgezinde  gemeenschap  wordt  met  enige  regelmaat  voor  ons  gecollecteerd.  Een  ander 

fonds met een kerkelijke achtergrond dat al twee keer een bedrag overmaakte, gaf nu aan een 

wat lager bedrag te schenken, maar wel zo dat wij daar een aantal jaren op kunnen rekenen. 

Weer een ander groot fonds gaf aan dat zij nu drie jaar hadden gedoneerd en dat hun bijdrage 

dan stopt, wat in fondsenland wel vaker gebeurd. 

Verder was  er  een  fonds  dat  geld  ter  beschikking  stelde  om materiaal/spullen  te  kopen  die 

nodig zijn ter vervanging of aanvulling. Zo waren wij  in staat om de oude tafels te vervangen 

door  nieuwe  inklapbare  en  duurzame  exemplaren,  en  de  kookplaten,    de  vaatwasser,  het 

bestek en servies en een computer te vervangen. Nu is er nog wat ruimte waarmee we nieuwe 

(tweedehands?) stoelen hopen te kopen. We zoeken naar stapelbare en toch huiselijke, goed 

zittende en schoon te houden exemplaren. 

Voor 2018 en 2019 kregen we mede de wind in de zeilen omdat het Fonds Franciscus, een loot  

van  het  Kansfonds,  wilde  investeren  in  plekken  waar mensen  komen  uit  ‘de marge  van  de 

samenleving’.  Een  flink  aantal  inloophuizen  en  verwante  instellingen  lopen  allemaal  tegen 

dezelfde  financiële  problemen  aan  en mochten  een  ondersteuningsverzoek  indienen  bij  het 

Fonds Franciscus. Zij kregen voor 2018 en 2019 een mooie bijdrage. Bovendien wil het fonds 

ook  steunend  zijn  in  de  jaren  daarna,  door  mee  te  denken  met  al  die  plekken  waar  zo 

moeizaam geld bij elkaar gesprokkeld moet worden. Daartoe biedt het  fonds workshops aan 

op  inhoudelijk  en  financieel  terrein.  Dit  levert  inspirerende  ontmoetingen  op  tussen 

vertegenwoordigers  van  de  verschillende  ‘gesteunde’  projecten.  Allen  werken  vanuit  een 

‘presentie benadering’ en leren van elkaar en er is onderling veel herkenning.  

Tot  slot  kwam  een  financiële  meevaller  via  Woningbouwvereniging  Ymere.  In  overleg  met 

zowel de gemeente Almere als Ymere is gesproken over de grote huurlast van De Ruimte. De 
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huur van de bovenwoning valt onder de beschikking van sociale woningbouw en kon niet  in 

prijs naar beneden. Wel het ‘benedenpand’,  dat officieel een bedrijfspand is, en daarvan werd 

halverwege 2018 de huur verlaagd.  Met deze lastenverlichting waren we vanzelfsprekend erg 

blij. 
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Balans‐Debit  
Bedragen     x €1 

    2018  2017 

Vaste Activa/ Fixed Assets       

Materiële vaste Activa (Fixed Assets)       

       

       

Vlottende Activa /Current Assets       

       
Debiteuren ( Accounts receivable)    €     2.019   

Overlopene Activa (Pre payments)      €    6.395 
Liquide middelen (Cash)    €   96.914  € 51.318 

       

       

Totaal Activa     €   98.933  €   57.713 

 

Balans‐Credit  
Bedragen     x €1 

    2018  2017 

Eigen Vermogen ( equitiy)       

Kapitaal (Capital)    €    33.475,84  €     43.434,45 

Bestemmingsvoorziening algemeen       

Voorziening geweldloze communicatie    €       8.182,37  €       8.182,37 

Voorziening maaltijd project    €       3.626,32  €       3.626,32 

Voorziening maaltijd uitgifte    €          304,00  €           304,00 

Voorziening steunfonds    €       2.413,71  €       2.413,71 

Voorziening werkgroep. Godsdienst & Seksueel geweld       

Onverdeeld resultaat ( undivided results)    €    40.930,71  €    ‐10.248,47 

       

Kortlopende schulden en overlopende passiva       

       

Crediteuren (Creditors)       

Lening (debt) Doopsgezind Wereldwerk     €          10.000  €          10.000 

Lening (debt) Doopsgezind Zending       

Overlopende passiva (accrued liabilities)       

       

Totaal Passiva     €   98.933  €   57.713 
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Samengestelde Resultatenrekening 
  Bedragen   x €1

    2018 2017 

  Opbrengsten   

     

1  Subsidie  €    12.300  €   15.050  82% 

2  Giften en Collectes  €    89.383  €   48.556  184% 

3  Activiteiten   €      7.518  €     4.735  159% 

4  Overige Inkomsten   €      6.484  €            ‐  82% 

      €        115.686    €       68.341 

  Kosten        

5  Medewerkers  €    38.651  €   41.859  92% 

6  Vrijwilligers  €      1.367  €         979  140% 

7  Activiteiten  €      1.266  €     3.135  40% 

8  Beheer  €    30.810  €  27.573  112% 

9  Maaltijden  €         449  €    1.696  26% 

10 
Kantoor administratie 
en overhead  €      2.212  €    3.347  66% 

     
€           74.755 
   

€       78.589 
 

       

       

       

  Resultaat   € 40.931 € ‐10.248 
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Resultatenrekening 2018 

WINST & VERLIES 01‐01‐2018 t/m 31‐12‐2018 

Code  Omschrijving  Verlies  Winst 

4010   Medewerkers   38.651,10    

4020   Vrijwilligerskosten   1.366,82    

4030   Accommodatie /Huisvestingskosten   21.556,39    

4031   Aankoop Inventaris   4.140,84    

4035   Schoonmaakkosten   159,51    

4040   Telefoon & Internetkosten   950,02    

4045   Koffie Thee & Levensmiddelen   496,37    

4050   Energiekosten   2.752,78    

4060   Water    286,39    

4072   Geweldloos Communiceren   125,73    

4080   Maaltijd kosten    449,44    

4090   Kantoorkosten    211,63    

4100   Belastingen   753,10    

4110   Verzekeringen   623,89    

4120   Contributies en abonnementen   963,88    

4150   Cursussen/seminars/ Afscheid   644,17    

4550   Bankkosten   277,71    

4700   Kantoorbenodigdheden   272,08    

4810   Accountants‐ en administratiekosten   46,00    

4900   Betalingsverschillen   0,06    

8010   Subsidie en andere overheden      12.300,00 

8012   Kerkelijke Fondsen       32.071,50 

8014   Overige Donaties (niet kerkelijk)      37.648,75 

8016   Project gelden MCC      5.811,00 

8022   Geweldloos Communiceren      410,30 

8025   Inkomsten Maaltijden      3,00 

8030   Giften Particulieren       2.050,00 

8035   Opbrengsten Koffie/thee levensmiddelen      432,04 

8040   Collectes      202,05 

8045   Giften steunfonds      277,80 

8050   Huurinkomsten      6.329,00 

8055   Overige Verkopen      144,00 

8060   Vooruit ontvangen (komend boekjaar)      11.600,00 

8080   Vergoeding Uren       6.394,77 

9000   Rente baten      11,48 

9200   Kasresultaat   27,07    

9998   Eindresultaat   40.930,71    

        

 

 


