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Voorwoord  
Almere, maart 2020 

Beste lezer, 

 

Wij willen u aan de hand van dit jaarverslag 2020 graag een kijkje gunnen in de gang van zaken 

in Inloophuis de Ruimte. Wij doen in dit jaarverslag uitgebreid verslag van het concrete 

dagelijks werk en onze opvattingen om u als lezer inzicht te geven in het reilen en zeilen van 

het Inloophuis. Daarnaast laten wij u natuurlijk ook zien hoe onze financiële situatie ervoor 

staat aan de hand van de jaarcijfers. 

Zo kunnen wij vertellen dat wij het jaar 2019 hebben kunnen afsluiten met een goed gevoel. 

Dat geeft moed voor het jaar 2020. Wat maakte nu dat wij, terugkijkend, kunnen zeggen dat 

het een goed jaar was? 

In de eerste plaats omdat het werk van Inloophuis de Ruimte er na ruim 30 jaar nog steeds ‘toe 

doet’. Bijvoorbeeld door de continuïteit van het ‘er zijn’, van een vaste manier van werken, een 

kring bezoekers die openstaat voor mensen die nieuw aanschuiven en (vrijwillige) 

medewerkers die jarenlang bezoekers welkom heet, waardoor een veilige gemeenschap is 

ontstaan. Tegelijkertijd is het inloophuis ook steeds weer vernieuwend door telkens opnieuw 

aan te sluiten bij de talenten en behoeftes van bezoekers en medewerkers. Mensen worden 

waar mogelijk gesteund in het uitbouwen van ideeën tot activiteiten die hen helpen hun beste 

zelf te worden. Een mooi voorbeeld hiervan kunt u in dit verslag vinden in een interview dat we 

hadden met een gastvrouw die zich al 25 jaar vrijwillig inzet voor De Ruimte. Bij haar is een 

mooi evenwicht ontstaan tussen wat zij als mens leert in dit werk en hoe zij haar vaardigheden 

ontwikkelt om het werk goed te kunnen doen. Geven en nemen zijn op deze wijze mooi in 

balans.   

 

Verder voelen wij ons als huis ‘gezien’ met onze inzet voor de gemarginaliseerden, omdat wij 

zijn geselecteerd door het Fonds Franciscus (een loot aan de boom van het Kansfonds) om een 

traject van drie jaar in te gaan. Gedurende deze periode worden wij financieel gesteund, en 

ontvangen we inhoudelijke steun. Zo wordt van ons verwacht dat we deelnemen aan een 

traject van een aantal cursussen en workshops, die passend zijn voor onze situatie en 

ontwikkeling. Dit doen wij samen met een aantal andere, door het Fonds Franciscus 

geselecteerde inloophuizen. Verder mochten we op een aantal terreinen advies op maat 

vragen. Hiermee gaan we in 2020 aan de slag. Tot slot nodigde het Fonds inloophuizen uit om 

hun talenten met andere inloophuizen/presentieplekken te delen. Misschien dat wij vanuit De 

Ruimte een training Geweldloos Communiceren mogen verzorgen. Het doel van dit traject is 

om inloophuizen inhoudelijk, financieel en bestuurlijk steviger in de schoenen te laten staan, 

zodat het werk voor mensen ‘uit de marge van de samenleving’ overeind kan blijven en zo 

mogelijk ook kan groeien. 

Tot slot wil ik hier vermelden dat veel fondsen ons jaren trouw bleven en dat we daar zeer 

dankbaar voor zijn. In het jaarverslag geven wij deze keer extra aandacht aan een fonds dat het 
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ons mogelijk maakte versleten ‘spullen’ zoals meubilair, servies en computers te kunnen 

vervangen. En dan was er ook nog de donatie van een traplift waardoor de bereikbaarheid van 

de 1e verdieping voor iedereen weer mogelijk werd.  

Wij zijn het jaar 2019 financieel goed doorgekomen. Daar gaan wij nader op in bij het 

onderwerp financieel jaarverslag.  

 

Ik wens 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 om eens binnen te 

lopen (met of zonder afspraak). 

 

Marijke Laane 

Voorzitter bestuur van de Stichting Inloophuis De Ruimte   
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1| De Ruimte is een huiskamer voor de buurt 

 

OPEN INLOOP 

Acht keer per week hield inloophuis De Ruimte in 2019 open inloop; iedere doordeweekse dag 

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

ge) 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 in-

formeel, 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.  

 

 

 
Er wordt gestreefd naar een informeel, opbouwend samenzijn 

waarin ieder mens welkom is en niet elk gedrag. 
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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 en vergezeld 

van een cadeautje uit ‘Viviennes hobby’ (zie verderop in de 

tekst). Ook als bekend is dat iemand langere tijd ziek is of opge-

nomen, wordt er een kaart gestuurd. Bij voorkeur zelfgemaakte 

kaarten. 

Net als in de afgelopen jaren was het in 2019 moeizaam om 

tijdens 8 dagdelen per week de inloop te houden. Alhoewel De 

Ruimte zich gelukkig prijst met trouwe en betrokken vrijwil-

ligers, dunt de groep vrijwilligers toch uit. Dit komt 

voornamelijk door ouderdom en/of ziekte of overlijden. Vooral 

voor de inloop blijkt het lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden. 

Het werk vraagt veel van de vrijwilligers, bijvoorbeeld langdurig 

commitment aan het huis en de bezoekers. Verder vraagt het 

om de bereidheid en het vermogen om te gaan met ‘lastig’ 

gedrag. De Ruimte wil werken vanuit een presentiebenadering. 

Deze benadering trekt in verhouding veel mensen aan met een 

ingewikkelde rugzak (zoals een GGZ-achtergrond, verslavings-

problemen, dakloosheid). Ieder mens is van harte welkom, dus 

ook mensen met ingewikkelder verhalen of gedragspatronen. 

Toch is de druk vanuit de meer ingewikkelde doelgroepen de 

laatste jaren fors toegenomen. Dit maakt het werk voor de 

gastvrouwen en gastheren van de inloop er niet eenvoudiger 

op. 

 

In 2019 was er 351 keer open inloop met in totaal 5138 bezoeken 
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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 ingewikkelde achtergrond of 

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

trouwen ontwikkelen. Zo’n moment is een ingang tot het ontdekken van de eigen interesses 

en talenten. Het inloophuis probeert op allerlei manieren gelegenheid te bieden om interesses 

en talenten uit te bouwen. 

 

 

‘VIVIENNES HOBBY’ 

Een ander talent vonden we, ook in 2019, bij ‘Viviennes hobby’. 

Tijdens de inloop op woensdagochtend bouwt bezoekster (en 

voormalig 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 wat niet in het 

winkeltje hangt, kan Vivienne ernaar vragen. Dan kijkt ze in haar 

voorraad thuis, of er nog iets bij zit. Ook regelde Vivienne in 2019 

een cadeautje uit de winkel voor wie zijn of haar naam op de 

verjaardagskalender had laten zetten. ‘Viviennes hobby’ 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 momen-

ten doen.   

 

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 (voor wie dat wil) nog tijd voor 

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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een kopje koffie of thee in de inloop en/of een bezoekje aan ‘Viviennes hobby’. De wandel-

groep is ontstaan zoals de meeste activiteiten bij De Ruimte: vanuit de wens en het talent van 

een bezoekster. Die bezoekster wandelt zelf nog maar af en toe mee, maar het wandelen als 

groep is door blijven gaan. Een paar mensen zijn ook zo af en toe met elkaar gaan wandelen 

buiten de georganiseerde momenten om. 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 ontwikke-

ling brengen, is Leo. Ooit 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 medewer-

kers, 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 achter-

staat en de uiteindelijke foto voor de fotomap wordt samen gekozen. Leo maakt de foto’s 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 het kwetsbare en dappere van de mens. Met zijn 

portretten wil Leo de mensen zien zoals zij zijn, hij erkent ze in hun persoonlijkheid en hun 

verbondenheid.  
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FOTOPROJECT  

Het voorjaar van 2019 stond in het teken van een fotoproject dat 

De Ruimte in samenwerking met de doopsgezinde gemeente 

Almere (DGA) bedacht en organiseerde. Het project omvatte een 

aantal verschillende bijeenkomsten, een fotowedstrijd, en een 

expositie in het Stadhuis van Almere. Het thema van het fotopro-

ject was ‘Geef mij nu je angst’. Dit was tevens het jaarthema van 

de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. 

Naast het creëren van ruimte voor inspiratie en talent, was een 

belangrijk doel van het project het scheppen van ontmoetings-

ruimte op levensbeschouwelijk en zingevingsniveau. Met nadruk 

werden bezoekers en medewerkers van De Ruimte uitgenodigd 

om mee te doen, en leden en belangstellenden van de DGA. Om 

ook mensen van buiten deze doelgroepen te attenderen op het 

project werden binnen Almere posters opgehangen en 250 flyers 

verspreid. 

Een tweede doel van het project was werken aan vrede. Angst is vaak een obstakel op het pad 

naar vrede. Inzicht in de eigen angsten en die van anderen schept een band en helpt om angst 

terug te dringen. Door de bijeenkomsten af te sluiten met een fotowedstrijd en een foto 

expositie in het stadhuis hoopten we ook bij te dragen aan het bredere gesprek in de stad over 

vreedzaam samenleven Almere.  

Om ruimte voor verschillen te creëren waren alle bijeenkomsten facultatief. Mensen waren 

van harte welkom om mee te doen aan alles, of aan een of meer onderdelen. In de praktijk 

werd ook daadwerkelijk van deze verschillende mogelijkheden gebruik gemaakt. 
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De volgende bijeenkomsten vonden plaats: 

21 februari 2019 Avond: Introductie project en praktisch oefenen met verbeelding van het 
(abstracte) thema onder leiding van docent en kunstenaar Hans Berkhout 

14 Maart 2019 Avond: Lezing met beelden o.l.v. kunsthistorica Odette Breijink 

25 April 2019 Avond: Leerhuis rondom het thema en Psalm 23 o.l.v. ds. Renate Barnard 

16 Mei 2019 Avond: Aan de slag met fotografie en het thema o.l.v. fotograaf Frans Pegt 

1 juni 2019 Deadline aanleveren foto ten behoeve van fotowedstrijd 

23 juni 2019 Middag: feestelijke presentatie van de winnende foto’s 

23 juni t/m 2 juli Foto expositie in Inloophuis De Ruimte 

3 juli t/m 31 juli Foto expositie in B-passage (openbare gang) van Stadhuis Almere 
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Voor dit project zijn eind 2018 apart fondsen gevon-

den die wilden ondersteunen. De inzendingen voor 

de wedstrijd werden beoordeeld door gastsprekers 

Hans Berkhout en Frans Pegt. De inzendingen waren 

zeer divers en zeker niet voor de hand liggend.  

Op de foto links zien we Perla met haar winnnende 

foto. 

Tijdens de week in juni dat de foto’s in het inloophuis 

hingen, leverde dit boeiende gesprekken op. Zo was 

onderstaande fiets de inzending van Marcelle. De 

foto kreeg een eervolle vermelding van de jury en 

was een van de meest besproken foto’s van de 

expositie. Niet iedereen begreep meteen wat dit met 

angst te maken heeft en met het 

‘overgeven’/toevertrouwen van angst. Marcelle 

lichtte haar foto toe met de tekst: “Er is geen einde, 

maar anders verdergaan”.  
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UITLOOP 

Naast een ontvangende beweging (met de inloop) was er ook in 2019 behoefte aan bezoek 

buiten De Ruimte. Als ‘titel in wording’ voor dit werk wordt al jaren de aanduiding ‘uitloop’ 

gebruikt.  

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 een van de stafmedewerkers van het inloophuis. 

Alhoewel uitloop extra tijd en energie vraagt, past het wezenlijk bij het werk. Het is een orga-

nisch gevolg van het gevoel van gemeenschap dat is gegroeid in de loop van de 32 jaar dat het 

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

gasten ontvangt. Tegelijk komen sommige mensen ook al jarenlang over de vloer. In de lang-

durige verbondenheid kan vanzelfsprekende betrokkenheid groeien die doorgaat, ook 

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

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.  

In het najaar van 2019 kreeg Marjan Kip, een van de twee 

stafmedewerkers van De Ruimte, het verzoek om als geestelijk 

verzorger te participeren in een netwerk voor extramurale 

geestelijke verzorging dat werd opgezet in Almere. Inloophuis 

en Doopsgezinde gemeente Almere (DGA) zien deelname aan 

dit Centrum voor Levensvragen (CvL) als een geschikte sa-

menwerkingsvorm in de zoektocht naar nieuwe vormen van 

gemeente zijn. Minimaal biedt het een kans aan gemeente en 

inloophuis om gezamenlijk een steentje bij te dragen aan het geestelijk welzijn van de stad. 

Daarom zal Marjan dit werk gaan doen vanuit haar aanstelling bij De Ruimte en met een zen-

ding vanuit de DGA. Aandachtsgebied van Marjan zal m.n. zijn: de directe omgeving van het 

inloophuis, gemarginaliseerden, mensen in armoede en/of eenzaamheid, rand- of buitenkerke-

lijken, etc. Het is de bedoeling dat dit werk ongeveer 2 uur per week zal omvatten. 
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MAALTIJDEN 

Ook in 2019 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 uitgeke-

ken. Regelmatig nemen mensen een gast mee naar de maaltijd. Op deze momenten is er, nog 

meer dan anders, aandacht voor het 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. 

Sinds 2018 is Gerrit Jan Romeijn namens de stafmedewerkers coördinator van de maaltijden. 

Hij trad ook regelmatig op als kok of koksmaatje. Samen met Marjan Kip, coördinator Zin & 

Zorg en zijn collega stafmedewerker, vervulde hij bij toerbeurt de rol van gastheer/gastvrouw 

bij de maaltijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 werden 41 maaltijden georganiseerd met in totaal 493 bezoeken 
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ONDERSTEUNING 

Inloophuis De Ruimte wil een huiskamer zijn waar mensen onvoorwaardelijk worden ontvan-

gen 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 hel-

pen. 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 2019 ook op andere manieren ondersteund, bij-

voorbeeld in één-op-één gesprekken met een stafmedewerker, 

met doorverwijzing, 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, belan-

genorganisatie voor ouderen’ aanwezig tijdens de inloop, om 

vragen te beantwoorden en advies te geven. Op afspraak helpt 

hij mensen bij het invullen van (belasting)formulieren.  

Qua materiële ondersteuning hielp Vivienne met haar kleding-

weggeefwinkeltje, 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 met behulp van het eigen (bescheiden) steunfonds, 

meestal m.b.v. een kleine renteloze lening.  

 

 

 

Het streven is om mensen te helpen waar ze dat nodig hebben en aan 

te moedigen waar ze iets zelfstandig kunnen. 

Inloophuis De Ruimte wil een huiskamer zijn waar mensen 

onvoorwaardelijk worden ontvangen en al oké zijn zoals ze nu 

zijn. 
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Verder participeerden de stafmedewerkers van De Ruimte in een aantal lokale organisa-

ties/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.  

 

Sinds 2015 wordt in het project Vluchtelingenquilt samen-

gewerkt met Doopsgezind Wereldwerk, diverse 

doopsgezinde gemeenten in Nederland, en het Mennonite 

Central Committee (MCC). Ook in 2019 werd gewerkt aan 

comforters/quilts voor mensen in vluchtelingenkampen. Na 

een intensievere periode in 2018 t.b.v. de Europese doops-

gezinde conferentie MERK in Montbéliard (Frankrijk), vond 

het werken aan de quilts in 2019 op kleinere schaal plaats. 

Tijdelijk werd het werk grotendeels bij mensen thuis ge-

daan. Vanaf eind 2019 komt er weer een groepje mensen bij 

elkaar in het inloophuis om samen aan de comforters te 

werken. Dat gebeurt één keer per maand op zondagochtend 

na de inloophuisviering. 
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2| Geweldloos communiceren 

De cursus geweldloos communiceren is een samenwer-

kingsproject van inloophuis De Ruimte en Doopsgezinde 

Gemeente Almere. In 2019 waren er drie cursussen 

gepland en deze gingen alle drie door: GC40 en GC41 in 

resp. januari/februari en maart/april en GC42 in septem-

ber/oktober. GC41 was voor een groep van Kwintes.  

Het totale aantal opgaven voor deze cursussen was 34. 

Uiteindelijk werd aan 24 cursisten een certificaat uitgereikt. Een aantal cursisten kwam na 1 of 

2 dagdelen niet meer opdagen. Hiermee komt het totale aantal cursisten en uitgereikte certifi-

caten sinds de start in 2010 op resp. 343 en 289. 

Hiermee komt het totale aantal cursisten en uitgereikte certificaten sinds de 

start in 2010 op respectievelijk 343 en 289. 

Bij de cursussen en (externe) workshops in 2019 waren 9 trainers betrokken. Voor de cursus-

sen in het inloophuis richtten de trainers zelf de cursusruimte in en zetten ze koffie en thee. In 

de loop van het jaar melden zich 2 aspirant-trainers. Zij waren enkele keren aanwezig bij een 

workshop of cursus om nader kennis te maken. 

Workshops: 

Op 1 juni in een doopsgezinde gemeente, met 12 deelnemers, door 2 trainers. Op 28 juni een 

workshop tijdens de internationale doopsgezinde vredesconferentie in Elspeet (ca. 35 deelne-

mers), door drie trainers. 

Op 25 september een doopsgezinde gemeente, met 10 deelnemers, door 2 trainers. 
Op 19 oktober in een DoRe gemeente, ca. 15 deelnemers, 2 trainers. 
Tijdens de Walk of Peace in Almere, op 21 september, had GC een kraampje ingericht op de 
infomarkt. 
 
Voor de workshops wordt een preekbeurtvergoeding berekend die ten goede komt aan het 
GC-project. De trainers ontvangen een onkosten- en reisvergoeding. 
 
In mei is er een oproep geplaatst in Doopsgezind.NL, gericht aan andere gemeenten die iets 
met GC doen, met de vraag of er belangstelling is voor een landelijke uitwisselingsbijeenkomst. 
Daar is nauwelijks op gereageerd en de stuurgroep zal verder geen actie ondernemen op dit 
punt. 
 
De stuurgroep bestond dit jaar weer uit Marjan Kip, Adriënne van den Berg en Rita Romeijn. Er 
werd zo’n 3 keer vergaderd. De stuurgroep organiseerde twee trainersbijeenkomsten, waar 
evaluatie van de gegeven cursussen en planning van nieuwe cursusdata op het programma 
stonden. Ook werd er tijd besteed aan verdieping van de theorie van geweldloos communice-
ren. De stuurgroep zorgde verder voor planning en de ‘dagelijkse’ gang van zaken m.b.t. de 
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cursus, de pr en legde contacten met mogelijke ‘leveranciers’ van cursisten, zoals vrijwilligers-
organisaties.  
 
De terugkomochtend werd gehouden op 11 mei en trok zo’n 15 deelnemers. Rita Romeijn 
verzorgde de cursistenadministratie. De financiële administratie loopt via de penningmeester 
van het stichtingsbestuur van het inloophuis. 
Vanuit het inloophuis werden medewerkers van De Ruimte ook in 2019 nadrukkelijk uitgeno-

digd 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 

 

 

 

 

Vredeswerkplaats: een ruimte voor vrede 

 

De Vredeswerkplaats is een landelijk initiatief waar Inloophuis de Ruimte van harte aan mee-

werkt. De werkplaats wil een plek zijn voor inspiratie, studie en actie voor vrede en 

gerechtigheid vanuit religieuze bronnen. 

De Vredeswerkplaats heeft als uitgangspunt dat werken aan vrede hard werken is, want er is 

altijd wel wat te doen. Daarom heeft werken aan vrede onderhoud nodig, want voor men het 

beseft, loopt men zichzelf voorbij. Daarom wil de Vredeswerkplaats een plek zijn om even op 

adem te komen. Een plek waar je jezelf letterlijk afvraagt: Waar ben ik in Gods naam mee 

bezig?’ 

Met ingang van oktober 2019 is er iedere derde dinsdag van de maand een bijeenkomst in het 

stiltecentrum van het inloophuis. Zo’n bijeenkomst begint om 19.30 uur, duurt niet langer dan 

een uur en na afloop is er koffie en/of thee. Tijdens de eerste serie bijeenkomsten staat het 

boekje ‘Vrede kun je leren’ van David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg centraal. 

Het begin is pril en zeer kleinschalig, maar langzamerhand begint de belangstelling toe te 

nemen. De Vredeswerkplaats is te bereiken onder: vredeswerkplaatsalmere@gmail.com. 

 

  

289 certificaten geweldloos communiceren in 8 jaar  

about:blank
about:blank


 

20 
 

Verhaal uit de praktijk 

Een voorbeeld van participatie in de werkgroep ViP was de 

deelname aan de stickerplakactie van het Oogfonds: 

Houdt de lijn vrij! 

 

In april 2019 gingen ViP-leden op pad in Almere om knalblauwe  

stoeptegelstickers te plakken op opvallende plaatsen bij  

geleidelijnen die nogal eens geblokkeerd worden door obstakels  

(zoals fietsen, scooters, etc.). Ook werden posters opgehangen  

met de oproep: Houdt de lijn vrij! 

 

De actie was deel van een landelijke actie van het Oogfonds en was 

bedoeld om inwoners van Almere bewust te maken van de noodzaak van 

geleidelijnen voor blinden en slechtzienden.  

 

 

 

 

3| Participatie in netwerken 

 

LOKAAL 

 

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 2019 Marjan 

Kip deel aan dit overleg. Gerrit Jan Romeijn is sinds 2019 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 

vooroplopen 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.  

 

 in 2019          
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Verhaal uit de praktijk 

Een ander voorbeeld van participatie van De Ruimte in de Werkgroep ViP is het ontstaan van het 

Gebarencafé. Dit ‘café’ met koffie en thee, is in de tweede helft van 2019 uitgeprobeerd in het 

inloophuis. Het idee voor een dergelijke plek was ontstaan tijdens een ViP-vergadering. Doel van 

het café is een ontmoetingsmogelijkheid creëren voor doven, slechthorenden en horenden. De 

insteek van het café is het leren spreken van (en oefenen met) Nederlands met ondersteuning 

van gebaren (NmG). Drie keer was ‘het café’ gedurende anderhalf uur open en er werd veel 

geleerd en gelachen. De bijeenkomsten werden voorbereid en geleid door Gerda, een van de 

ViP werkgroepleden die zelf slechthorend is. Zij regelde ook dat er tijdens het café een schrijftolk 

en/of gebarentolk aanwezig was/waren. Op iedere bijeenkomst kwamen ongeveer 20 deelne-

mers af die de bijeenkomsten zeer waardeerden en graag wilden dat de bijeenkomsten zouden 

worden voortgezet. Daarom is eind 2019 besloten het Gebarencafé in 2020 voort te zetten als 

vaste maandelijkse activiteit van het ViP in het inloophuis. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Café Stedenwijk 

Het sociaal café Stedenwijk is een overlegstructuur waarbij middenmanagement en professio-

nals 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 

2019 namen zowel Marjan Kip als Gerrit Jan Romeijn namens De Ruimte deel aan het café. 

 

Wijkteam                         

Ook in 2019 is er samengewerkt met het 

wijkteam Stedenwijk, vooral rondom kwets-

bare bewoners in de Stedenwijk.  

Verder ontstond in het najaar van 2018 het 

plan om in het voorjaar van 2019 een gezamenlijke activiteit rondom labyrint lopen te organi-

seren vanuit inloophuis en wijkteam. Gerrit Jan Romeijn en Marjan Kip zouden vanuit het 

inloophuis meedoen en vanuit het wijkteam een opbouwwerker en een vrijwilligerscoördina-
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tor. Helaas nam een lid van het wijkteam elders werk aan en werd het tweede wijkteam lid 

langdurig ziek. In overleg met de zieke collega hebben we afgesproken dat we het project op 

de plank laten liggen tot zij weer beter is. 

 

 

 

 

Schakelteam Stedenwijk  

In 2017 en 2018 deed Stade Advies BV in opdracht van de gemeente Almere onderzoek naar 

de wenselijkheid en haalbaarheid van een Almere-brede inloop voorziening voor kwetsbare 

inwoners van stad. Inloophuis De Ruimte werd door Stade Advies bij dit onderzoek betrokken. 

Stade Advies rondde het onderzoek af met o.a. de conclusie dat een dergelijke inloop minimaal 

niet wenselijk was. Zij adviseerde de gemeente om te zoeken naar manieren waarop mensen 

met een verhoogde kwetsbaarheid ingebed kunnen worden in hun eigen woonomgeving, 

zoveel mogelijk bij al bestaande organisaties. Met dit onderzoek begon Stade Advies in 2019. 

De aandachtsgebieden werden Almere Haven en de Stedenwijk in Almere Stad. Opnieuw werd 

De Ruimte betrokken bij het onderzoek in de Stedenwijk. Marjan werd gevraagd voor de 

begeleidingsgroep en een aantal bijeenkomsten van de groep vonden plaats in het inloophuis. 

Na een half jaar werd besloten tot een proef in beide aandachtsgebieden waarbij een klein 

team van vaste medewerkers actief op zoek ging naar personen uit de doelgroep. Het team 

kreeg de naam Schakelteam en bestaat uit een medewerker van De Schoor, iemand van Kwin-

tes en een ervaringsdeskundige. Er is afgesproken dat iedere tweede en vierde 

woensdagochtend van de maand iemand van het Schakelteam aanwezig is tijdens de open 

inloop van De Ruimte, om vindbaar te zijn, ‘aanklamp baar’, en om signalen op te pikken uit 

het veld. 
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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 aange-

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

 

LANDELIJK 

 

Netwerk DAK  

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

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

 

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 waar-

den 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 doopsge-

zinde achtergrond.  

Het inloophuis werkt lokaal nauw samen met de doopsgezinde gemeente Almere (DGA). Voor 

haar activiteiten maakt de DGA gebruik van het pand van De Ruimte. De twee stafmedewer-

kers 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. Een 

aantal jaren geleden hebben de leden van de DGA het verlangen uitgesproken nog nauwer 

betrokken te raken bij het inloophuis. Sindsdien wordt op allerlei manieren geprobeerd deze 

samenwerking te bevorderen. Vanuit de DGA wordt een verantwoordelijkheid gevoeld ten 
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aanzien van de zorg voor de gemeenschap in De Ruimte. Veel bezoekers en medewerkers 

voelen zich onderdeel van de gemeenschap die in de loop van 32 jaar is ontstaan en die zonder 

De Ruimte als gastvrije organisatie niet zou kunnen voortbestaan. Andersom ervaren de leden 

dat ook de ontmoeting met bezoekers en medewerkers van het inloophuis vruchtbaar is voor 

het eigen (geloofs)leven.  

Sinds een paar jaar werken DGA en inloophuis aan een plan om samen te verhuizen naar een 

nieuw pand. 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 exploi-

tatiekosten (huur en energiekosten) van het  huidige pand. Verder is het huidige pand weinig 

flexibel qua afmetingen en intimiteit. De voorkeur gaat uit naar een pand in de Stedenwijk 

omdat daarmee de bestaande relaties in de wijk kunnen worden voortgezet. In 2018 is een 

projectplan geschreven waarin onder andere de huisvesting en samenwerking van DGA en 

inloophuis zijn meegenomen. Dit plan is in 2019 aangeboden aan de doopsgezinde fondsen 

met het verzoek om ondersteuning. De fondsen hebben hierop in eerste instantie positief 

gereageerd en aangegeven hierover nader in gesprek te willen gaan. 

In 2019 hebben kerkenraad en inloophuisbestuur een aantal keren gezamenlijk vergaderd. Dit 

werd als positief ervaren maar het bleek moeilijk om alle noodzakelijke punten te behandelen 

zonder een overvolle agenda te krijgen. Daarom is besloten vanaf januari 2020 op hetzelfde 

tijdstip te vergaderen en dan gezamenlijk te beginnen en te eindigen maar daartussenin apart 

over de afzonderlijke organisaties te vergaderen.  

 

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' (zie eerder in dit verslag). 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 geloofsge-

meenschap.  

Sinds 2017 is Gerrit Jan Romeijn secretaris van Doopsgezind WereldWerk, stichting voor soli-

dariteit 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 manie-

ren en omvat hulp en vredesbevordering in internationaal doopsgezind en oecumenisch 

verband. De grondhouding van WereldWerk wordt bepaald door drie doopsgezinde waar-

den: geweldloosheid, wederkerigheid en duurzaamheid (zie www.dgwereldwerk.nl). 

Vanuit Wereldwerk zijn contacten gelegd met Nederlandse Quakers (Genootschap der Vrien-

den). In beide groepen wordt werken aan vrede en gerechtigheid als belangrijk beschouwd. 
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Deze gesprekken resulteerden in een werkdag in het inloophuis over het werk van Edy Korthals 

Altes met als thema ‘Van kwetsbaarheid en dreiging naar schoonheid’.  

In 2019 is Gerrit Jan gestart met een nieuwe activiteit, de Vredeswerkplaats. Dit gebeurt in 

samenwerking met een aantal doopsgezinden uit Nederland. Zie hiervoor de aparte paragraaf 

over de Vredeswerkplaats.  

 

Marjan Kip is sinds 2010 een van de 

begeleiders van de doopsgezinde 

gemengde retraite in Fredeshiem. De 

andere begeleiders in 2019 waren 

Marion Bruggen en Christine Schlette. 

Sinds november 2018 is zij lid van de 

Adviesraad Geestelijke Zaken (AGZ). 

Deze raad brengt gevraagd en onge-

vraagd advies uit aan de Doopsgezinde 

Gemeentevergadering en aan het 

bijbehorende bestuur. De Adviesraad 

heeft o.m. tot taak om het geestelijk 

beleid theologisch te onderbouwen.  

 

 

In juni 2019 was Marjan een van de 14 

deelnemers van een doopsgezinde predikantenreis naar Woodbrooke Quaker Study Centre, 

Birmingham UK. Deze reis was een initiatief van het groepje van vier proponenten (erkende 

voorgangers binnen de geloofsgemeenschap) waarmee Marjan in 2016 afstudeerde. De groep 

komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te oefenen met geestelijke onderscheiding en om 

na te denken en/of mee te doen bij activiteiten die meer heelheid kunnen helpen brengen 

binnen doopsgezind Nederland vandaag. In samenwerking met Marion Bruggen (supervisor 

van het doopsgezind seminarium), zijn mogelijkheden gevonden om ook andere collega’s 

kennis te laten maken met geestelijke onderscheiding door samen naar Woodbrooke te trek-

ken en daar van 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’ 
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ervaring. De ervaringen waren positief en bij terugkeer is besloten dat de groep op zoek gaat 

naar een manier om meer mensen te betrekken bij de zoektocht naar meer heelheid en gees-

telijk leiderschap. 

In oktober verzorgde Marjan samen met Annegreet v.d. Wijk een Vrijzinnig Leerhuis voor 

Leeftocht Onderweg. Het leerhuis duurde een etmaal en het onderwerp was: Hart, hoofd en 

handen.  

Internationaal 

Sinds 2015 wordt het Inloophuis mede financieel ondersteund door Mennonite Central Com-

mittee (MCC). MCC is in meer dan vijftig landen actief met (nood-)hulpacties, het bevorderen 

van duurzame ontwikkeling en het versterken van vredesinitiatieven. Zo ondersteunt men ook 

een aantal projecten in West- en Oost-Europa. MCC steunt De Ruimte niet alleen financieel, 

maar biedt daarnaast gelegenheid tot ontmoeting met vergelijkbaar werk op andere plekken 

in Europa. Werkers uit deze projecten komen onder de naam MCC Round Table jaarlijks bij 

elkaar om ervaringen uit te wisselen. In het kader daarvan namen Gerrit Jan en Marjan in 

oktober 2019 deel aan zo’n Round Table. Deze keer vond deze plaats in Dopersduin in Schoorl.  

Marjan gaf daar twee workshops: een over de relatie tussen identiteit en geweld en verder 

een workshop over de betekenis van ‘werken vanuit diepgang’ bij een incident uit de praktijk 

van het inloophuis.  
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Tenslotte is Gerrit Jan Romeijn sinds 2015 lid van de Advisory Board van MCC-West Europa. De 

MCC-coördinatoren voor Europa en het Midden-Oosten sinds 2018 zijn 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 oecu-

menische 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 

ernaar gestreefd minimaal twee keer per jaar een zogenaamde ‘Christoffelviering’ te organise-

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

van De Ruimte wordt voorbereid en uitgevoerd. 

In 2019 werden 9 vieringen georganiseerd met ongeveer 110 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 deel-

nemersgroep is klein en trouw. De waardering is groot. De bijeenkomsten werden geleid door 

Marjan Kip. 

 In 2019 werden 11 bijeenkomsten gehouden met ongeveer 45 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 2019 werden 33 bijeenkomsten gehouden met in totaal 145 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, wor-

den 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 gecre-

eerd 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 een inclusieve gemeenschap.  
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MEDEWERKERS 

In 2019 kon De Ruimte zich verheugen met in totaal 37 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. Tien van de genoemde vrijwillige mede-

werkers zetten zich in voor het project Geweldloos communiceren, vier vormden het bestuur, 

en twee liepen stage. Geen van de vrijwilligers kreeg een financiële vergoeding. Wel was er op 

21 juni een vrijwilligersuitje. Dit keer met een rondvaarttocht gemaakt over de Almeerse 

waterwegen.  

Aan het einde van het jaar kregen alle 

medewerkers een kaart met een ‘waarde-

ringsgedicht’ en een doosje thee met de 

tekst “Our golden star.” Verder kregen 

medewerkers die dat wensten een reiskos-

tenvergoeding (binnen Almere). 

Het bestuur bestond in 2019 uit: Marijke 

Laane (voorzitter), Jaap de Graaff (secreta-

ris), Cedric Geerlings (penningmeester) en 

Margriet Callenbach (algemeen lid, verte-

genwoordiger vanuit kerkenraad DGA). Aan 

het eind van het jaar nam Jaap afscheid als 

bestuurslid en volgde Sippy de Boer hem op 

als secretaris. 

Het bestuur kwam een keer per maand bij 

elkaar, waarvan vier keer samen met de 

stafleden. Ook werd een aantal keren 

gezamenlijk vergaderend met de kerken-

raad van de doopsgezinde gemeente 

Almere (DGA). Dit gebeurde in het kader 

van de zoektocht naar nauwere samenwer-

king tussen de twee organisaties. Het 

gezamenlijk vergaderen werd als inspirerend ervaren. Wel bleek het lastig om de beide volle 

agenda’s in elkaar te schuiven.     

 

STAF 

In 2019 vormden Marjan Kip en Gerrit Jan Romeijn de staf van De Ruimte. Marjan was, als 

coördinator Zin en Zorg, bezoldigd aangesteld voor 0,6 fte per week. Van de 0,6 fte werd ze 

tegen betaling voor 0,1 fte ‘uitgeleend’ aan de DGA. Gerrit Jan was, als coördinator Beheer, 

onbezoldigd aangesteld voor 0,4 fte. De staf kwam voor overleg bij elkaar op relevante mo-

menten en ongeveer twee keer per maand. 
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STAGIAIRES 

In 2019 werkten twee stagiaires mee: één vanuit ROC Flevoland, MBO Sociaal-

maatschappelijke dienstverlening, en één vanuit Hogeschool Windesheim, HBO theologie en 

pastoraal werk.  

 

PR 

In 2019 is het helaas niet gelukt om een nieuwbrief uit te brengen. Dit had twee oorzaken. Aan 

de ene kant was er geen vrijwilliger beschikbaar die eigenhandig een hele nieuwsbrief kon en 

wilde vullen. Aan de andere kant wilden we ook liever een nieuwsbrief samenstellen van 

bijdragen van bezoekers en medewerkers. 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 zelf kopij aanleveren bleek voor de meesten toch een 

brug te ver.  

Met hulp van vrijwilligers is het in 2019 wel gelukt om het foldermateriaal van het inloophuis 

te verfraaien. 
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Verhaal uit de praktijk  

 
Eind 2019 waren er drie mensen in Inloophuis de Ruimte 
die er 25 jaar werkten. Heel bijzonder! Eén ervan was Henriëtte. 
We spraken met haar over haar ervaringen. 
 
Henriëtte werkt al die jaren vrijwillig als gastvrouw.  
Na een lange tijd in het buitenland gewoond te hebben kwam  
Henriëtte terug in Nederland.  
 

Ze wilde wat meer onder de mensen komen en iets gaan doen 

waar zij plezier in kon hebben en iets van kon opsteken.  

In de vacaturebank van de VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg  

Centrale Almere) vond ze de vacature voor gastvrouw in Inloophuis de Ruimte. Bij deze vacature 

had zij meteen het gevoel dat het iets voor haar kon zijn en dat zij juist dit werk wilde proberen. 

Zij nam contact op met de toenmalige coördinator Jaap de Graaff en al gauw werd afgesproken dat 

zij op een vaste ochtend zou beginnen en dat ze zou kijken of het werk haar zou bevallen.   

 

Uit het feit dat zij er 25 jaar later nog steeds is, blijkt wel dat het werk haar goed beviel. Het werd 

een bijzondere ervaring om met mensen in contact te komen die een heel andere achtergrond 

hadden dan de hare. Via gesprekken aan de tafel van de ‘open inloop’ ontdekte Henriëtte een hele 

andere wereld. Soms waren er ook wel lastige momenten, was zij onzeker en kwam zij verhalen 

tegen die voor haar bizar waren en een ‘ver van mijn bed show’. Zij vroeg zich op zulke momenten 

af hoe hier mee om te gaan. Zij leerde zich open te stellen, zonder te oordelen over mensen en 

situaties. Ook vroeg zij zich vaak af of zij misschien toch verkeerde dingen had gezegd na een voor 

haar gevoel goed gesprek met een bezoeker. Als zij merkte dat iemand in een lastige situatie te-

recht was gekomen stelde zij zich de vraag hoe dat leven van die ander was gelopen.  

 

Zo had Henriëtte bijvoorbeeld nog nooit een dakloze meegemaakt. In de ‘open Inloop’ van De 

Ruimte leerde zij ooit een jongen kennen die dat was. Zij zag hem als een ‘gewone jongen’ die het 

moeilijk had. Precies deze jongen zat in de hal van het stadhuis in een hoekje koffie te drinken toen 

zij daar opgedoft en wel met een bruiloftsstoet door de hal liep. Hij zag haar en riep “hé Henriëtte”. 

En zij riep “hé hoe gaat het met je?” De mensen in die bruiloftsstoet keken haar vreemd aan met 

een blik van “hoe kom jij aan zulke kennissen?” Door deze ontmoeting merkte zij dat zij inmiddels 

in staat was haar vooroordeel los te laten en open te zijn in allerlei situaties. 
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Een ander leermoment: ooit was er een oudere bezoeker die om 10 uur bij de opening binnenkwam 

en tegen haar begon te praten. Bij de sluiting om 12 uur deed hij dat nog. Dat is haar nadien nooit 

meer overkomen om op een dergelijke manier door iemand als het ware opgeslokt te worden. Nu 

lost zij dat anders op door na een gesprekje met iemand even wat anders te doen. Het is echt leren 

van situaties die zich voordoen en soms zijn die in de ogen van Henriëtte wel eens extreem. Ooit 

gebeurde het een keer dat iemand huilend binnenkwam en uiteindelijk getroost naar huis ging. Dat 

geeft Henriëtte dan het gevoel echt iets voor een ander te hebben betekend. Dat maakt het werk 

hier zo boeiend. Henriëtte wil onder geen beding dat het gastvrouwschap een routine wordt. Daarom 

kiest zij er bewust voor om dat tot een dagdeel per week te beperken. Zo kan zij zich volledig concen-

treren op de bezoekers. 

 

Naast het gastvrouwschap heeft zij het ook altijd leuk gevonden om mee te denken over het ‘mooier 

maken’ van allerlei zaken. Bijvoorbeeld bij de kerstmaaltijd. Zij denkt dan na over het mooi dekken 

van de tafels met kleuren die bij elkaar passen. Dat geeft dan meer sfeer en een blijer gevoel. Omdat 

er qua inkomsten voor het Inloophuis beperkte middelen zijn bestaat de neiging om alles sober te 

houden. Maar zij denk dat het kan om dingen mooier te maken met de middelen die er zijn. En ja 

soms kost dat toch ook wel wat. 

 

Zoals Henriette zelf zegt: “Ik ben als vrijwilliger/gastvrouw naar het Inloophuis gekomen om er voor 

mijzelf iets te halen, namelijk het onder de mensen zijn. Ik heb er veel aardigheid in. Dat is het pretti-

ge gevoel dat ik uit het werk krijg. Tegelijk gaat het werk ook om aandacht geven aan mensen, het is 

meer dan een kopje koffie aanreiken. Dat is wat ik te brengen heb. Ik zou anderen willen oproepen: 

als je tijd hebt om hier te helpen, kom dan meedoen, want er gaat een wereld voor je open. Voor mij 

is er hier evenwicht in halen en brengen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Begindatum Einddatum 
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 in-

stantie 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 2019 hebben onder andere de volgende groepen gebruik gemaakt van De Ruimte:  

 Basiscursus Geweldloos communiceren 

 Christian Peacemakers Team (CPT) 

 Doopsgezind Wereldwerk (DGWW) 

 Groep vertegenwoordigers van Europese Hulpwerkorganisaties 

 Intervisiegroep ‘Proponenten 2016’ 

 Overleg met wijkteam Stedenwijk 

 Stade Advies (GGZ Proeftuin) 

 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 

dagelijkse en kleine onderhoud komt voor rekening van de Stichting. Doorgaans wordt dit 

opgelost met behulp van vrijwilligers. Omdat het vinden van vrijwilligers voor onderhoud en 

schoonmaak steeds maar niet lukte, werd in 2019 een schoonmaakbedrijf ingehuurd namens 

wie een vaste medewerker eens per week zelfstandig de belangrijkste zaken komt schoonma-

ken.  

Verder wordt een aantal 

keren per jaar een schoon-

maakochtend georganiseerd 

om met wie maar wil hel-

pen, de overige klussen te 

doen. 

In 2019 hervatte bovendien 

een oud-vrijwilliger zijn 

vrijwillige inzet door een 

keer in de week de toiletten 

schoon te maken. We 

hopen nog steeds op meer 

van deze vrijwilligers. 

Qua materiaal werd het in 2018 en 2019 mogelijk gemaakt om een aantal zaken te vervangen. 

Een fonds schonk hiertoe ‘geoormerkt’ geld dat alleen mocht worden besteed aan materialen. 

Met dit geld is o.a. aangeschaft: servies, bestek, tafels, stoelen, 2 kookplaten en een afwasma-

chine. Al die zaken waren defect of bijna defect en daarom hoognodig aan vervanging toe. 

Tenslotte kon met behulp van hetzelfde fonds een nieuwe PC worden aangeschaft t.b.v. de 

administratie. Dat was hard nodig, omdat de oude PC inmiddels 10 jaar oud was. 

 

Toegankelijkheid van het pand  

Voor Stichting inloophuis De Ruimte is de toegankelijkheid van het pand in de afgelopen jaren 

steeds meer een probleem geworden. De Ruimte wil een plek zijn waar iedereen mee kan 

doen die daar behoefte aan heeft. Fysiek lukt dit echter (nog) niet omdat het pand niet over 

een ‘inclusief’ toilet beschikt waarvan ook mindervaliden gebruik kunnen maken. Verder 

maakt de verdeling over meerdere verdiepingen het lastig omdat het pand niet over een lift 

beschikt. De maaltijden worden boven bereid. Als er iemand mee wil eten die niet de trap op 

kan, wordt er boven gekookt en beneden gegeten. Vlak voor de kerst en de zomer wordt er 

sowieso beneden gegeten. Het vraagt veel energie van de medewerkers om al het servies en 
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eten van boven naar beneden te dragen en na afloop van de maaltijd weer van beneden naar 

boven. Ook is het gevaarlijk om met al het warme eten de trap af te gaan. Er zal maar iemand 

struikelen. Of iemand krijgt gemorste hete soep over zich heen. Allemaal narigheid die we 

liever voorkomen. Bovenal vraagt beneden eten, in plaats van boven, veel assertiviteit van 

degene die niet trap op kan. Want voor jou moet dan een extra inspanning worden geleverd. 

Bij De Ruimte denken we: te veel assertiviteit! In de praktijk zien we dat mensen met een 

beperking dit niet snel aangeven en in plaats daarvan wegblijven of afhaken.  

In oktober 2019 verbeterde de toegankelijkheid van De Ruimte aanzienlijk doordat een traplift 

werd geïnstalleerd. Bij het wijkteam Stedenwijk was al langer bekend dat De Ruimte op zoek is 

naar een oplossing voor de slechte toegankelijkheid. Vlak voor de zomer hoorde een wijk-

teammedewerker dat de gemeente Almere op zoek was naar een organisatie die gebaat zou 

zijn bij een traplift. Omdat trapliftfabrikant Koninklijke Otolift die organisatie dan een lift wilde 

schenken. Het wijkteamlid nam meteen contact op met het inloophuis en de rest is geschiede-

nis. Fijn dat er zulke gulle gevers bestaan. Fijn dat De Ruimte met de traplift zoveel beter 

toegankelijk is geworden. Fijn zoals hierin is samengewerkt door de gemeente Almere, het 

wijkteam Stedenwijk en Otolift. En vooral fijn natuurlijk voor de mensen die slecht ter been 

zijn en nu (weer) gewoon mee kunnen doen!  

 

Verhuisplannen 

Net als in de afgelopen jaren is in 2019 door De Ruimte in samenwerking met de doopsgezinde 

gemeente Almere (DGA) gezocht naar een mogelijkheid om te verhuizen naar een pand dat 

beter aansluit bij de doelstelling van inloophuis en DGA. Het huidige pand beschikt niet over 

een toilet voor mindervaliden en niet over een lift naar de keuken op de eerste verdieping. De 

verhuisplannen maken deel uit van een groter plan waarin DGA en inloophuis nauwer willen 

samenwerken. Omdat de DGA maar een kleine gemeente is en het inloophuis geen eigen 

inkomsten heeft, is vanuit beide organisaties een werkgroep samengesteld die een projectplan 

heeft geschreven. Dit projectplan is begin 2019 aangeboden aan doopsgezinde fondsen. Eind 

2019 hebben deze fondsen gezamenlijk gereageerd met een aanbod om in gesprek te gaan 

over een aantal voorstellen die in het projectplan worden gedaan. Bij dit aanbod geven de 

fondsen aan te willen helpen maar niet op de wijze of in de mate waarop inloophuis en DGA 

hopen. De verwachting is dat dit gesprek begin 2020 zal plaatsvinden. 

In 2019 kreeg De Ruimte wel een traplift van trapliftfabrikant Koninklijke Otolift. Dit ondanks 

het feit dat in de gesprekken  duidelijk is aangegeven dat er een kans bestaat dat het inloop-

huis op termijn het pand gaat verlaten. Toch bleef Otolift bereid een lift te schenken, omdat op 

dat moment onbekend was of verhuizen er ooit van zou komen en wanneer dan.  De Ruimte 

heeft de lift dankbaar aangenomen. 
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Verhaal uit de praktijk 
 
Interview traplift krant van 5-2-2020 Almere Deze Week 
 
 
Inloophuis De Ruimte blij met traplift 
 
STEDENWIJK - Voor Margriet, de oudste bezoekster en vrijwilligster van inloophuis De 
Ruimte, waren activiteiten die niet op de benedenverdieping plaatsvonden een 
probleem geworden. Sinds kort is dat verleden tijd. Tegenwoordig is het een kwestie 
van op een knop drukken en 'glijdt' Margriet soepel naar boven. 
Dat is met dank aan Koninklijke Otolift, trapliftenfabrikant in Bergambacht. Via 
bemiddeling van het wijkteam Stedenwijk heeft dit bedrijf een traplift gedoneerd en 
daar is het Inloophuis heel blij mee. "Nu kan Margriet gewoon mee blijven doen aan 
onze activiteiten boven. Zoals de donderdagavondmaaltijd die op de keukenverdieping 
boven plaatsvindt", vertelt Marijke Laane, voorzitter bestuur Stichting Inloophuis De 
Ruimte. "Ook zijn we blij omdat veel trouwe bezoekers in De Ruimte ouder worden en 
de trap de laatste jaren steeds vaker een niet meer te nemen 'hobbel' bleek. Nu is ook 
voor hen de bovenverdieping weer toegankelijk geworden." 
 
Binnenlopen 
 
Bij Inloophuis De Ruimte aan de 
Hengelostraat kunnen bezoekers 
gewoon binnenlopen voor een 
kopje koffie of thee, het lezen van 
een krant, boek of tijdschrift, voor 
een luisterend oor, het maken van 
een praatje en het leggen van 
nieuwe contacten. Verder kunnen 
bezoekers samen met anderen 
koken en eten en even tot rust 
komen in het stiltecentrum. 
 

Meer informatie over de activitei-

ten is te vinden op 

www.inloophuisderuimte.nl. 

Of Otolift: www.otolift.nl 

 
                    

 
 
 
 

about:blank
about:blank
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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 te veel 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 2019: 

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. In 2019 is er weer sprake van een kleine 

toename van het aantal bezoeken bij een kleiner aantal openstellingen. De bezoekersgroep 

bestaat uit 424 verschillende personen, waarbij het aantal mannen en vrouwen ongeveer gelijk 

is.  

Ongeveer 30% van deze groep bezoekt het inloophuis regelmatig tot zeer regelmatig (5 keer of 

meer per jaar). 

De deelname aan de maaltijden is in 2019 ongeveer gelijk gebleven. 

Tenslotte maken meer groepen gebruik van het Inloophuis, zoals het Gebarencafé, Doopsge-

zind Wereldwerk en CPT (Christian Peacemaker Teams). 

 

 

 

 

 

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

http://www.presentie.nl/wat-is-presentie (febr. 2018). 

about:blank
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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 

2019 351 5138 

 

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 

2019 41 493 

Als we de aantallen optellen van de deelnemers aan de verschillende getelde activiteiten,  

dan komen we voor 2019 minimaal op de volgende getallen: 
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Tellingen totaal in 2019: 

Activiteit inloophuis 

 

Aantal keren  

 

Bezoeken 

 

Open inloop 351 5138 

Maaltijden 41 493 

Wandelgroep 21 105 

Uitje vrijwilligers 1 21 

Cursus GC  3  102 

Trainersavond GC 3 21 

GC terugkomdagen 1 20 

Inloophuisvieringen 9 110 

Voorbereiding Christoffelviering 4 17 

Fotoproject 6 72 

Medewerkersvergaderingen 6 72 

Taizé 33 145 

IH/DGA stilte- en gebedsavond 11 55 

Bestuur inloophuis 10 50 

Totaal: 500 6421 
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8| Visie op nabije toekomst… 
 

In 2019 is het gelukt om De Ruimte open te houden en een open, gastvrije sfeer te creëren. Dit 

gebeurde samen met een trouwe groep vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden. 

Ook veel bezoekers uit voorgaande jaren bleven naar het inloophuis komen. Vooral voor 

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

blijkt dit keer op keer van levensbelang. Het lukte dus om mensen langere tijd aan het inloop-

huis te verbinden, wat aansluit bij de missie van het huis. 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 het een open gemeenschap, waar nieuwe 

mensen zich nog regelmatig aandienen en welkom voelen.  

Probleem voor de ouder wordende gemeenschap van bezoekers en medewerkers werd de 

laatste jaren steeds meer de toegankelijkheid van het gebouw. In 2019 is hierin een verbete-

ring gekomen door de traplift die De Ruimte ontving via een schenking.  

Verder is het in 2019 gelukt om de samenwerking met de Doopsgezinde gemeente te intensi-

veren. Er werd geoefend met samen vergaderen door de besturen en het fotoproject bleek 

succesvol in het samenbrengen van gemeenteleden en bezoekers en medewerkers van het 

inloophuis.  

Wat minder goed ging was het op peil houden van het totale vrijwilligersbestand. Een aantal 

vrijwilligers stopte met hun inzet bij De Ruimte en het lukte nauwelijks om nieuwe mensen aan 

te trekken. Degenen die vertrokken deden dit bijvoorbeeld door omstandigheden als verhui-

zing of ziekte, maar er stopten ook een aantal mensen omdat ze het werk te zwaar vonden 

worden of te anders sinds ze waren begonnen. In een poging dit type vrijwilligers de kans te 

geven mee te groeien met het veranderende werk, werd in 2019 geprobeerd een training op 

maat te organiseren. Het lukte wel om hiervoor geld te vinden maar het bleek niet haalbaar de 

training ook in 2019 te houden. De bedoeling is om dit alsnog in het voorjaar van 2020 te 

doen.  

Het probleem van het ontbreken van een mindervalidentoilet is nog niet opgelost. Net zomin 

als de vergrijzing onder de medewerkers is opgelost en de verzwaring van het werk door de 

toegenomen druk vanuit GGZ en verslavingszorg.    

Voor 2020 hopen we een training te organiseren die de bestaande groep vrijwilligers beter 

toerust voor de huidige vragen. Ook hopen we nieuwe vrijwilligers te vinden die het werk 

kunnen helpen dragen. Daarnaast is het plan om verder te gaan met het intensiveren van de 

samenwerking tussen het inloophuis en de doopsgezinde gemeente Almere. Ook de zoektocht 

naar een pand dat beter aansluit bij de brede gemeenschap uit inloophuis en DGA en dat 

toegankelijk is voor een ieder die mee wil doen, zal worden voortgezet.  
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9| Financieel jaarverslag 
 

Zoals eerdere jaren al is opgemerkt is het altijd weer spannend of wij voldoende financiële 

middelen ontvangen om de begroting rond te krijgen. Wij zijn daar niet het enige inloophuis in. 

Het Fonds Franciscus heeft een paar jaar geleden een plan gemaakt om juist de inloophuizen 

op verschillende terreinen te ondersteunen wetende dat deze bezocht worden door mensen 

‘uit de marge van de samenleving’. Nu zijn wij als Inloophuis de Ruimte met een groot aantal 

andere inloophuizen uitgekozen om naast financiële steun voor een paar jaar ook inhoudelijke 

ondersteuning te krijgen. De bedoeling is dat de inloophuizen bijvoorbeeld meer kennis en 

kunde opdoen om hun financiële situatie aan te pakken. Tegelijk is er drie jaar financiële on-

dersteuning toegezegd voor een deel van de begroting met een afbouw in het 3e jaar.  

Daarnaast worden er specifieke cursussen ontwikkeld om  het werk inhoudelijk verder uit te 

bouwen, bijvoorbeeld rond de presentiebenadering, en om bestuurlijk de zaken beter op de rit 

te krijgen. 

Voor het boekjaar 2019 heeft het inloophuis een positief resultaat gerealiseerd. De financiële 

situatie van het inloophuis is stabiel maar waakzaamheid blijft van belang omdat per jaar 

steeds naar (nieuwe) fondsen gezocht moet worden om de begroting te kunnen dekken.  
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Balans-Debet  
31-12-2019  Bedragen x €1 

  2019 2018 

Vaste Activa/ Fixed Assets    

    

Materiële vaste Activa (Fixed Assets)    
 
Vlottende Activa /Current Assets 

 
  

    
Debiteuren ( Accounts receivable)   €     2.019 
Overlopene Activa (Pre payments)    
Liquide middelen (Cash)  € 118.891 €   96.914 

    

Totaal Activa   € 118.891 €   98.933 

 

Balans-Credit  
31-12-2019  Bedragen x €1 

  2019 2018 

Eigen Vermogen ( equitiy)    

    

Kapitaal (Capital)  € 74.406,55  €    33.475,84 

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 & Sexueel geweld 

 
  

Onverdeeld resultaat (Undivided results)  € 19.758.98 €    40.930,71 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva    

    

Crediteuren (Creditors)   € 199   

Lening (debt) Doopsgezind Wereldwerk    € 10.000  €          10.000 

Lening (debt) Doopsgezind Zending    

Overlopende passiva (accrued liabilities)    

    

Totaal Passiva   € 118.891 €   98.933 
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Samengestelde Resultatenrekening 
   Bedragen x €1 

  2019 2018  

 Opbrengsten      

       

1 Subsidie  € 12.300    € 12.300   82% 

2 Giften en Collectes  € 64.651    € 89.383   184% 

3 Activiteiten   € 11.791    € 7.518   159% 

4 Overige Inkomsten   € 6.576    € 6.484   82% 

 
  €     95.318  € 115.686  

 
Kosten       

5 Medewerkers  € 40.270   €    38.651  92% 

6 Vrijwilligers  € 1.282   €      1.367  140% 

7 Activiteiten  € 3.458   €      1.266  40% 

8 Beheer  € 26.596   €    30.810  112% 

9 Maaltijden  € 419   €         449  26% 

10 Kantoor administratie en overhead  € 3.472   €      2.212  66% 

  

 €    75.497  
  

€       74.755  
 

 

  
     

       

 
      

 
Resultaat  € 19.821 € 40.931  
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Resultatenrekening 2019 
Datum: 09-02-2020 

  

    

    Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019 
  

    Code Omschrijving Verlies Winst 

4010 Medewerkers 40.270,37 
 4020 Vrijwilligerskosten 1.281,59 
 4030 Accommodatie /Huisvestingskosten 18.964,43 
 4031 Aankoop Inventaris 599,00 
 4035 Schoonmaakkosten 2.532,40 
 4040 Telefoon &  Internetkosten 787,16 
 4045 Koffie Thee & Levensmiddelen 611,78 
 4050 Energie kosten 3.146,20 
 4060 Water  -478,74 
 4070 Activiteitskosten 9,17 
 4072 Geweldloos Communiceren 150,00 
 4075 Kosten-Vredeswerkplaats 328,00 
 4079 Projectkosten  502,85 
 4080 Maaltijd kosten  472,94 
 4090 Kantoorkosten  113,95 
 4100 Belastingen 767,23 
 4110 Verzekeringen 801,57 
 4120 Contributies en abonnementen 1.045,73 
 4130 Overige kantoorkosten 17,50 
 4140 Uitgaven steunfonds 352,00 
 4150 Cursussen/seminars/ Afscheid 622,85 
 4540 Relatiegeschenken 33,09 
 4550 Bankkosten 274,24 
 4700 Kantoorbenodigdheden 6,99 
 4740 Drukwerk, porti en vrachten 95,32 
 4790 Overige kantoorkosten 997,88 
 4810 Accountants- en administratiekosten 138,00 
 4950 Oninbare vorderingen 1.200,00 
 8010 Subidie en andere overheden 

 
12.300,00 

8012 Kerkelijke Fondsen  
 

21.762,55 

8014 Overige Donaties (niet kerkelijk) 
 

4.491,38 

8016 Project gelden MCC 
 

4.450,00 

8022 Geweldloos Communiceren 
 

1.004,00 

8023 Verhuur vergaderingen 
 

2.806,00 

8025 Inkomsten Maaltijden 
 

169,80 

8028 Ontvangste-Vredeswerkplaats 
 

500,00 

8030 Giften Particulieren  
 

1.635,00 
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8035 Opbrengsten Koffie/thee levensmiddelen 
 

479,46 

8040 Collectes 
 

1.312,14 

8045 Giften steunfonds 
 

291,25 

8050 Huurinkomsten 
 

6.570,00 

8060 Vooruit ontvangen (komend boekjaar) 
 

31.000,00 

8080 Vergoeding Uren  
 

6.540,00 

9000 Rente baten 
 

5,92 

9200 Kasresultaat 
 

84,97 

9998 Eindresultaat 19.758,98 
 

 

Saldo 
      95.402,48 95.402,47 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:  

Het inloophuis heeft een huurcontract met Ymere voor de adressen Hengelostraat 39 en 40. 

 

 


