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1 Voorwoord
Als werkers en bestuur van het inloophuis De Ruimte willen wij u laten zien wat er aan werk
is verzet in het jaar 2014. Voor de financiers en fondsen is dit tevens een (financiële)
verantwoording.
In het algemeen zijn de volgende aspecten van belang:
1.

In de eerste plaats zijn wij dankbaar dat het inloophuis open kon blijven en dat wij

met de financiën net zijn uitgekomen. Af en toe hielden wij ons hart vast. Over de
financiën later verder.
2.

Inhoudelijk gezien heeft het inloophuis heel goed werk verzet. Qua betrokkenheid op

de bezoekers is dat op persoonlijk niveau terug te lezen in de interviews met twee
bezoekers. Juist in de ervaringen van onze bezoekers en vrijwilligers horen wij dat er nog
steeds behoefte is aan een plek waar mensen zichzelf mogen zijn. Met name voor de
kwetsbare medemensen onder ons. U zult ook lezen dat het inloophuis op veel terreinen
werkzaam is. De 'open inloop' is de ruggengraat van het werk en hier komen allerlei
activiteiten uit voort, zeker als die bijdragen aan het activeren en het verbinden van
mensen. Ook hierover is veel te lezen in dit verslag.
3.

In het visiestuk van de gemeente Almere op het Sociaal Domein voor de nieuwe

inrichting van de zorgverlening door gemeentes is te lezen dat participatie een belangrijk
aspect is voor de samenleving. Plekken zoals De Ruimte doen ertoe. Wij zijn dan ook blij
met de waardering van de gemeente Almere in de vorm van een subsidiebedrag voor
2015.
4.

Een hoogtepunt in 2014 was wel het jubileum dat werd gevierd n.a.v. het 25 jarig

bestaan. De conferentie met als titel “Hoop vanuit de Marge” was inspirerend. De
bedoeling van de conferentie was te laten zien wat het inloophuis qua inhoud heeft
ontwikkeld aan visie en werk.
Daarnaast wilden wij de kans benutten om ons te laten inspireren door twee sprekers,
Murray en Baart en in de ontmoeting met andere projecten ons te laten inspireren. Tevens
wilden wij kritisch kijken naar de inhoudelijke ontwikkeling van het inloophuis. Het blijft
hoe dan ook spannend om dit werk uit te voeren en verder te ontwikkelen op het snijvlak
van kerk en samenleving. De conferentie is een groot succes geworden. En aangezien wij
de (financiële) mogelijkheden hadden de lezingen op te nemen kunnen wij daar nu nog
steeds gebruik van maken. Zeker omdat veel mensen tijdens de conferentie bezig waren
taken te vervullen op het terrein van logistiek en catering.
Inspirerend was ook dat door veel mensen aan de conferentie is gewerkt. De inzet van
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allen was enorm. De hulp kwam uit de geledingen van het inloophuis, de werkers, de
vrijwilligers bestuursleden en ook uit de Doopsgezinde gemeente Almere. Ook over de
conferentie wordt in dit jaarverslag verder ingegaan.
5.

Wat ons wel zorgen geeft is de financiering. In 2014 heeft één van onze

geldverstrekkers na lange tijd besloten vanaf 2015 niet meer standaard bij te dragen aan
de exploitatiekosten van het inloophuis. Wel is er ruimte voor projecten, en hebben zij
financieel bijgedragen aan de conferentie. En dat is nou precies wat het financieren zo’n
uitdaging maakt. De stichting krijgt steeds vaker kleinere bedragen voor kortlopende
projecten. Vaak is het dan ook nog moeilijk om zaken als huur en salaris te verdisconteren
in een project. Dit brengt uiteraard meer werk met zich mee en is voor een klein bestuur
als het onze een grote opgave. Wij hopen dat we in 2015 ons bestuur kunnen uitbreiden
om het werk wat beter te kunnen verdelen. Ook betekent dit dat het voortbestaan van het
inloophuis hierdoor onder druk komt te staan. De periode van financiële zekerheid wordt
namelijk ook korter als gevolg van kleinere subsidies, vooral omdat veel toezeggingen
eenmalig zijn. Voor 2015 lopen er op dit moment een aantal aanvragen en een fonds
heeft inmiddels toegezegd voor een aanzienlijk bedrag.
Wij hopen dat we de komende maanden de laatste €25.000 voor 2015 ook mogen
ontvangen, zodat de openstelling van ons inloophuis voor 2015 gegarandeerd is. Het
bestuur staat open voor alle tips m.b.t. fondsenwerving.
Mocht u na het lezen van dit verslag een donatie willen doen of uzelf beschikbaar
willen stellen voor een bestuursfunctie, vrijwilliger, of anderszins, neemt u dan
contact met ons op (telefoon en e-mail staan op het voorblad vermeld).

Namens het bestuur

Ton Eusterbrock
Voorzitter van Stichting Inloophuis De Ruimte
Voorzitter@inloophuisderuimte.nl

22 maart 2015

Jaarverslag 2014

Inloophuis De Ruimte
4 / 45

22-03-15

2 Organisatie
2.1Missie, visie, doelen
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 bereiken 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.
Doelen:
De Ruimte werkt vanuit de overtuiging dat oprechte aandacht en toewijding aan de ander,
helend werkt en mensen kan helpen (weer) in hun kracht te komen. In zijn boek Aandacht:
etudes in presentie omschrijft Andries Baart 'presentie' als "Een praktijk waarbij de
zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die
ander op het spel staat - van verlangens tot angst - en die in aansluiting dáárbij gaat
begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie h/zij
daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier
van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap,
met praktische wijsheid en liefdevolle trouw" (Utrecht, Lemma, 2005, p. 40).
Vanuit een dergelijke benadering kunnen allerlei initiatieven en activiteiten ontstaan. Of ze
ontstaan en hoe ze dan vorm krijgen, kan van tevoren niet worden bepaald. Als Stichting
Inloophuis De Ruimte kiezen we vanuit onze missie en visie onze richting en organiseren we
alleen en samen met anderen activiteiten op basis van de op dat moment beschikbare
energie, talenten en financiën.
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In 2014 bestond inloophuis De Ruimte 25 jaar. Daar waren we dankbaar voor en dat wilden
we vieren door het organiseren van een conferentie die een brug zou slaan tussen

twee

werelden. Als missionair diaconale plek werkt De Ruimte in grensgebieden, op de rand van
kerk en wereld, in de wereld, niet van de wereld. Beide werelden hebben elkaar veel te
bieden, maar vinden elkaar (nog) niet vanzelf. Als brug, matchmaker, bemiddelaar wil De
Ruimte telkens opnieuw gelegenheid creëren tot ontmoeting en samenwerking. Het
organiseren van een jubileumconferentie werd gezien als het creëren van zo’n kans die
prioriteit dienden te krijgen.
Met de gebruikelijke openheid van wat zich gedurende het jaar aandienen stelde het bestuur
zich voor 2014 de volgende doelen:
-

In verband met het jubileumjaar, het uitbrengen van extra nieuwsbrieven om
daarmee en andere acties de relatie met de achterban(nen) te verstevigen.

-

Het organiseren van een jubileumconferentie medio november 2014.

-

Het gesprek met de doopsgezinde gemeente Almere voortzetten over intensievere
samenwerking met het inloophuis.

-

Het vinden van een of meerdere bestuursleden de behoefte van het Stichtingsbestuur
van De Ruimte.

-

Het kritisch bekijken van het

takenpakket van de beide stafmedewerkers, en waar

mogelijk taken overdragen en/of afstoten. Dit met de bedoeling genoeg tijd en
energie te maken voor de kerntaken van het werk.
-

Het dekkend krijgen van begroting voor 2014 en 2015, en het vinden van structurele
financiering.

2.2Medewerkers
Alle mensen die bij De Ruimte een vaste taak krijgen toebedeeld, worden betiteld als
'medewerker’ en opgenomen in het adressenbestand van medewerkers. Ook worden ze
uitgenodigd

voor

vergaderingen

en

andere

medewerkerbijeenkomsten.

Voor

iedere

medewerker geldt een oriëntatieperiode van 2-3 maanden. Daarna wordt van hem of haar
verwacht dat hij of zij de toegewezen taak zelfstandig kan uitoefenen, dat hij of zij
betrouwbaar is in zijn of haar inzet, en voldoende evenwichtig is om missie en visie van De
Ruimte ook op moeilijkere momenten uit te dragen. Het blijft vrijwillige inzet, maar de vaste
taak komt wel degelijk met bijbehorende verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheid
maakt dat het medewerker-zijn niet is weggelegd voor iedereen die zich betrokken wil
inzetten/inzet voor De Ruimte.
Naast de groep medewerkers zijn er ook bezoekers die waar dat mogelijk is en gewenst
hand- en spandiensten verrichten of meewerken aan een activiteit of zelf een activiteit
bedenken en uitvoeren. Bij een dergelijke activiteit zijn altijd een of meerdere medewerkers
aanwezig om te ondersteunen en te bewaken dat invulling van de activiteit aan blijft sluiten
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bij missie en visie van De Ruimte. Vooral de afgelopen paar jaar zijn deze bezoekers een
soort tussen categorie geworden tussen bezoekers en medewerkers. Ze verrichten net als
andere bezoekers hand- en spandiensten, maar hebben daarbij een vaste taak geadopteerd.
Ze worden echter geen medewerker omdat ze de daarbij horende verantwoordelijkheid (nog)
niet aankunnen of deze in hun geval averechts werkt (bijvoorbeeld doordat de gevoelde druk
hen teveel stress oplevert). In deze tussencategorie kunnen mensen participeren vanuit hun
talenten waar ze dat in officiële vrijwilligersfunctie niet zouden kunnen. Voorbeelden zijn:
-

Een vrouw die enkele weken ‘kledingweggeefwinkeltje’ runt.

-

Een vrouw die de ‘geven- en nemenkast’ netjes houdt en spullen van onze kast ruilt
met spullen van de Weggeef-Winkel in Almere Haven (en vice versa).

-

Een man die de ramen van de benedenverdieping lapt.

-

Dezelfde ramenlapper die bij ons een workshop (in drie ontmoetingen) heeft verzorgd
waarin hij mensen heeft geleerd en kerstklok te maken van pitriet.

-

Een man die onkruid wiedt.

Alhoewel we deze tussencategorie vrijwilligers belangrijk vinden omdat het mensen een
extra kans biedt om te participeren en hun talenten in te zetten ten behoeve van anderen,
laten we deze vrijwillige inzet in officiële cijfers over het werk van De Ruimte buiten
beschouwing omdat het moeilijk meetbaar is. Wat voor de één misschien nauwelijks
vrijwillige inzet kan worden genoemd, is voor een ander wel degelijk een actieve bijdrage.
In 2014 beschikte De Ruimte over 34 officieel aangestelde medewerkers; 29 mensen waren
als vrijwilliger verbonden (inclusief het stichtingsbestuur); 3 mensen liepen stage; en 2
mensen hadden een deeltijd aanstelling als staflid. Een aantal medewerkers was beschikbaar
voor meerdere activiteiten. De 2 stafleden krijgen loon voor het aantal uren dat ze een
aanstelling hebben bij De Ruimte. Daarnaast zetten zij zich ook op vrijwillige basis in.
Vrijwillige medewerkers
Aantal
In 2014 waren 29 vrijwilligers (inclusief het stichtingsbestuur) aan het Inloophuis verbonden.
Waardering
Het werk voor De Ruimte vraagt veel van de vrijwilligers. Naast de voor hen vaste taken
zetten de meeste vrijwilligers zich ook in ten behoeve van andere incidentele activiteiten. De
meeste vrijwilligers blijven jarenlang aan De Ruimte verbonden.
Er wordt op allerlei manieren geprobeerd om de waardering voor deze inzet voelbaar te
maken. Bijvoorbeeld door een kaart op je verjaardag, een chocoladeletter met gedicht op 5
december, met kerst een bedankje. Vrijwilligers die willen mogen 1 x per jaar een ruimte in
het inloophuis gebruiken voor een privé activiteit. En één keer per jaar wordt er een
medewerkeruitje georganiseerd.
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In 2014 is het medewerkeruitje breder getrokken dan alleen officiële medewerkers van De
Ruimte. In juni verzorgden de stafmedewerkers gezamenlijk in het inloophuis een lunch voor
alle andere medewerkers (inclusief bestuur). Daarnaast is er met behulp van Zelf Bedacht
Zelf Gedaan1 een ‘vrijwilligers-bedankt-feest!’ georganiseerd waarbij naast de officiële
medewerkers van het inloophuis, ook de tussencategorie vrijwillige bezoekers is uitgenodigd
en vrijwilligers van andere vrijwilligersplekken in de Stedenwijk die niet zijn aangesloten bij
grotere organisatie als De Schoor en de Zorggroep.
Vergoedingen
De Stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering en voor alle vrijwilligers een collectieve
ongevallenverzekering. Naast een eventuele reiskosten- of onkostenvergoeding kregen de
medewerkers in 2014 geen financiële vergoeding.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2014 uit:
- Ton Eusterbrock (voorzitter)
- Jaap de Graaff (secretaris)
- Arianne van Hees (penningmeester)
- Marijke Laane (algemeen lid)
Arianne van Hees heeft een fysieke handicap en kreeg al in de loop van 2013 steeds meer
pijnklachten. In verband hiermee is ze in de tweede helft van 2013 en eerste helft 2014 een
aantal keren geopereerd. Deze operaties leverden echter niet het gehoopte resultaat op en
noodzaakten Arianne te stoppen als penningmeester voor De Ruimte. Sinds haar vertrek is
het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ondertussen ondersteunt Arie Piek
het bestuur met de financiële administratie. Arie Piek is boekhouder en vanaf medio oktober
2014 betrokken bij De Ruimte. Binnen het bestuur is sinds het vertrek van Arianne de
voorzitter, Ton Eusterbrock eerste aanspreekpunt voor de financiële zaken en betalingen.
Formeel is nog steeds het hele bestuur verantwoordelijk.
Ondanks het vertrek van Arianne als penningmeester is het in 2014 wel gelukt om de
draagkracht van het bestuur te versterken, vooral vanuit het doopsgezinde achterban. Er is
nauw samengewerkt tussen de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente Almere (DGA) en
het bestuur van De Ruimte. De oud-voorzitter van de DGA kerkenraad, Marijke Laane heeft
zich in eerste instantie als vaste adviseur bij het bestuur van De Ruimte gevoegd, en werd
vanaf 1 december 2014 officieel algemeen bestuurslid. Ook bij het organiseren van de
jubileumconferentie is nauw samengewerkt door beide besturen van de drie werkers die bij
beide organisaties zijn aangesteld (de predikant van de DGA en de twee stafmedewerkers

1

‘Zelf bedacht zelf gedaan’ is een project van de gemeente Almere en welzijnsorganisatie ‘De Schoor’ om

wijkverbeterende bewonersinitiatieven te helpen realiseren.
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van het inloophuis). Marijke Laane, als voorzitter van de DGA-kerkenraad, en Ton
Eusterbrock, als voorzitter van De Ruimte, zijn in 2014 een periode lang gezamenlijk
begeleid door een organisatieadviseur over de organisatorische kant van een mogelijke
nauwere samenwerking tussen DGA en inloophuis.
Het bestuur kwam in 2014 1 keer per maand bijeen voor een bestuursvergadering,
daarnaast had het bestuur overleg met partners in het netwerk wanneer nodig, en was
afgevaardigd aanwezig bij 2 medewerkervergaderingen

het afgelopen jaar. Het bestuur

onderhield nauwe contacten met de stafmedewerkers d.m.v. 3 gezamenlijke vergaderingen.
Ten behoeve van de jubileumconferentie op 1 november 2014 vergaderden bestuur en staf
van het inloophuis samen met kerkenraad en werker van de DGA.
Vergoedingen
Naast een eventuele reiskosten- of onkostenvergoeding kregen de bestuursleden in 2014
geen financiële vergoeding.

Staf
Als organisatie is De Ruimte sterk afhankelijk van haar vrijwilligers. Niet alleen voor het
'bemensen' van de activiteiten, maar ook voor het gehoor geven aan de missie en visie van
de organisatie. Daarin gaat het om ruimte creëren voor ontmoeting, passende gelegenheid
om 'mee te doen', aandacht voor kwetsbare mensen, integratie en wederkerigheid,
betrokkenheid, ruimte om talenten te ontdekken en te ontplooien. Deze presente manier van
werken vraagt om maatwerk en levert een zeer diverse groep bezoekers en medewerkers op.
Onder hen zijn in verhouding meer kwetsbare en zorgmijdende mensen. Het ontvangen en
begeleiden van deze doelgroep vraagt deskundige begeleiding met een lange adem. De
Ruimte heeft hiertoe 2 'urban mission' werkers aangesteld die worden aangeduid als "staf".
De staf werd in 2014 gevormd door Marjan Kip (0,6 fte) en Gerrit Jan Romeijn (0,1 fte).
De taakverdeling van de stafleden was in 2014:
- Marjan Kip: pastoraal opbouwwerker en coördinator van het Inloophuis; aanspreekpunt
voor de medewerkers; aanspreekpunt voor pastoraat/geestelijk zorg; contactpersoon voor
(kerkelijke)

samenwerking

binnen

Almere;

contactpersoon

basiscursus

Geweldloos

Communiceren; contactpersoon diaconaat; contactpersoon integrale samenwerking binnen
de Stedenwijk en Almere.
- Gerrit Jan Romeijn: missionair opbouwwerker; aanspreekpunt voor de buurtgerichte
activiteiten; contactpersoon voor de werkgroep Arme Kant Almere (AKA); contactpersoon
cursus Schatgraven in eigen achtertuin; lid van de regiegroep van het project Zelf Bedacht
Zelf Gedaan; contactpersoon vluchtelingenwerk; contactpersoon missionair werk buiten
Nederland.
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Beide stafleden functioneren ook als gastheer en gastvrouw tijdens de open inloop.
De staf kwam in 2014 voor overleg bij elkaar op relevante momenten en verder 1 keer per
maand.
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Stagiaires
In 2014 werkten 3 stagiaires mee: 1 vanuit het ROC Flevoland, Sociaal-maatschappelijk
dienstverlening, 1 via Hogeschool Holland, maatschappelijk werk, en 1 middelbare scholier in
het kader van maatschappelijk stage.

Toerusting
Alle vrijwilligers die medewerker worden bij De Ruimte worden ingewerkt door minimaal 2-3
maanden boventallig mee te draaien. In de inloop draaien ze diensten met een ervaren
koppel gastvrouwen/gastheren. Bovendien krijgen ze tijdens deze oriëntatieperiode extra
aandacht en begeleiding van de coördinator.
Eens in de zes à zeven weken wordt er een vergadering gehouden, om en om met alleen
medewerkers van de inloop, en met alle medewerkers. De vergadering is

bedoeld voor

ontmoeting en daarnaast om de medewerkers te begeleiden in het uitvoeren van hun taak.
Een aantal keer per jaar wordt nader ingegaan op een thema, eventueel met een
gastspreker vanuit een andere organisatie.
Sinds 2011 worden alle medewerkers van De Ruimte in de gelegenheid gesteld om op kosten
van het inloophuis deel te nemen aan de basiscursus geweldloos communiceren die wordt
georganiseerd door De Ruimte in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Almere
(http://www.geweldlooscommuniceren.info/).
In

januari

2014

cursusprogramma

zijn
over

de

beide

stafmedewerkers

leidinggeven

vanuit

begonnen

persoonlijke

aan

een

inspiratie.

18

Titel

maandsvan

het

cursusprogramma is: Soul of Leadership; Leading with integrity and effectiveness through
cultivation of inner resources. De cursus wordt gegeven in Woodbrooke Quaker Study
Centrum, in Birmingham UK, onder leiding van Margaret Benefiel PhD en Lynne Sedgmore,
CBE. De cursus loopt van januari 2014 tot en met juni 2015.
In januari 2014 nam Marjan kip deel aan de scholing ‘Werken vanuit je eigen kracht; deel
twee’ van het integraal netwerk Almere.
In september 2014 is Marjan Kip begonnen aan de opleiding tot proponenten aan
doopsgezind seminarium. Hiertoe volgt ze de master Leadership aan de VU Amsterdam.
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het

3 Activiteiten
3.1Inleiding
Niet al het werk van inloophuis De Ruimte is weer te geven in activiteitenoverzicht. Zoals in
§2.1 al werd gesteld, ziet de Stichting activiteiten als middel en niet als doel op zichzelf. De
Ruimte wil vooral een plek zijn in de Stedenwijk en Almere waar aan inclusieve gemeenschap
wordt gebouwd en waarin zeer uiteenlopende mensen kunnen participeren en elkaar kunnen
ontmoeten. Aanvaarding van de ander als gewenst en talentvol medemens is daarbij de
basishouding. Het organiseren van, of participeren in activiteiten zijn een passend middel om
missie en visie van De Ruimte na te streven. Het is echter niet de enige manier waarop we
proberen een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de Stedenwijk. We
willen bijvoorbeeld ook simpelweg ‘een goede buur’ zijn met alles wat daarbij komt kijken.
Hangjongeren
Zo’n

‘goede

buur’-moment

deed

zich in 2014 voor toen een groep
jongeren de bankjes voor het pand

van

het

inloophuis koos als

vaste hangplek. Het betrof een
groep jongeren die bekend was
bij de politie en al langere tijd
overlast veroorzaakte op verschillende plekken in Stedenwijk. In eerste instantie deden ze
niet meer dan op en rond de bankjes hangen. Daarmee dezen ze in onze ogen niemand
kwaad en waren ze welkom. We besloten ze hetzelfde te behandelen zoals alle gasten
worden

ontvangen, dat wil zeggen dat ze welkom zijn zolang ze zich aan de huisregels

houden. Hierover is met medewerkers en vaste bezoekers van De Ruimte gesproken, net als
met naaste buren van het inloophuis. Alhoewel mensen wel bang waren voor narigheid, wilde
ze de jongeren ook een kans geven. Na een tijdje gingen de jongeren mild provocerend
gedrag vertonen. We hebben ze toen iets te drinken aangeboden en uitgenodigd binnen te
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komen. Dat hebben ze een keer gedaan. Ondertussen was er via de samenwerking in de
integraal

netwerk

Stedenwijk

contact

over

de

jongeren

met

de

politie

en

veiligheidsambtenaar van de gemeente Almere. Die spraken hun bewondering uit voor onze
actie maar raadden ons toch af om de jongeren als groep binnen te laten. Toen het mild
provocerend overging in vernieling hebben we in eerste instantie alleen de brokstukken
opgeruimd. Maar de vernielingen gingen door de brokstukken werden tegen de etalageruit
van de overbuurman gegooid. De buren verzochten ons om de bankjes weg te halen. Dat
hebben we gedaan. Toen de elektrische rolstoel van een van onze medewerkers van de stoep
werd gestolen door een groepje jongeren, en deze medewerker werd uitgenodigd zijn
verhaal op tv Flevoland te vertellen, hebben we met hem gesproken over de boodschap die
hij in dat interview zou willen uitstralen. Gedurende deze hele periode hebben we steeds
gezocht naar manieren om positief bij te dragen in een lastig ontmoetingsproces. Dit en
dergelijke zaken zijn echter niet weer te geven in een activiteitenoverzicht.

3.2Activiteiten met een algemeen karakter
Inloop
Op iedere doordeweekse dag houdt De Ruimte open inloop, dat wil zeggen iedere ochtend en
drie keer ook ‘s middags. Tijdens de inloop zijn er minimaal twee medewerkers aanwezig om
als gastheer/gastvrouw bezoekers te ontvangen voor een kop koffie of thee. De inloop is
bedoeld voor bewoners van Stedenwijk en overige Almeerders die op zoek zijn naar een plek
waar ze zichzelf mogen zijn, anderen kunnen ontmoeten, en mee mogen doen. Er wordt
gestreefd naar een 'huiskamersfeer' en het creëren van gezelligheid en ruimte voor ‘heel de
mens.’ Mensen bepalen zelf hoeveel ze willen delen. De huisregels zijn de leidraad voor het
bewaken van de sfeer. Daarbinnen mogen mensen zichzelf zijn. Sommige komen alleen voor
kopje koffie of thee. Andere komen met het specifieke vraag, of om hun verhaal te doen. Lief
en leed wordt gedeeld met elkaar en met de gastvrouwen en gastheren. In alles is speciale
aandacht voor kwetsbare mensen, integratie en wederkerigheid. Bij tegengestelde belangen
bemiddelen de gastvrouwen en gastheren. Tijdens de open inloop is er geen programma.
Wel is er ruimte voor het ontplooien van initiatieven. Op de koffietafel ligt een landelijk
dagblad en lokale kranten. Er zijn spelletjes aanwezig en mensen kunnen dammen en
schaken. In de inloopruimte staat de zogenaamde 'geven- en nemenkast' waar mensen
spullen in kunnen leggen of uit kunnen halen. Er is een kleine collectie DVD aanwezig die
mensen kunnen lenen. Op iedere woensdagochtend organiseert een bezoekster een
'kledingweggeefwinkeltje' waar iedereen kleding en accessoires uit kan zoeken voor € 0,50
per item. Ten behoeve van de medewerkers van de inloop is een sociale kaart beschikbaar
waarmee ze vragen van bezoekers kunnen beantwoorden.
Twee portretten
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Wie we zoeken bijvoorbeeld de inloop? Dat zijn bijvoorbeeld Rien en Hans. Over hen is een
klein portret geschreven ten behoeve van een special bij het blad Doopsgezind nl die oktober
2014 is uitgegeven in verband met het 25-jarig jubileum van De Ruimte. Ik geef de twee
portretten hier integraal op:
Rien is eenenzestig en bezoeker van Inloophuis De Ruimte.
Hij woont vanaf 1988 in Almere, maar leefde en werkte tot
1993 vooral in Amsterdam. Toen hij werkloos werd was De
Ruimte voor hem een ingang tot nieuwe contacten.
Rien heeft het niet makkelijk. Lichamelijk gaat hij achteruit.
Geestelijk is hij soms in de war en dan kan hij overlast voor
zijn omgeving veroorzaken. Met de nodige hulp probeert hij
zoveel mogelijk op te knappen. Ook De Ruimte helpt daarbij
enorm. Als hij alleen thuis is raakt hij eerder uit balans. In het
Inloophuis is hij onder de mensen en gaat het doorgaans
beter. Rien zegt: ‘In het Inloophuis kun je jezelf zijn.
Als je een dag minder in je vel zit, wordt dat geaccepteerd. Soms is mijn humeur slechter. In
de stad wordt daar heel negatief op gereageerd. Hier geven ze je de ruimte om jezelf te zijn.’
In de jaren dat Rien het Inloophuis bezoekt is er veel veranderd. De wijk leeft meer, Almere
is een middelgrote stad geworden. Ook binnen het huis is het nodige veranderd. Dat vindt hij
goed. Ook vindt hij dat je attent moet zijn op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de
zorg. Dat gaat allemaal heel snel en lijkt vooral voort te komen uit bezuinigingen. Hij maakt
zich er zorgen over dat mensen buiten de boot gaan vallen. Zijn burgers wel klaar voor de
nieuwe houding vanuit het stadhuis?
In het Inloophuis kunnen ervaringen en ideeën worden gedeeld. Omdat Rien alleen woont
kan hij thuis zijn verhaal niet kwijt. In De Ruimte gelukkig wel. Meestal komt hij ‘s ochtends
naar de inloop. Doorgaans vertrekt hij met een heel ander gevoel, en dan kan hij weer
functioneren. Iets dat naar zijn idee een van de doelstellingen is van het Inloophuis.
Op de vraag of hij tips heeft voor De Ruimte, zegt hij dat bezoekers zich misschien niet
genoeg realiseren hoeveel tijd en moeite het werk vrijwilligers en leiding kost. Zij stellen zich
open voor de bezoekers, en bezoekers zouden zich meer open kunnen stellen voor hen. ‘Dan
heeft het een wederzijds effect. Iedereen heeft een verhaal, een rugzak. Misschien lijkt het
in eerste instantie of mensen alleen maar voor een kopje koffie of thee komen. Maar doordat
er ruimte wordt gecreëerd, komen ze uiteindelijk allemaal met hun verhaal, geven ze zich
bloot. Dat is het geheim van De Ruimte. De kunst is om dat ook binnen De Ruimte te
houden. Je hebt te maken met veel kwetsbare mensen.’
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Hans is bezoeker en medewerker van Inloophuis De Ruimte.
Ook hij is eenenzestig jaar oud en woont nu zes jaar in
Almere. Hij komt sinds twee jaar over de vloer, meestal vijf
dagen in de week, en doet mee met verschillende activiteiten.
Zo is hij gastheer tijdens de inloop en coördinator van de
maaltijden.
Wat Hans erg aantrekt in De Ruimte is de warmte en de
huiselijke gastvrijheid die hij er ervaart. Vanaf het begin
voelde hij zich opgenomen in de groep, eerst bij de maaltijd
en later ook bij de inloop. Hij heeft zich geen moment een
buitenstaander gevoeld. Het is ‘gewoon gezellig’, en ‘niet zo
koud als op sommige andere plekken’. Wel heeft hij de nodige
vooroordelen moeten overwinnen. De kerkelijke achtergrond
van het huis maakte hem in eerste instantie bang. In die tijd had hij het moeilijk. Hij stond
niet stevig in zijn schoenen en was bang binnengezogen te worden in iets ‘dat hij niet was’.
Regelmatig liep hij langs het huis, maar ging er nooit naar binnen. Een keer werd hij op de
stoep aangesproken door iemand die dat ‘te kerkelijke’ deed. Toen heeft hij zich naar eigen
zeggen losgerukt, en is weggerend naar een afspraak.
Terugkijkend zegt hij dat hij blij is dat hij uiteindelijk toch binnen is gekomen. Sindsdien is hij
eigenlijk niet meer weggeweest. In De Ruimte heeft hij het gevoel dat hij zichzelf kan zijn en
een home away from home heeft gevonden, een thuis. Hij heeft er belangrijke vrienden
gevonden, met wie hij ook buiten het Inloophuis regelmatig iets leuks gaat doen. Sociaal
gezien is De Ruimte zijn basis geworden. Als medewerker kan hij zijn steentje bijdragen en
iets betekenen voor anderen. Dat geeft hem een goed gevoel.
Maaltijd
Sinds de beginjaren van De Ruimte wordt er gezamenlijk gegeten. Sinds 2010 is dat
minimaal één keer per week. De maaltijd is in principe bedoeld voor bewoners van de
Stedenwijk, maar ook mensen van buiten de wijk worden welkom geheten. Deelnemen aan
de maaltijd kost € 3 per persoon. In plaats van betalen met € 3 kan er ook met een maaltijd
tegoedbon worden betaald. Deze bonnen kunnen mensen voor zichzelf of anderen kopen. De
nadruk bij de maaltijd ligt op de gezamenlijkheid en de huiskamersfeer. Naast de wekelijkse
maaltijden wordt er een aantal keren per jaar ook op andere momenten een maaltijd
georganiseerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld om een specifieke groep gasten te ontvangen, of
rond en speciale dag of een feest, zoals een erwtensoeplunch, een slotmaaltijd bij het open
podium, en een kerstmaaltijd.
Geweldloos communiceren

Jaarverslag 2014

Inloophuis De Ruimte
15 / 45

22-03-15

De cursus is bedoeld voor iedereen die beter wil leren communiceren en wil leren om lastige
gesprekken beter te laten verlopen. Het enige dat van de deelnemers wordt gevraagd is dat
ze open staan voor verandering en dat ze bereid zijn ook hun eigen manier van
communiceren kritisch te beschouwen. De cursus bestaat uit drie dagdelen en wordt in een
periode van een aantal weken steeds op eenzelfde avond of ochtend georganiseerd. Het
minimum aantal deelnemers is 8, het maximum is 12. De cursus kost in principe € 25 per
persoon, maar als dit bedrag te hoog is, kan er in bepaalde gevallen korting worden
gegeven. De cursus is een samenwerkingsproject tussen Stichting Inloophuis de Ruimte en
de doopsgezinde gemeente Almere en beoogt een opbouwende en duurzame bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid in Almere. De coördinatie van deze activiteit is in handen van
een stuurgroep. In 2014 maakte Marjan Kip als staflid namens De Ruimte deel uit van de
stuurgroep.
In 2014 werd de basiscursus geweldloos communiceren 5 keer cursussen gegeven. Een 6e
cursus, via Volksuniversiteit Almere, ging niet door, omdat er maar 2 aanmeldingen waren.
Het totaal aantal deelnemers was 53. Naast de basiscursus zijn er in 2014 ook 2 workshops
over geweldloos communiceren gegeven: op 18 mei tijdens de Ringdag van Doopsgezinde
gemeenten in Midden-Nederland (gehouden in Almere), en op 1 november tijdens de
jubileumconferentie van De Ruimte. In totaal namen 27 mensen aan deze workshops deel.
Daarnaast heeft Marijke Laane

lezingen gegeven over het GC-project en workshops

gehouden in de Doopsgezinde gemeenten Winterswijk, Beverwijk/IJmond en Dordrecht. Er is
niet geteld hoeveel mensen er bij deze lezingen aanwezig waren.
De trainingen werden verzorgd door 10 (vrijwillige) trainers
logistieke ondersteuning.

en 5 mensen zorgden voor

De stuurgroep bestond in 2014 uit 4 personen, waaronder de

officieel aangestelde werkers: Iris Speckmann, predikant van de doopsgezinde gemeente
Almere, en Marjan Kip, de pastoraal opbouwwerker en coördinator van De Ruimte.
Met behulp van extra ontvangen subsidie,

kon een

verdiepingscursus voor de trainers

worden gefinancierd, die op 19 maart en 5 april plaatsvond in De Ruimte. Er namen 16
mensen deel aan deze cursus. Daarnaast was er op 4 juni een trainersavond waarin
ervaringen werden uitgewisseld. En op 14 oktober was een groep trainers te gast bij Romeo
Lobo, jongerenwerker van De Schoor en JVSA (jongeren veilig stadshart Almere). Met hem
en enkele vrijwilligers van dat project is gesproken over (geweldloos) communiceren met
jongeren.
Voor meer informatie over dit project zie de website: www.geweldlooscommuniceren.info

Ondersteuning
Inloophuis De Ruimte wil mensen helpen zo zelfstandig mogelijk te leven. Dit doen we in de
eerste plaats door gelegenheid bieden en mensen te helpen te integreren in een gemêleerde
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gemeenschap. Veel praktische problemen worden door bezoekers onderling rondom de
koffietafel opgelost. Bezoekers en medewerkers helpen elkaar wegwijs te worden in de
regelgeving en weten samen waar je hulp kunt krijgen voor zeer uiteenlopende zaken.
Daarnaast wordt er op allerlei andere manieren praktische hulp verleend:
-

Een (vrijwillige) medewerker van De Ruimte heeft een sociale kaart samengesteld
en onderhoudt deze op basis van vragen vanuit de inloop. Medewerkers van de open
inloop kunnen deze sociale kaart gebruiken om bij hulpvragen passend door te
verwijzen.

-

Laagdrempelige hulp bij het schrijven van brieven en invullen van formulieren.
Als de hulpvraag te ingewikkeld wordt, verwijzen we door naar personen en instanties
die meer ter zake kundig zijn. Voor hulp bij het invullen van belastingformulieren
hebben wij rechtstreeks contact met een administratiekantoor. Zij helpen mensen
gratis die wij naar doorverwijzen en die met een minimum inkomen of minder
hebben.

-

Een bezoekster runt iedere woensdagochtend een ‘kledingweggeefwinkeltje’ waar
kleding en accessoires voor € 0,50 per item weg mogen. Wanneer Marjan Kip vanuit
haar functie als pastor een hulpvraag om kleding krijgt, overlegt ze met deze
bezoekster van het winkeltje en die stelt dan deze kleding ter beschikking.

-

De Ruimte is inzamelpunt en verwijspunt voor het Voedsel Loket Almere
(VLA).

-

In de ruimte waar de open inloop wordt gehouden staat een ‘geven- en nemen
kast’ waarin mensen die spullen over hebben deze kunnen plaatsen en mensen die
die spullen kunnen gebruiken ze gratis mee kunnen nemen.

-

De Ruimte mag rechtstreeks meubelen en witgoed aanvragen bij het Meubel en
Witgoedloket Almere (MWLA), ten behoeve van mensen met een minimum
inkomen of minder.

-

De Ruimte beschikt over een bescheiden steunfonds. Dit wordt opgebouwd door
collectes en schenkingen en is bedoeld om bezoekers en medewerkers die (tijdelijk)
zonder geld zitten te ondersteunen. Dit gebeurt zoveel mogelijk door het verstrekken
van kleine renteloze leningen.

-

Als lid van de Arme Kant Almere (AKA) zijn wij medeorganisator

van de

budgetteringscursus ‘Uitkomen met je inkomen’. Deze cursus beoogt enerzijds
mensen met een minimuminkomen gereedschappen te geven om, ondanks het
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geringe inkomen, financieel rond te komen. Aan de andere kant worden de
deelnemers

ook getraind

om

meer weerbaar te

zijn

tegenover bijvoorbeeld

gemeentelijke instanties. Tijdens de cursussen wordt duidelijk dat de deelnemers
vaak ook 'aan elkaar leren'.
-

Praktische

en

emotionele

verblijfsvergunning.
stafmedewerkers

Dit

ondersteuning

doen

beperkt

we

van

slechts

beschikbaar

op

zijn.

buitenlanders

kleine
Naar

schaal
aanleiding

zonder

omdat

de

van

de

jubileumconferentie op 1 november is er een samenwerking ontstaan met Stichting
Dienstverlening aan Buitenlanders in Utrecht. De Ruimte fungeert als tussenpersoon
voor een jongeman die door een stichting in Utrecht wordt begeleid, maar een
logeeradres in Almere heeft.

Diversen:
-

Interculturele leeskring;

Sinds 2012

kwam

er

een

keer per

maand

een

interculturele leesgroep bij elkaar in De Ruimte. De leeskring is zelfstandig en werd
financieel mogelijk gemaakt door subsidie van Zelf Bedacht Zelf Gedaan. De
bijeenkomsten in het pand van De Ruimte waren bedoeld als opstap naar
ontmoetingen bij elkaar thuis. Eerste helft van 2014 kwam de leesgroep nog bij
elkaar in De Ruimte. Na de zomer is de groep verder gegaan op privé-adressen van
de deelnemers. Bovendien is afgesproken het lezen en bespreken van boeken uit te
breiden met gezamenlijke bezoeken aan de bioscoop.
-

Jubileumconferentie; Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseerde De
Ruimte op 1 november 2014 de jubileumconferentie ‘Hoop vanuit de marge.’ De
Ruimte bevond zich de afgelopen 25 jaar op een unieke plek op het snijvlak van kerk
en maatschappij. Op dat snijvlak hebben ontelbaar veel vruchtbare ontmoetingen
plaatsgevonden. In het ontmoetingsproces is veel ontvangen en veel van en met
elkaar geleerd. De inhoudelijke ontwikkeling van deze manier van werken wilde De
Ruimte delen met anderen. Dit uit dankbaarheid

voor de in de loop der

jaren

ontvangen ondersteuning en om de waarde en betekenis van het werk voor een
bredere groep zichtbaar te maken. Er is gekozen voor het organiseren van een
conferentie omdat dit een goed middel is om

kennis en ervaring te delen met

professionals en vrijwilligers uit kerk, hulpverlening, zorg en welzijnswerk. Bovendien
omdat de ontmoeting met al deze professionals en vrijwilligers De Ruimte zou kunnen
helpen zich te bezinnen op haar weg in de toekomst.
In de ochtend legden twee sprekers de basis voor het gesprek. Dit waren dr. Stuart
Murray Williams (een theoloog uit Bristol die veel gepubliceerd heeft over kerk-zijn op
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het grensvlak van kerk en maatschappij)

en prof. dr. Andries Baart (de geestelijk

vader van de 'presentie- theorie'). In de middag waren er 7 workshops rond het
thema “meedoen in het maatschappelijk veld". De workshops werden verzorgd door
mensen van binnen en buiten Almere. In de pauze tussen de twee lezingen was er
een optreden van de Almeerse zangeres Caroline in 't Veld. Zij zong voor de zaal een
aantal liedjes en één lied dat zij speciaal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
De Ruimte schreef. Door de hele dag was een rode draad geweven die mensen in de
gelegenheid stelde anderen te ontmoeten (die ze nog niet kenden). Hier werd gretig
gebruik van gemaakt en het leverde veel positieve reacties op.
De conferentie werd mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van een zestal
fondsen en de inzet op de dag zelf van zo’n 40 vrijwilligers. Zie onze website voor het
volledige verslag van de conferentie.
-

Open podium; In de zomer gaat De Ruimte een aantal weken over op een
zomerrooster met beperkte openstelling. Dit om de medewerkers de gelegenheid te
geven op adem te komen. Ieder jaar opnieuw blijkt hoe moeilijk veel bezoekers en
sommige medewerkers het vinden om zonder De Ruimte de zomer door te komen. De
mensen missen de plek, het ritme, de ontmoeting, de wederzijdse ondersteuning. Om
het leed wat te verzachten wordt de 'zomerstop' ingeluid met een slotmaaltijd en een
feest. Het maaltijdbuffet wordt door zoveel mogelijk bezoekers en medewerkers
samen gemaakt. Na de maaltijd is er een open podium waarbij iedereen die dat wil
zijn of haar talenten ten toon mag spreiden. Dit levert altijd een gevarieerd
programma op. Het open podium wordt afgesloten met een bingo. De prijzen hiervoor
zijn in de loop van het jaar verzameld met behulp van de geven en nemen kast en
opgespaarde schenkingen van bezoekers en medewerkers.

-

Schoonmaakdag; Op 10 mei 2014 werd een schoonmaakdag georganiseerd om het
pand van De Ruimte te poetsen en kleine klussen te doen. Zoals gebruikelijk bij het
organiseren van deze dag, werden alle mensen uitgenodigd die in het afgelopen jaar
gebruik hebben gemaakt van het inloophuis.

-

Sing-a-long; Net als in voorgaande jaren vonden er ook in 2014 een aantal
meezingbijeenkomsten plaats onder leiding van Arianne van Hees. Er werden
voornamelijk Nederlandstalige en Engelstalige liedjes gezongen, Arianne begeleidt op
gitaar. Helaas moest Arianne om gezondheidsredenen in het voorjaar van 2014 met
deze activiteit stoppen.

-

Vrijwilligers-bedankt-feest!; In 2014 was inloophuis De Ruimte 25 jaar actief
present is in de Stedenwijk. Die gelegenheid wilde aangrijpen om de vrijwilligers te
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bedanken die zich actief inzetten voor de wijk. Hierbij dachten we met name aan de
‘verborgen’ vrijwilligers die niet zijn aangesloten bij grote vrijwilligersorganisaties als
De Schoor en De Zorggroep. In samenwerking met ‘’ Zelf bedacht, zelf gedaan bij de
fondsen geworven en het feest georganiseerd. De 25 koppige Big Band de Skyblasters
werd bereid gevonden tegen tegen sterk gereduceerd tarief een live optreden te
verzorgen. Scholengemeenschap Echnaton stelde de aula van de school beschikbaar.
Vrijwilligers vanuit het inloophuis en ‘Zelf bedacht, zelf gedaan’ organiseerden het
feest en zorgde voor hapjes en drankjes. Er kwamen minder mensen dan we hadden
gehoopt. We vermoeden dat dit vooral twee oorzaken had. In de eerste plaats zijn
mensen relatief kort voor 14 november uitgenodigd. Dit had een aantal praktische
oorzaken rond de subsidieaanvraag bij ‘Zelf bedacht, zelf gedaan,’ het vinden van een
geschikte locatie, en een datum waarop de Big Band beschikbaar was. Een tweede
oorzaak was mogelijk het slechte weer. 25 personen die zich hadden aangemeld zijn
op de avond zelf niet komen opdagen. De gasten die wel kwamen hebben een leuke
feestelijke avond gehad en voelden zich daadwerkelijk ‘bedankt’. Er zijn vrijwilligers
geweest van De Ruimte, SVBS/Ons Stekkie, BZLD-speelhofje, De Wijkhoek, ‘Zelf
bedacht, zelf gedaan,’ De Veldhoek, de doopsgezinde gemeente Almere.
-

Workshop kerstbal vlechten; In december 2014 en januari 2015 verzorgde een
bezoeker voor De Ruimte vrijwillig drie bijeenkomsten waarin hij mensen leerden met
pitriet een kerstbal te vlechten. De

bezoeker had deze workshop tijdens een

activeringstraject verworven en mocht enkele plekken deze workshop aanbieden. We
hebben hem de kans geboden waren blij met het resultaat.
-

Zakjes-vouwen-bijeenkomst; In oktober 2014 hebben we het onaangename
verenigd met het aangename. Ten behoeve van de jubileumconferentie op 1
november moesten er 200 papieren zakjes worden gevouwen om als bedankje mee te
geven aan de deelnemers van de conferentie. Omdat 200 zakjes vouwen voor één of
twee personen aan hoop werk is, hebben we tijdens een inloopmoment een ‘zakjesvouwen-bijeenkomst’ georganiseerd. Maaike Westerneng leerde de aanwezigen zakjes
vouwen en iedereen die wilde kon zo iets nieuws leren en/of steentje bijdragen bij het
organiseren van de conferentie.

3.3Activiteiten met een bezinnend karakter
Beraad van Kerken
Het Beraad van Kerken heeft jarenlang bestaan als netwerk van pastores die werkzaam zijn
in Almere. Een keer per maand kwamen de leden van het Beraad bij elkaar op wisselende
locaties. Inloophuis de Ruimte was een van deze locaties. De bijeenkomsten waren bedoeld
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om elkaar te ontmoeten, om tot samenwerking te komen, en om elkaar te inspireren en
bemoedigen in het werk. De pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte, Marjan Kip
deed organisatorische taken voor het beraad, zoals het beheren van het adressenbestand
van de pastores, het opstellen en bijhouden van een jaarplanning, en het verzenden van
uitnodigingen. Begin 2014 heeft het Beraad zichzelf wegens gebrek aan belangstelling en/of
tijdgebrek opgeheven.
Geestelijke begeleiding
Naast de algemene geestelijke zorg voor de organisatie en haar medewerkers, was Marjan
Kip, de pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte in 2014 (mede)begeleidster van
de doopsgezinde gemengde retraite in Fredeshiem. Daarnaast begeleidde ze in 2014 twee
personen in een traject van meerdere maanden.
Inloophuisvieringen
Iedere tweede zondag van de maand wordt op de begane grond van het inloophuis een
oecumenische huiskamerviering georganiseerd waarbij speciale aandacht wordt besteed aan
inclusiefheid en ruimte voor dialoog. Dit gebeurt in samenwerking met de doopsgezinde
gemeente Almere (DGA). De vieringen worden voorbereid en uitgevoerd door de stafleden
van De Ruimte in samenwerking met leden van de doopsgezinde gemeente.
Sinds 2013 organiseren de stafleden van De Ruimte minimaal twee keer per jaar een
zogenaamde ‘Christoffelviering’. Bij deze viering wordt actiever dan gebruikelijk geprobeerd
om bezoekers en medewerkers van het inloophuis te betrekken bij de voorbereiding en
uitvoering van de viering. De naam Christoffelviering is bedacht om deze viering zichtbaar te
onderscheiden van de overige huiskamervieringen. De naam is afgeleid van de heilige
Christoffel die beschermheilige is van wie op reis/onderweg zijn.
Pastoraat aan bezoekers en medewerkers
Dit is een voortdurend punt van aandacht. Zowel bezoekers als medewerkers weten dat ze
met

zingevingvragen

en/of

vertrouwelijke

kwesties

bij

de

pastoraal

opbouwwerker/coördinator terecht kunnen. Afhankelijk van de vraag is dit contact kort,
eenmalig, regelmatig of langlopend. In 2014 legden ook mensen contact met de pastoraal
werker vanuit de inloop, en op voordracht van mensen die bekend zijn met De Ruimte.
Als een bezoeker of medewerker van De Ruimte in het ziekenhuis ligt of opgenomen is in een
verpleeg- of GGZ instelling gaat er iemand vanuit het inloophuis op bezoek. Dit kan de
pastoraal opbouwwerker/coördinator zijn, of (in overleg) een of meer van de anderen
medewerkers of bezoekers. Soms wordt er op een andere manier contact gelegd met de
zieke.
Vanuit de inloop is er ook de nodige aandacht voor het wel en wee van bezoekers en
medewerkers. Wanneer een trouwe gast baat lijkt te hebben bij bemoediging door een
kaartje,

neemt

iemand

daartoe

het

initiatief.

.

Dit

kan

de

pastoraal

opbouwwerker/coördinator zijn, maar vaker is dat een bezoekster/bezoeker of medewerker.
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Stilte- en gebedsavond
Net als in het jaar daarvoor werd ook in 2014 iedere eerste maandag van de maand een
stilte- en gebedsavond gehouden in het stiltecentrum van het inloophuis. Deze avonden zijn
samenwerking van De Ruimte en de doopsgezinde gemeente Almere (DGA). Na de
bijeenkomsten komen zowel bezoekers van het inloophuis als leden van de DGA. De
bijeenkomsten werden bij toerbeurt geleid door ds. Iris Speckmann, de voorganger van de
doopsgezinde gemeente, en Marjan Kip, de pastoraal opbouwwerker/coördinator van De
Ruimte. In het najaar van 2014 nam Iris Speckmann een andere baan aan en vertrok als
predikant bij de DGA. Sindsdien worden de gebedavonden alleen nog door Marjan Kip geleid.
In 2014 werd er 10 keer stilte- en gebedsavond gehouden met gemiddeld 7 deelnemers =
70 bezoeken.
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. Helaas loopt het aantal mensen dat mee
komt zingen ieder jaar terug. In 2014 werd de avond 38 keer gehouden en konden 158
bezoeken worden geteld. Dat is gemiddeld 4 personen per bijeenkomst.
Werkgroep godsdienst en seksueel geweld
De werkgroep is bedoeld als een 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, of bemiddeld naar andere begeleiding.

Jaarverslag 2014

Inloophuis De Ruimte
22 / 45

22-03-15

3.4

Participatie in netwerken

AKA (lokaal)
De missionair opbouwwerker van De Ruimte, Gerrit Jan Romeijn, is namens De Ruimte en
namens de Doopsgezinde Gemeente Almere lid van de werkgroep 'Arme Kant van Almere'.
In 2014 is deze werkgroep actief geweest op meerdere terreinen. Naast de betrokkenheid in
het Sociaal Domein is de werkgroep bezig met de organisatie van de cursus "Uitkomen met
je inkomen'. Deze cursus is ruim tien jaar geleden opgezet om te voorkomen dat mensen in
de schuldhulpverlening terecht komen. In de cursus wil men enerzijds mensen met een
minimuminkomen gereedschappen aanreiken om, ondanks het geringe inkomen, financieel
rond te komen. Aan de andere kant worden de deelnemers ook getraind om meer weerbaar
te zijn tegenover bijvoorbeeld gemeentelijke instanties. Tijdens de cursussen wordt duidelijk
dat de deelnemers vaak ook 'aan elkaar leren'. Er werden in 2014 vier cursussen verzorgd
en de belangstelling neemt nog steeds toe.
BO+ (lokaal)
Het Breed Overleg Almere Achterbanorganisaties WMO beoogt de burgerparticipatie in het
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bevorderen. Tevens fungeert zij als
klankbordgroep voor de Adviesraad Sociaal Domein. In 2014 namen vanuit De Ruimte twee
mensen deel aan dit overleg: Hans Blanken, bezoeker en (vrijwillig) gastheer en coördinator
van

het

maaltijdproject

van

De

Ruimte;

Marjan

Kip

staflid

en

pastoraal

opbouwwerker/coördinator.
Vanuit het Breed Overleg Almere zijn een aantal werkgroepen gevormd die de Adviesraad
Sociaal Domein op een specifiek gebied gevraagd en ongevraagd willen adviseren. Hans
Blanken zit in de Werkgroep Media, en de Werkgroep Werk en Inkomen. Marjan Kip
Werkgroep Integrale Samenleving (Samen-Leven).

Doopsgezinde achterban (lokaal, landelijk en internationaal)
Inloophuis De Ruimte is van oorsprong een rechtstreeks project van de doopsgezinde
zending. In de loop der jaren is De Ruimte een zelfstandige stichting geworden en zijn er ook
samenwerkingsverbanden aangegaan met andere doopsgezinde en niet doopsgezinde
organisaties. De doopsgezinde gemeente Almere (DGA) maakt voor haar activiteiten gebruik
van het pand van De Ruimte. Ook op organisatorisch vlak werd in 2014 nauw samengewerkt.
Verder heeft De Ruimte relaties met een grote groep doopsgezinde individuen en
organisaties in binnen en buitenland.
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Integrale Netwerken over het Almere (INA’s) (lokaal)
Vanaf de eerste experimenten met de integrale netwerken in Almere heeft Marjan Kip, de
pastoraal opbouwwerker/coördinator deelgenomen aan integrale netwerken. Ze begon met
participeren in de Business case in Almere Haven. Ze bleef deel uitmaken van dit team uit de
business case tot dat het integrale netwerk Haven werd gevormd. Daarnaast werd ze lid van
het integrale netwerk Stedenwijk. Door het opheffen van de INA’s in december 2014 kwam
aan deze taak een einde. De taak van de INA’s wordt vanaf 1 januari 2015 overgenomen
door de nieuwe wijkteams. De samenwerking tussen De Ruimte en het wijkteam Stedenwijk
zal op een andere manier moeten worden voortgezet. De meerderheid van de leden van het
wijkteam

zijn

bekend

met

het

inloophuis

en

ontmoetten

Marjan

Kip

in

andere

overlegorganen, bijvoorbeeld BO+, Meedoen, Sociaal Café Stedenwijk.

MRKA (lokaal)
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 van De Ruimte is een van de projecten waarvan de MRKA leden hebben aangegeven
dat ze het een passend project vinden dat ze willen steunen. Het Voedselloket Almere (VLA)
is ook een MRKA project. Het VLA zal onder andere voedsel in met behulp van containers op
een aantal vaste locaties in Almere. Inloophuis de Ruimte is een van die locaties.

Netwerk DAK (landelijk)
Netwerk DAK is een landelijk netwerk van inloophuizen, wijk- en straatpastoraat en
drugspastoraat.

De

Ruimte

participeert

in

dit

netwerk

door

deel

te

nemen

aan

themabijeenkomsten en –dagen, en indien wenselijk/haalbaar door het schrijven van een
artikel of het participeren in een werkgroep.
Regiegroep 'Zelf bedacht, zelf gedaan' (lokaal)
Ook in 2014 zat de missionair opbouwwerker van De Ruimte, Gerrit Jan Romeijn op
persoonlijke titel in de regiegroep van “Zelf bedacht, zelf gedaan’ Dit project is bedoeld voor
zgn 40+wijken. Dit zijn wijken

die een aantal jaar geleden niet voldeden aan alle criteria

voor de status 'Vogelaarswijk', maar wel werden gezien als mogelijke achterstandswijken. In
Almere kregen 4 wijken dit predicaat.
Het project is bedoeld om bewonersinitiatieven rond sociale cohesie te stimuleren en
financieel mogelijk te maken in de hoop dat bewoners van deze wijken meer betrokken raken
bij en zich verantwoordelijk voelen voor bij het wel en wee in de buurt of wijk.

Hiermee

wordt gehoopt dat de betrokken wijken geen probleemwijken worden.
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Deze regiegroep beoordeelt allerlei plannen die vanuit de bewoners van de betrokken wijken
worden ingediend. De wijze van werken sluit goed aan bij de 'Schatgraven'-filosofie van De
Ruimte omdat talenten in de wijken worden aangewend om het leefklimaat in deze wijken te
verbeteren. De betrokkenheid van de missionair werker geeft tenslotte de mogelijkheid in
beeld te krijgen wat er in de wijk 'groeit en bloeit'.

Sociaal café Stedenwijk (Lokaal)
Het sociaal café Stedenwijk is een overlegstructuur waarbij middenmanagement en
professionals die werkzaam zijn in de sociale sector in de Almeerse Stedenwijk bij elkaar
komen om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en signalen in de wijk. Marjan
Kip, de pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte nam in 2014 namens het
Inloophuis deel aan het café en was vice-voorzitter. Het café komt een aantal keer per jaar
bij elkaar.
Werkgroep ‘Meedoen in Almere’ (Lokaal)
De werkgroep "Meedoen in Almere" is een overlegstructuur waarbij vertegenwoordigers van
vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding elkaar
ontmoeten en op de hoogte houden van ontwikkelingen in de stad en de wetgeving. Tevens
fungeert de werkgroep als klankbord voor de burgerlijke gemeente Almere. In 2014
participeerde Marjan Kip, de pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte in dit
overleg. De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar.
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4 Het pand
4.1Gebruik van het pand
Inloophuis de Ruimte bevindt zich in Almere Stad in de Stedenwijk. Op de hoek van de
Hengelostraat en het Raaltepad huurt Stichting Inloophuis de Ruimte sinds 1988 een
bedrijfspand op de begane grond en het daarboven gelegen woonhuis bij Ymere. Het officiële
adres is Hengelostaat 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.
Met de Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA) zijn voor het gebruik van ons pand aparte
afspraken gemaakt; zij gebruiken het pand voor hun gemeentelijke activiteiten en
vergaderingen.
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
2014 hebben onder andere de volgende groepen gebruik gemaakt van De Ruimte:
AKA,
Basiscursus Geweldloos communiceren,
Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezinde lekenprekerscursus,
Doopsgezinde zending, kascommissie,
Gemeente Almere, veiligheidsgroep
Groep van de Spaanstalige kerk,
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-

Integraal Netwerk Stedenwijk,

-

Integrale Netwerk Almere Haven,

-

Privéfeest (vrijwillig) medewerker,

-

Regiegroep Zelf Bedacht Zelf Gedaan,

-

Werkgroep Meedoen.

4.2Onderhoud van het pand
Stichting Inloophuis de Ruimte huurt het pand aan de Hengelostaat 39 en 40 van
Woningcorporatie Ymere. Ymere is als verhuurder verantwoordelijk voor een groot deel van
het onderhoud. Al het kleine onderhoud dat voor rekening komt van de Stichting werd in
2014 ad hoc opgelost met behulp van vrijwillige medewerkers en bezoekers.
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5 Resultaat 2014 en planning 2015
Voor 2014 hadden staf en bestuur van De Ruimte de volgende voornemens:
-

Het vieren van het 25-jarig bestaan van inloophuis De Ruimte, onder andere door in
de loop van het jaar regelmatig stil te staan bij dit jubileum en hetgeen in die 25 jaar
is ontvangen. Om terug te geven aan de diverse achterbannen was het voornemen
om op 1 november 2014 een conferentie te organiseren die hopelijk een brug slaat
tussen de werelden waarin De Ruimte zich als missionair diaconale plek beweegt. Dat
is het grensvlak tussen kerk en wereld. Vanuit de overtuiging dat de unieke positie
van De Ruimte beide werelden iets te bieden heeft, minimaal als brug, matchmaker,
bemiddelaar in de wederzijdse ontmoeting.

-

In verband met het jubileumjaar, het uitbrengen van extra nieuwsbrieven en met
behulp van de nieuwsbrieven en andere acties het verstevigen van de relatie met de
achterban(nen).

-

Het gesprek met de doopsgezinde gemeente Almere over intensievere samenwerking
willen we ook in 2014 voortzetten.

-

Gelijktijdig met de dialoog met de doopsgezinde gemeente Almere op zoek blijven
naar mensen die het bestuur van het inloophuis kunnen versterken.

-

Het takenpakket van de beide stafmedewerkers kritisch bekijken. Waar mogelijk
zullen taken worden overgedragen en/of afgestoten, met de bedoeling genoeg
energie en tijd over te houden voor de kerntaken van het werk.

-

Het dekkend krijgen van de begroting van De Ruimte voor 2014. Het vinden van
structurele(re) financiering.
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5.1Wat ging goed?
In 2014 was er uitgebreid aandacht voor het 25-jarig jubileum van De Ruimte. Er zijn
meerdere nieuwsbrieven uitgebracht rond dit thema en in oktober verscheen er een special
over De Ruimte als bijlage bij het tijdschrift Doopsgezind nl.2 Van deze special zijn 7000
exemplaren gedrukt en verspreid. Ook is het gelukt om op 1 november een
jubileumconferentie te organiseren. Ter gelegenheid van deze conferentie is een speciale
website aangemaakt (http://www.hoopvanuitdemarge.nl/) om geïnteresseerden op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de conferentie. Op 14 november vond een
‘vrijwilligers-bedankt-feest!’ plaats waarmee De Ruimte vrijwilligers wilde bedanken voor hun
samenwerking in de afgelopen 25 jaar en hun inzet voor de Stedenwijk.
De jubileumconferentie had een feestelijk karakter werkte zoals we hadden gehoopt.
Ontmoeting tussen kerk en wereld stonden centraal. De sprekers die we graag wilden
hebben waren bereid mee te werken, net als de workshopleiders waarop we hoopten.
Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft de conferentie geopend. De deelnemers aan de
conferentie kwamen uit kerk en wereld en met behulp van ‘de rode draad’ kwamen
deelnemers die elkaar voorheen niet kenden met elkaar in gesprek. De feedback die we
kregen was overwegend positief, zowel over de sprekers, als over de workshops, als over de
sfeer en verzorging. Er heeft een grote groep vrijwilligers meegeholpen om de dag mogelijk
te maken. Ook hun feedback achteraf was positief, zowel over de samenwerking op de dag
als over hun ontmoeting met de deelnemers aan de conferentie van binnen en buiten
Almere.
Tijdens de conferentie zijn bestaande contacten aangehaald en nieuwe contacten gelegd. Zo
is er bijvoorbeeld n.a.v. de conferentie een nieuwe samenwerking ontstaan met Stichting
Dienstverlening aan Buitenlanders in Utrecht.
In 2014 diende zich een niet voorziene kans aan om onze dankbaarheid te tonen voor de
inzet van vrijwilligers voor de Stedenwijk. De kans hebben aangegrepen om een
‘vrijwilligers-bedankt-feest!’ te organiseren, m.n. Voor de onzichtbare vrijwilligers in de wijk
die vaak al jarenlang proberen de leefbaarheid in de wijk verbeteren zonder dat ze daar
afdoende waardering voor ontvangen.
Iets anders dat ook goed is verlopen in 2014 is de toenadering tussen De Ruimte en de
doopsgezinde gemeente Almere. Tussen de besturen (en werkers) van beide organisaties is
intensief samengewerkt bij de voorbereidingen van de conferentie. Ook waren andere
vrijwilligers vanuit beide organisaties actief betrokken. Sommigen bij de voorbereidingen,

2

Zie evt.: http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/doopsgezind-nl/PDF_blad/2014/DG_NL-Okt-2014Special.pdf.
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een groep van 40 vrijwilligers op de dag zelf. Bij het indelen van de vrijwilligers in
werkgroepen is bewust gezocht naar een mix van mensen vanuit het inloophuis en de
doopsgezinde gemeente. Achteraf zijn de ervaringen geëvalueerd en alle betrokkenen gaven
aan prettig te hebben samengewerkt en open te staan voor herhaling.
In 2014 is het gelukt om een nieuw bestuurslid te vinden om de draagkracht van het bestuur
te versterken. Daarnaast is deze draagkracht vergroot door de intensievere samenwerking
met kerkenraad aan de doopsgezinde gemeente Almere. Ook kwam er ondersteuning vanuit
de doopsgezinde broederschap, onder andere in de persoon van een adviseur die de beide
besturen begeleid in het vormgeven aan een nauwere samenwerking.

5.2 Wat ging minder goed?
Het organiseren van de conferentie was meer werk dan voorzien en concentreerde zich op
een korte periode. De eerste plannen voor het organiseren van de conferentie zijn al in het
voorjaar van 2013 gemaakt en we hadden gehoopt dat we de werkzaamheden meer over
2014 zouden kunnen uitspreiden. De noodzakelijke fondsenwerving kwam echter pas in de
zomer van 2014 rond waardoor 1 september en oktober nog veel werk moest worden verzet.
Dat was niet ideaal. Tegelijkertijd heeft het ook een noodzakelijke nauwere samenwerking
opgeleverd binnen de commissie die de conferentie voorbereidde, wat door alle betrokkenen
als inspirerend is ervaren.
Tijdens de conferentie liep alles op rolletjes. Zo’n 40 vrijwilligers waren ingedeeld in
werkgroepen. Elke werkgroep had een coördinator. Bij de evaluatie achteraf gaven de
vrijwilligers aan dat het hard werken was geweest en dat ze het met plezier hadden gedaan.
Wel vonden ze het jammer dat zij door hun taak niet in de gelegenheid waren geweest
aanwezig te zijn bij de lezingen en het optreden van Caroline in ’t Veld, of ‘s middags hadden
kunnen deelnemen een workshop.
Vanuit het doopsgezinde achterban hadden we op 1 november concurrentie van een lezing in
Leeuwarden. We betreuren deze overlap. We hebben van verscheidene relaties gehoord dat
ze graag beide evenementen hadden willen meemaken. Op het moment dat de Mennolezing
in Leeuwarden bekend werd, konden wij niet meer uitwijken naar een andere datum. Ook in
Leeuwarden was het niet mogelijk uit te wijken naar een andere datum. Omdat we toch
zoveel mogelijk betrokken mensen de gelegenheid willen geven iets van de dag mee te
maken, hebben we extra fondsen geworven om de lezingen en plenaire gesprekken te laten
filmen. Dat is gelukt en we hopen in de eerste helft van 2015 een of meerdere
bijeenkomsten te organiseren waarbij we met mensen in gesprek kunnen naar aanleiding
van deze opnamen.
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Er is in 2014 weliswaar een nieuw bestuurslid gevonden voor het stichtingsbestuur van De
Ruimte, maar helaas moest penningmeester van het bestuur om gezondheidsredenen
stoppen. We hebben een boekhouder bereid gevonden te helpen met de financiële
administratie, maar moeten op zoek naar een nieuwe penningmeester. Daarnaast wordt nog
steeds gezocht naar uitbreiding tot vijf bestuursleden.
Ook in 2014 is het gelukt de begroting gedekt te krijgen. Naast het vinden van geld voor de
begroting voor het inloophuis, moest

er dit jaar extra geld worden gevonden voor de

conferentie. Dit alles heeft veel extra energie gekost. Goed nieuws is dat MCC Europe 3 heeft
aangegeven dat zij het werk van De Ruimte de komende jaren met een vaste bijdrage willen
ondersteunen. Wij zijn daar blij mee want dat geeft enige financiële stabiliteit en helpt het
werk dragen door haar doopsgezinde wortels.

5.3Wat ging helemaal niet?
Één doel in 2014 was om het takenpakket van de beide stafmedewerkers kritisch te
bekijken, in de hoop taken te kunnen over te dragen en/of af te stoten. Met de bedoeling
genoeg energie en tijd over te houden voor de kerntaken van het werk. Het is helaas niet
gelukt om hier tijd voor vrij te maken. Alle extra activiteiten die in 2014 zijn georganiseerd
(bijvoorbeeld de nieuwsbrieven, de special, de conferentie, het vrijwilligers-bedankt-feest!)
hebben de werkdruk eerder verhoogd dan verlaagd.
In 2014 is het Beraad van Kerken opgeheven. Dat scheelt op de korte termijn
ontmoetingstijd. De verwachting is dat het contact met bestaande relaties zal blijven
bestaan. Op de lange termijn kan het ontbreken van een ontmoetingsplatform voor werkers
binnen de conventionele kerken in Almere ook tijd en moeite gaan kosten, omdat collega’s
van elkaar vervreemd raken en nieuwe collega’s niet in een bestaand netwerk kunnen
worden opgenomen.

5.4Planning 2015
-

Het voortgaand bieden van een gastvrije plek aan bewoners van de Stedenwijk en
andere inwoners van Almere, daarbij voorrang gevend aan mensen uit kwetsbare
groepen, participatie en integratie.

-

Samen met andere organisaties in de Stedenwijk (en daarbuiten) werken aan
verbetering van de leefbaarheid in de Stedenwijk en een integrale samenleving.

-

Het organiseren van een of meerdere bijeenkomsten waarin mensen uit kerk en
wereld elkaar kunnen ontmoeten rondom de filmopnames die zijn gemaakt tijdens de
conferentie op 1 november 2014.

3

Mennonite Central Committee, afdeling Europa.
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-

Komen tot nauwere samenwerking met het doopsgezinde gemeente Almere.

-

Kritisch beschouwen van het takenpakket van de beide stafmedewerkers, om waar
mogelijk taken over te dragen en/of af te stoten.
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6 Het inloophuis in cijfers
6.1Algemeen
Het grootste deel van wat er in De Ruimte gebeurt is kleinschalig. Dat past goed bij het
werken vanuit de presentie gedachte. 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. Als er meer bezoekers komen
zoeken we naar mogelijkheden om ook meer medewerkers aanwezig te hebben. Het gaat
tenslotte om de ontmoeting en de aandacht. Toch zien we ook dat het interessant kan zijn
om te weten hoeveel gebruik wordt gemaakt van het aanbod van De Ruimte. Daarom tellen
we bij de reguliere activiteiten het aantal deelnemers aan deze activiteit. We noemen dit
‘bezoeken’ of ‘drempeloverschrijdingen’.

6.2Drempeloverschrijdingen in 2014:
De twee kernactiviteiten van De Ruimte zijn de Open inloop en de gezamenlijke maaltijd. Het
aantal mensen dat gebruikmaakte van dit aanbod is ook in 2013 weer gestegen. We geven
de cijfers weer naast de cijfers van de afgelopen jaren:
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
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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

4

2014

44

559

Als we de aantallen optellen van de deelnemers aan de verschillende getelde activiteiten, dan
komen we voor 2014 minimaal op de volgende getallen:
Activiteit:

Getelde bezoeken:

Inloop

6217

Gezamenlijke maaltijd

559

Leesgroep

30

Taize

158

IH/DGA stilte en gebedsavond

70

Cursus geweldloos communiceren

96

Jubileumconferentie 1 november5
‘Vrijwilligers-bedankt-feest!’ 14 november

180
6

85

Sing-a-long

12

Totaal getelde bezoeken:

7407

4

44 keer gegeten wil zeggen 39 keer een warme maaltijd met totaal 428 bezoeken en 5 keer soeplunch met
totaal 47 bezoeken.
5

De jubileumconferentie werd een kerkcentrum Goede Reden in Almere Haven gehouden i.v.m. het
verwachte aantal deelnemers. Omdat De Ruimte gastgever was, tellen we het aantal deelnemers (140) en
vrijwilligers (40) dat deelnam aan de dag mee als bezoeken.
6

In verband met het te verwachten aantal gasten en de omvang van de bent vond het Vrijwilligers-bedanktfeest! vond plaats in de aula van scholengemeenschap Echnaton. Omdat De Ruimte gastgever was, tellen we het
aantal bezoeken (60) en bandleden (25) mee als bezoeken.
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7 ANBI

Inloophuis De Ruimte is door de Belangdienst 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
STICHTING
INLOOPHUIS DE
RUIMTE

Jaarverslag 2014

Datum
Vestigingsplaats Begindatum Einddatum intrekking

ALMERE

01-01-2008
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RSIN

Cultuur
Cultuur
begindatum einddatum

808053553
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Cultuur datum
intrekking

8

Financieel jaarverslag

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
ACTIVA
2014
€

2014
€

2013
€

2013
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

550

933

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen

0
6.383
17.385

Balanstotaal

0
0
57.377
23.768

57.377

24.318

58.310

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Bestemmingsvoorziening algemeen
Bestemmingsvoorziening 2011-2013
Voorziening Hong Kong
Voorziening geweldloze communicatie
Voorziening maaltijdproject
Voorziening Maaltijdbonnen uitgifte
Voorziening steunfonds
Voorziening Intercultureel Atelier

5.338
0
0
0
5.387
1.236
304
1.869
0

5.312
0
0
417
5.219
1.494
331
1.591
2.981

Voorziening werkgr.Godsdienst&Sexueel
geweld

0

161
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Onverdeeld resultaat

172

26
14.305

17.531

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Crediteuren
Lening Doopsgezind Wereldwerk
Lening Doopsgezinde Zending
Overlopende passiva

13
10.000
0
0

13.881
10.000
14.292
2.606
10.013

40.778

24.318

58.310

WINST- EN VERLIESREKENING
1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2014

OPBRENGSTEN
Subsidie
Activiteiten
Giften en collectes
Huur
Rentebaten

2014

2014

2013

2013

€

€

€

€

26.292
13.471
26.408
3.890
668
70.729

SOM DER OPBRENGSTEN
KOSTEN
Kantoor, administratie en overhead
Beheer
Medewerkers
Vrijwilligers
Maaltijden

Jaarverslag 2014

36.500
2.547
31.761
3.949
1.326

3.201
26.194
40.961
1.236
1.555
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4.138
28.177
39.968
1.822
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Open inloop
Incidentele activiteiten
Afschrijvingskosten

0
0
383

0
-17
412

SOM DER KOSTEN

73.530

76.056

Incidentele baten/lasten

2.973

0

172

26

RESULTAAT
TOELICHTING ALGEMEEN
Waarderingsgrondslagen:

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen aanschafwaarde c.q. nominale
waarde.
Afgeschreven wordt vanaf het moment van ingebruikname.
Er wordt volgens de lineaire methode afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde en waar nodig wordt er
een voorziening getroffen voor mogelijke oninbaarheid. Deze voorziening wordt
individueel bepaald.
Liquide middelen en schulden
De liquide middelen en de schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde.
Waarderingsgrondslagen voor de bepaling van het resultaat:
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Personeel:
De stichting had gedurende het jaar 0,7 fte personeel in dienst.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Dit betreft vanaf 2008 ingebrachte kantoorinventaris welke lineair wordt
afgeschreven
in 5 jaar.
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Dit betreft de saldi per 31 december 2014 van de Rabobankrekening ad € 6.887,
de Rabospaarrekening ad € 9.301 en de kas ad € 1.197.
Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op te ontvangen collectegelden € 4.883
en een gift € 1.500.
PASSIVA
Kapitaal
Saldo 1 januari 2014
Bij:
Resultaat 2013

5.312
26
26

Saldo 31 december 2014
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Overig eigen vermogen
Bestemmingsreserve Inloophuis de Ruimte
Opbouw 2010
Fonds van Zanten
Eenmalige bijdrage ontvangen 11-2010
Stookkosten 2011
Stookkosten 2012
Stookkosten 2013
Maaltijdproject
Providebit
Eenmalige bijdrage ontvangen 12-2010
Bestemming 2011
Bestemming 2012

€
€
€
€

2.167
2.167
2.167
1.500
€

8.000

€

10.000

€

25.000

€

43.000

€

10.167

€ 5.000
€ 5.000

ICA afrekening project Ruimte voor contact
Verlenging 1/2 jaar projectduur t/m 12-2010
Doorbelastingen projectcoördinator en
ruimte huur Inloophuis
Na accountantscontrole afgerekend begin 2011
Aanvulling begroting i.v.m. minder subsidie
2012
Aanvulling begroting i.v.m. minder subsidie
2013

€ 15.000
€ 10.000

Totaal bestemmingsreserve 2011/2013
Onttrekking 2011
Fonds van Zanten stookkosten 2011
Fonds van Zanten maaltijdproject
Providebit bestemming 2011
Geweldloze communicatie
Algemeen
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€
€
€
€
€

2.167
1.500
5.000
1.000
500
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Saldo bestemmingsreserve 31-12-2011
Onttrekking 2012
Fonds van Zanten stookkosten 2012
Providebit bestemming 2012
Algemeen

€

32.833

€

15.167

€

17.667

€

17.667

€ 2.167
€ 5.000
€ 8.000

Saldo bestemmingsreserve 31-12-2012
Onttrekking 2013
Fonds van Zanten stookkosten 2013
Algemeen

€ 2.167
€ 15.500

Saldo bestemmingsreserve 31-12-2013

€
-

Crediteuren
Het crediteurensaldo bedraagt 12. Een reservering ad € 9.697 voor nog te betalen
belastingen is vrijgevallen aan het resultaat.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2014
OPBRENGSTEN

Subsidie
Doopsgezinde zending
Algemene subsidie gemeente Almere

2014

2014

2013

2013

€

€

€

€

14.292
12.000

24.500
12.000
26.292

Activiteiten
Maaltijden
Open Inloop
Jubileum doorbelaste uren coördinator
Geweldloze communicatie

1.505
334
8.432
3.200

36.500

1.393
404
750
13.471

Giften en collectes
Instellingen
Kerkelijke organisaties
Particulieren

2.981
21.477
1.949

2.547

0
30.129
1.632
26.408

Huur
Verhuur bovenverdieping
Ruimtes algemeen

3.840
50

31.761

3.839
110
3.890

Jaarverslag 2014

Inloophuis De Ruimte
43 / 45

3.949

22-03-15

KOSTEN

Kantoor, administratie en overhead
Algemene kosten
Bankkosten
Belastingen en heffingen
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden algemeen
Kantoorbenodigdheden Open Inloop
Contributies en abonnementen
PR algemeen
Representatiekosten
Administratiekosten Exact

2014

2014

2013

2013

€

€

€

€

0
227
542
587
203
0
919
0
12
711

60
193
881
569
583
0
1.140
0
0
711
3.201

Beheer
Energie
Huur
Telecom en internet
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Koffie/thee/levensmiddelen

2.839
21.154
974
124
203
899

4.138

4.234
20.226
994
1.350
567
806
26.194

Medewerkers
Salariskosten
Deskundigheidsbevordering medewerkers
Reiskosten medewerkers

40.930
0
32

28.177

39.847
18
103
40.961
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Vrijwilligers
Vrijwilligerskosten
Reiskosten vrijwilligers

2014

2014

2013

2013

€

€

€

€

131
1.105

1.143
679
1.236

Maaltijden
Koffie/thee/levensmiddelen maaltijden

1.555

1.822

1.556
1.555

Incidentele activiteiten
Eénmalige of bijzonder activiteiten

0

Afschrijvingskosten
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1.556

-17
0

-17

383

412
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