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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het jaar 2007 stond vooral in het kader van het verbreden en verstevigen van de positie van
Inloophuis De Ruimte binnen het Almeerse netwerk.
Er is veel tijd en energie gestoken in het deelname aan activiteiten van Almeerse organisaties op het
gebied van zorg, welzijn en wonen. Door de pastorale insteek van De Ruimte en de speciale band die
in de loop der jaren is opgebouwd met bezoekers van het inloophuis, heeft De Ruimte een
toegevoegde waarde. Vooral in het contact met hulpverleningsorganisaties blijkt dit telkens opnieuw.
Soms stuiten hulpverleningsorganisaties op weerstand bij teleurgestelde en/of ontmoedigde cliënten
met wie De Ruimte ook een relatie heeft. Soms stuiten bezoekers van De Ruimte op weerstand bij
hulpverleningsorganisaties. In beide gevallen kan bemiddeling vanuit De Ruimte een vruchtbaar
verschil maken. Bovendien blijkt telkens opnieuw dat de meerwaarde van deze plek zit in de relaties
die we met bezoekers (proberen) op (te) bouwen. We zijn present in de Stedenwijk, en we bieden ons
aan als bondgenoten, als mensen die het wat uitmaakt hoe het met je gaat. Daarin is meedoen en
wederkerigheid in de relatie van belang. Dat voelen mensen, dat helpt mensen om in zichzelf te
geloven. Oprechte belangstelling en betrokkenheid is helend voor iedereen, en met name voor wie
beschadigd is door het leven.
We werken al jaren op die manier, maar in 2007 is ons vooral door de participatie in de integrale
teams in Stedenwijk en Almere Haven, opnieuw duidelijk geworden hoe bijzonder deze manier van
werken is en wat haar toegevoegde waarde voor de samenleving kan zijn.

Het bestuur van Stichting Inloophuis de Ruimte.
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Hoofdstuk 2 Organisatie
2.1 Missie en visie
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 doel 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 omgeving van het inloophuis en de stad
Almere in het algemeen;
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.

2.2 Bestuur
Het bestuur bestond in 2007 uit:
- Jan Peter Jaarsma (voorzitter + interim penningmeester)
- Annechien Visser (vice voorzitter)
- Nienke Bolhuis (secretaris)
- Guus Moussault
- vacante positie penningmeester
- vacante positie vertegenwoordiger Stichting de Doopsgezinde Zending (DZR)
- vacante positie vertegenwoordiger Almeerse netwerk
In december 2007 is Ab Laane bereid gevonden per 1-1-2008 de positie van penningmeester op zich
te nemen. Jan Peter Jaarsma zal per die datum zijn bestuursfunctie neerleggen. Annechien Visser
wordt dan de nieuwe voorzitter.

2.3 Staf
De staf werd in 2007 gevormd door Marjan Kip (0,6 fte) en Gerrit Jan Romeijn (0,1 fte).
De taakverdeling van de stafleden was in 2006:
- Marjan Kip: pastoraal opbouwwerker en coördinator van het Inloophuis; aanspreekpunt voor
de vrijwilligers; aanspreekpunt voor het pastoraat; contactpersoon voor (kerkelijke)
samenwerking binnen Almere.
- Gerrit Jan Romeijn: missionair opbouwwerker; aanspreekpunt voor de buurtgerichte
activiteiten; contactpersoon voor de werkgroep Arme Kant Almere (AKA); lid van de PRcommissie, cursus Schatgraven in eigen achtertuin.
Beide stafleden hebben ook op een (of meerdere) vast(e) dagdeel/dagdelen in de week als gastheer
en gastvrouw gefunctioneerd tijdens de open inloop.
De staf kwam voor overleg bij elkaar op relevante momenten en verder ongeveer één keer per twee
maanden.

4

2.4 Vrijwilligers
2.4.1 Aantal
De Ruimte kent twee typen medewerkers. Aan de ene kant is er de bescheiden staf van werkers die
loon ontvangen voor het werk dat ze bij de Stichting doen. Aan de andere kant is er de grotere groep
vrijwilligers die het werk onbezoldigd verricht. Staf en vrijwilligers worden beide aangeduid als
medewerkers.
Bij het begin van het kalenderjaar waren 23 vrijwilligers (stichtingsbestuur meegeteld) aan het
Inloophuis verbonden. In de loop van het jaar vertrokken er 5 vrijwilligers en kwamen er weer 4 nieuwe
vrijwilligers bij. Een aantal vrijwilligers was beschikbaar voor meerdere activiteiten.
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel vrijwilligers er per activiteit werkzaam zijn geweest
en hoeveel uren deze medewerkers zich in het afgelopen jaar vrijwillig hebben ingezet voor de
verschillende activiteiten. Sommige vrijwilligers zetten zich in bij meerdere activiteiten. In de
onderstaande tabel wordt hun functie bij de activiteit geteld en niet hun persoon.
Activiteit

Aantal vrijwilligers per
activiteit

Aantal vrijwilligers-uren per
activiteit in 2007

Open inloop
Maaltijden
Taize zang- en gebedsavond
Kinderclub
Multiculturele vrouwengroep
Belastingformulieren
Werkgroep buurtgerichte activiteiten
(Smaak van stedenwijk)
Werkgroep godsdienst en seksueel
geweld
Website
Bestuur
Cursus schatgraven
AKA

13 (gemiddeld per week)
2 (wisselende personen)
1
3
3
1
1

1934 uur
216 uur
76 uur
192 uur
302 uur
20 uur
170 uur

1

5 uur

2
4
3
1

22 uur
244 uur
300 uur
80 uur

Totaal in 2007

35 vrijwilligers

3561 uren

2.4.2 Toerusting
In januari 2007 was de laatste trainingsdag van een serie van vier trainingen die in de tweede helft
van 2006 van start was gegaan ten behoeve van de gastvrouwen en de gastheren van de inloop plus
de vrijwilligers van de multiculturele vrouwengroep. De training was in overleg met De Ruimte
samengesteld door de Werkgroep Geweldloos Samenleven en had de titel 'communiceren in De
Ruimte' meegekregen.
2.4.3 Vergoedingen
De stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering en voor alle vrijwilligers een collectieve
ongevallenverzekering. Medewerkers die reiskosten maken kunnen daarvoor een standaard
vergoeding ontvangen. Vergoeding van andere onkosten was eventueel mogelijk na overleg met de
coördinator.
Het seizoen werd voor de vrijwilligers afgesloten met een medewerkers uitje op 8 juni. We begonnen
met een fietstocht naar Stadslandgoed de Kemphaan. Daar hebben we een rondleiding gehad bij
Stichting Aap en aansluitend een picknick gehouden op het terrein van De Kemphaan. De
temperatuur was tropisch en daardoor vooral tijdens de rondleiding voor een aantal deelnemers wat
aan de hoge kant. Maar rondleiding was interessant en het samen fietsen en picknicken geslaagd.

2.5 Stages
In 2007 hadden we helaas geen stagiaires.
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Hoofdstuk 3 Het pand
3.1 Gebruik 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 gebruikt ook door de andere organisaties. Met de Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA)
zijn hiervoor aparte afspraken gemaakt; zij gebruiken het pand voor hun gemeentelijke activiteiten.
Verder wordt (indien mogelijk) de ruimte beschikbaar gesteld aan organisaties die op zoek zijn naar
een laagdrempelige plek in de Stedenwijk en/of organisaties die de zelf geen onderkomen hebben en
qua ideologie aansluiten bij de doelstelling van het Inloophuis. In 2006 hebben onder andere de
volgende groepen gebruik gemaakt van de ruimte: Arme Kant Almere (AKA); Beraad van Kerken
Almere; Stichting de Doopsgezinde Zending (DZ); Maatschappelijk Relevante Kerken Almere (MRKA);
project Lichte Dagen, Donkere Dagen (Meregaard); Studiegroep churchplanting; Wijkraad
Evangelische Gemeente Parousia, Bewonerscommissie 1324.

3.2 Onderhoud van het pand
Stichting Inloophuis de Ruimte huurt het pand aan de Hengelostaat 39 en 40 van 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 2007 ad hoc opgelost met behulp van vrijwillige medewerkers
en bezoekers. Op 20 januari 2007 was er een schoonmaakdag waarvoor alle personen en groepen
die gebruikmaken van De Ruimte waren uitgenodigd. Er werd door 14 mensen aan de dag
deelgenomen.
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Hoofdstuk 4 Activiteiten
4.1 Vaste algemene activiteiten
Met vaste activiteiten worden activiteiten bedoeld die gedurende het hele seizoen standaard worden
aangeboden op een vast moment in de week en/of maand.
4.1.1 Open inloop
In 2007 waren er 14 verschillende gastheren en gastvrouwen (12 vrijwilligers en 2 stafleden).
In 2007 was het Inloophuis in totaal 279 dagdelen open voor wie binnen wilde lopen voor een kopje
koffie, thee en een luisterend oor. Dat leverde 1938 drempeloverschrijdingen op
4.1.2 Maaltijden
Één keer in de twee weken vindt er een gezamenlijke maaltijd plaats in De Ruimte. Wie kan en wil
koken meldt zich hiervoor aan (in overleg met de coördinator. Wie wil mee eten betaald € 2,50 per
persoon. Ondanks het feit dat dit een laag bedrag is, lukt het de koks tot nu toe meestal om binnen het
budget te blijven. Lukt dit een enkele keer niet, dan wordt het budget vanuit het Inloophuis aangevuld.
Na afloop wordt gezamenlijk afgewassen en opgeruimd.
Ook voor de speciale maaltijden wordt in principe € 2,50 per persoon gevraagd. Bij de kerstmaaltijd
doet het Inloophuis er € 2,50 per persoon bij, zodat het budget ruimte biedt voor een feestelijker
maaltijd.
In verband met de beperkte kookmogelijkheden van De Ruimte wordt bij de maaltijden een maximum
van 30 gasten aangehouden.
In 2007 werd er 18 keer gezamenlijk maaltijd gehouden. In totaal leverde dit 242 drempel
overschrijdingen op. Gemiddeld aten er 13 personen per maaltijd mee.
4.1.3 Interculturele vrouwengroep
Op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur komt de interculturele vrouwengroep bijeen.
Dit jaar zijn we op zoek geweest naar een nieuw doel voor onze activiteiten.
In de eerste helft van het jaar hebben we diverse producten gemaakt voor de verkoop tijdens de
bazaar van de Internationale Vrouwendag op 8 maart in het stadhuis en verkoop in verschillende
kerken. De helft van de opbrengst is geschonken aan een goed doel en voor de andere helft hebben
we nieuw materiaal aangeschaft. We krijgen erg veel materiaal en het is leuk om daar weer iets
moois van te maken.
Nu werken we samen met het Rode Kruis en worden onze producten in de hal van het ziekenhuis
verkocht.
Door het jaar heen zijn we bij elkaar thuis op
bezoek geweest.
Een van de deelneemsters is vrijwilliger
geworden bij de groep. Verschillende vrouwen
zijn gestopt o.a. door verhuizing, vinden van
een baan of andere activiteiten.
We hebben 4 nieuwe deelneemsters mogen
begroeten, er zijn totaal 17 verschillende
vrouwen geweest met 9 verschillende
nationaliteiten. Totaal zijn we 41x bijeen
geweest.
Verschillende keren zijn we bij elkaar thuis op
bezoek geweest. In het voorjaar hebben we
het Tropenmuseum in Amsterdam bezocht en
in het najaar hebben we een viltworkshop
gedaan.
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4.1.4 Kinderclub
Het doel van de kinderclub is de gastvrije ontvangst van kinderen in de Stedenwijk. Inhoudelijk bestaat
een bijeenkomst vaak uit een combinatie van een verhaal voorlezen in een kring, knutselen,
kleurplaten kleuren, spelletjes doen (binnen en buiten) en vrij spelen. Qua sfeer ligt de nadruk vooral
op 'hoe' en pas in tweede instantie op 'wat'. Ons doel is niet (de inhoud van) de activiteit op zich, maar
de ontmoeting die deze activiteit tot stand kan brengen. Het helpen bewerkstelligen van een positieve
ontmoeting en het creëren van ruimte voor iedereen om mee te kunnen doen is voor ons belangrijk.
In 2007 is de kinderclub 16 keer bij elkaar geweest. Er is gewerkt met twee groepen: een groep voor
kinderen van 4 tot en met 6 jaar, en een groep kinderen van 7 tot en met 10 jaar. Aan de kinderclub is
meegedaan door 38 verschillende kinderen en leverde 96 drempeloverschrijvingen op. Gemiddeld
kwamen er 6 kinderen per bijeenkomst.
4.1.5 ‘De Smaak van Stedenwijk' : werkgroep buurtgerichte activiteiten
Eind 2006 was duidelijk geworden dat een tweede druk van dit kookboek financieel niet haalbaar was.
Daarom is het kookboek in 2007 omgewerkt tot een Kookboek-CD. Puck ’t Hart stelde een digitale
versie van het kookboekbestand ter beschikking. Dit bestand is geschikt gemaakt voor publicatie op
CD. Deze CD-versie is aangeboden aan de mensen die hadden ingetekend op de tweede druk. Een
deel van deze groep heeft gebruik gemaakt van dit aanbod.
In de loop van 2007 werd contact gelegd met de werkgroep 1324BC. Dit is een buurtcommissie die
actief is in Stedenwijk-Midden. Dit contact heeft tot nu toe niet echt geleid tot concrete structurele
activiteiten. Het inloophuis heeft haar ruimte aangeboden voor vergaderingen en buurtbijeenkomsten
en van dit aanbod is tot nu toe 1x gebruik gemaakt.
4.1.6 Belastingformulieren
Ook in 2007 was er een deskundige vrijwilligster verbonden aan De Ruimte die mensen met een
minimuminkomen gratis hielp bij het invullen van belastingformulieren.

4.2 Vaste kerkelijke activiteiten
4.2.1 Taize zang- en gebedsavond
De Taize groep kwam in 2007 38 keer bij elkaar. Dit leverde 175 drempeloverschrijdingen op.
4.2.2 Inloophuisviering
Iedere tweede zondag van de maand wordt er in De Ruimte een inloophuisviering gehouden. De
vieringen worden voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Almere
(DGA). Net als bij alle andere activiteiten in het Inloophuis staan ‘ontmoeting’, ‘anders mogen zijn’ en
‘erbij horen’ in deze vieringen centraal. In de vieringen wordt meer gewerkt met dialoog dan
doorgaans gebruikelijk is. Bovendien wordt er extra op gelet dat ook mensen zonder (of met een
andere dan de doopsgezinde) religieuze achtergrond zich in de thema's en taal kunnen herkennen.
4.2.3 Werkgroep godsdienst en seksueel geweld
De werkgroep heeft al enige jaren een slapend karakter. Er komen weinig of geen hulpvragen binnen.
Om een centraal meldpunt te hebben in Almere is echter ook in 2007 de werkgroep in stand
gehouden. Het algemene telefoonnummer van De Ruimte fungeert tevens als meldpunt voor de
werkgroep. Eventuele hulpvragen worden doorgespeeld naar de Marjan Kip. Zij is naast pastoraal
opbouwwerker/coördinator van De Ruimte ook bestuurslid van de Werkgroep godsdienst en seksueel
geweld. Het enige andere bestuurslid is Ans Kits.
4.2.4 Pastorale ondersteuning
Voor pastorale ondersteuning van zowel bezoekers als medewerkers is Marjan Kip als pastoraal
opbouwwerker/coördinator van De Ruimte beschikbaar. De meeste contacten met bezoekers vinden
plaats tijdens de reguliere openstelling. De aard van deze contacten is vaak een combinatie van
pastoraat en diaconaat. Diaconale en/of andere hulpvragen worden indien gewenst actief bemiddeld
naar relevante hulpverleningsorganisaties.
Speciale verzoeken om pastorale begeleiding worden opgepakt door Marjan Kip of door haar
bemiddeld naar andere pastores in Almere.
Pastorale ondersteuning van medewerkers gebeurt door Marjan Kip.
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4.3 Incidentele activiteiten
4.3.1 Nieuwjaarsreceptie
Op dinsdagochtend 9 januari 2007 vond er een nieuwjaarsreceptie plaats waarvoor iedereen was
uitgenodigd die deelneemt aan een van de activiteiten in het Inloophuis.
4.3.2 Lintje
Op 27 april 2007 kreeg Gerrit Jan Romeijn een lintje voor zijn werk in en
namens Inloophuis de Ruimte. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Vanaf de oprichting was Gerrit Jan actief in De Ruimte. De eerste 14 jaar
werkte hij helemaal vrijwillig, de laatste zes jaar is hij ook voor een paar
uur per week officieel aangesteld. Maar naast die paar officiële uren
werkt hij nog steeds veel meer uren vrijwillig voor het inloophuis.
Op 27 april werd hij naar het stadhuis gelokt voor een op zich heel
nuttige vergadering, die vooral bedoeld was als lokmiddel om hem het
gemeentehuis in te loodsen. Hij werd compleet verrast met een lintje.
Het aantal gasten dat bij de officiële plechtigheid in het stadhuis mocht zijn was echter beperkt. Dat
betekende dat veel mensen die Gerrit Jan en De Ruimte een warm hart toedragen er niet bij konden
zijn en zijn verrassing misliepen. Daarom was besloten tot een tweede, meer informele receptie in De
Ruimte zelf. Ook deze tweede receptie verraste hem volkomen, dit tot grote vreugde van de
aanwezige gasten. De opkomst was groot en de sfeer warm. Bezoekers en vrijwilligers hadden de
ruimte versierd en hapjes en drankjes gemaakt. Er was taart, er waren toespraken en er waren
felicitaties. Gerrit Jan was zeer ingenomen met deze onderscheiding die hij vooral ziet als blijk van
waardering voor de inzet van de vele medewerkers. Deze dag was een feest, maar dan vooral een
feest van het collectief, want de kracht van het collectief is in dit werk van onschatbare waarde.
4.3.3 Landelijke Ontmoetingsdag
Op zaterdag 29 september 2007 deed De Ruimte mee aan de Landelijk Ontmoetingsdag van het
Oranjefonds. We hielden open huis en er was een kraam aanwezig van de wereldwinkel. We hebben
"geld boompjes" en deeg voor "vriendschapsbrood" uitgedeeld.
4.3.4

Workshop creatief denken
Op 30 september werd in De Ruimte een workshop creatief denken
georganiseerd. Deze workshop was door het inloophuis georganiseerd in
samenwerking met de doopsgezinde gemeente Almere. Onder leiding van de
deskundige creatieveling Frank Kresin is er volop geoefend met verschillende
manieren om creatief denken te bevorderen. De workshop was gebaseerd op
materiaal uit het boek 'Creativiteit. Hoe? ZO!' van Igor Byttebier.

4.3.5 Herdenkingsbijeenkomst Loek Hendriks
Op donderdagavond 1 november 2007 werd er in De Ruimte een herdenkingsbijeenkomst gehouden
voor Loek Hendriks.
Loek was sinds een aantal jaren een trouw bezoeker van het Inloophuis en veel bezoekers en
medewerkers kenden hem.
Loek overleed, na een kort maar hevig ziekbed, op 28 oktober 2007.
Zijn afscheidsdienst was op 3 november in Kerkrade, Limburg. Voor veel mensen vanuit De Ruimte
was de reis te ver of te duur. Daarom hebben we besloten om in de week
tussen zijn overlijden en voor zijn uitvaartdienst een bijeenkomst voor hem te
organiseren in het inloophuis. Tijdens die bijeenkomst was er voor wie dat
wilde, gelegenheid om iets te zeggen of voor te lezen. In overleg met de
familie van Loek brandde er tijdens de bijeenkomst in Almere een kaars voor
Loek. Deze kaars is door Gerrit Jan Romeijn en Marjan Kip meegenomen
naar de afscheidsdienst in Kerkrade. Daar hebben zij hem aan Loeks familie
gegeven, die de kaars tijdens de afscheidsdienst weer heeft laten branden
bij de kist van Loek.
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4.3.6

Intuïtief tekenen
Tussen november 2007 en februari 2008 vond er een serie bijeenkomsten
intuïtief tekenen plaats o.l.v Meta Liere (vrijwilligster) en Marjan Kip
(staflid). De meditatieve bijeenkomsten waren bedoeld als vorm van
bezinning. Ze nodigen de deelnemers uit om op een creatieve manier
contact te maken met wat in hen leeft.

4.3.7 Sinterklaas
Op woensdag 5 december 2007 was Sint-Nicolaas het thema tijdens de openstelling. Er was passend
snoepgoed en warme chocolademelk.
4.3.8 Lezing voettocht naar Rome
Op 6 december 2007 heeft Marijke Laane in De Ruimte
verteld over de voettocht naar Rome die zij samen met haar
man Ab in 2004 heeft gemaakt. Marijke en Ab liepen in ca.
110 dagen vanuit Almere door Nederland, Duitsland,
Zwitserland en Italië naar Rome. Bij de start uitgezongen
door de doopsgezinde gemeente Almere en aan het einde
ontvangen bij het graf van Petrus. Onderweg overnachtend
in tent, klooster, jeugdherberg, hotel en bij mensen die hen
spontaan bij zich thuis uitnodigden.
Het was een verhaal van bijzondere ontmoetingen, over de
goedheid van mensen, over afzien en smokkelen, over
overweldigende ervaringen. Je gaat niet als pelgrim op weg,
op weg word je pelgrim! Dat is een ervaring die ook Marijke
en Ab ten deel viel.

4.4 Cursus ‘Schatgraven in de eigen achtertuin’
In de periode 2005-2006 is het resultaat van het onderzoek van Jackie Wyse omgewerkt tot een
cursus voor kerkelijke gemeenten.
Uitgangspunt en fundament van haar onderzoek is samen te vatten in de volgende zin:
‘Kijk eens wat meer naar wat als talent aanwezig is en minder niet naar de zaken die je mist’
In de cursus wordt met de deelnemers gezocht naar aanknopingspunten tussen de talenten in de
(kerkelijke) gemeente en de talenten in de omgeving met als uiteindelijk doel een synthese tussen
deze twee tot stand te brengen. De cursus bestaat uit 7 modules die bij voorkeur op 5 zaterdagen
worden gegeven. Vooral in de laatste 4 modules staat de zelfwerkzaamheid van de deelnemers
centraal.
In 2006 heeft de cursus ‘proefgedraaid’ in de doopsgezinde gemeente Haarlemmermeer. Deze cursus
werd verzorgd en begeleid door Jackie Wyse, Jaap de Graaff en Gerrit Jan Romeijn. In het najaar van
2006 is een tweede cursus gestart in de doopgezinde gemeente Broek op Langedijk, die door Gerrit
Jan werd begeleid. Deze cursus is in de loop van 2007 afgerond. Verder ging begin 2007 de cursus
van start bij de doopsgezinde gemeente Texel. Deze cursus werd begeleid door Jaap en Gerrit Jan.
Verder was ook belangstelling voor de cursus vanuit een RK-parochie en PKN-gemeente, maar dit
heeft nog niet tot een concrete activiteit geleid.
Tenslotte kwam in de loop van 2007 vanuit de Verenigde Staten het verzoek om een vertaling van de
cursus. Er is ten behoeve van deze vertaling een schatting gemaakt van de ureninvestering met de
daarbij behorende kosten. Er is echter nog geen groen licht voor deze vertaling gegeven.
De ureninvestering ten behoeve van de cursus is hoog. Er zijn sowieso de zaterdagen waarop de
cursus wordt gegeven, maar daarnaast vraagt de cursus veel voorbereiding en vooral veel uitwerking
van de resultaten van de deelnemers.
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Hoofdstuk 5 Samenwerking met anderen
5.1 Integrale teams Almere
Marjan Kip neemt in haar functie van pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte deel aan
het Integrale Team in Stedenwijk. Verder participeert ze ook in het Integrale Team in Haven, hier
vanuit haar functie van bestuurslid van de Maatschappelijk Relevante Kerken Almere (MRKA).
In de samenwerking binnen deze teams blijkt dat De Ruimte een toegevoegde waarde heeft. Dit zit
hem vooral in het soort relatie dat De Ruimte met haar bezoekers opbouwt. Er wordt gewerkt vanuit
presentie en het aanbieden van bondgenootschap. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk
wederkerigheid en er wordt ruimte gecreëerd voor ieders eigenheid. Deze extra moeite en
betrokkenheid, wordt door veel bezoekers erg op prijs gesteld. Bovendien is De Ruimte een pastorale
instelling en geen hulpverleningsinstelling. Dit betekent dat we binnen het Almeerse zorg, welzijn en
wonen netwerk, door sommige klanten als 'vrijplaats' of 'oase' worden gezien. Mensen kunnen bij ons
op adem komen. Omdat het ons tegelijkertijd wel degelijk uitmaakt hoe het met deze mensen gaat,
fungeren we regelmatig als brug tussen hulpverlening en haar klanten/onze bezoekers.

5.2 Arme Kant Almere (AKA)
De AKA is een werkgroep die is ontstaan vanuit een aantal kerken in Almere. De werkgroep zet zich
vooral in voor kwetsbare groepen in Almere en dan met name voor uitkeringsgerechtigden. Gerrit Jan
Romeijn heeft namens De Ruimte zitting in deze werkgroep. De werkgroep verzorgt onder meer de
cursus ‘Uitkomen met je inkomen’.
De werkgroep vergadert 10x per jaar in het inloophuis. Naast een aantal kleine ‘ad hoc activiteiten’
verzorgt Gerrit Jan de notulen.
Meer informatie is te vinden in het jaarverslag van de AKA.

5.3 Maatschappelijk Relevante Kerken Almere (MRKA)
Marjan Kip (stafmedewerker), was vanaf het begin actief betrokken bij de oprichting van de vereniging
Maatschappelijk Relevante Kerken Almere (MRKA). Eerst als lid van de stuurgroep, later van het
voorlopig bestuur en het officiële bestuur van de MRKA. Als speciale taak binnen het bestuur had zij in
2007 de werkgroep 'de rol van de kerken bij rampen' en de 'integrale wijk teams'. De Ruimte was ook
in 2007 een van de vaste vergaderplekken van de MRKA.
5.4 Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA)
Net als voorgaande jaren bestond er in 2007 een nauwe relatie tussen het Inloophuis en de
Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA).
De DGA gebruikt voor vrijwel al haar activiteiten het pand van De Ruimte en een keer per maand vindt
er een Inloophuisviering plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Op 29 maart 2007 is er gezamenlijk een vastenmaaltijd georganiseerd door DGA en De Ruimte. DGA
was gastgever in het pand van De Ruimte, en De Ruimte had speciaal gasten geworven binnen haar
bezoekers- en maaltijdgroep. De maaltijd werd door beide partijen als vruchtbaar beschouwd.
Verder waren in 2007 drie van de vier bestuursleden en beide stafleden van De Ruimte lid van de
DGA.
In 'Zomaar een Woord', het gemeenteblad van de DGA, heeft het Inloophuis een vaste rubriek en
worden de activiteiten van De Ruimte vermeld. Mededelingen vanuit het Inloophuis worden
meegenomen bij de mededelingen aan het begin van een DGA viering.

5.5 Studiegroep church planting
In 2007 kwam de Studiegroep church planting 4 keer een zaterdag bij elkaar in het Inloophuis. De
studiegroep bestudeert werk van Stuart Murray over gemeente vernieuwing.

5.6 Beraad van Kerken
In 2007 nam Marjan Kip als pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte deel aan het Beraad
van Kerken. Samen met Andries Fidder (voorganger PKN Almere Buiten) en Iris Speckmann
(voorganger DGA) voerde zij de planning en het secretariaat uit. Marjan stelde bovendien het
adressenbestand van het Beraad op orde.
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5.7 Lidmaatschappen
Inloophuis de Ruimte was in 2007 aangesloten bij twee landelijke organisaties, te weten het Inloop
Centra Beraad (ICB) en het Netwerk Urban Mission (NUM). Van beide organisaties ontvangen we een
periodiek. Het ICB geeft een nieuwsbrief uit over het inloophuiswerk die alle vrijwilligers van de open
inloop ontvangen. Het NUM geeft het vakblad Vliegers uit. Dit blad krijgen de vrijwilligers ter inzage.
Zie voor meer informatie dan de afzonderlijke websites:
http://www.netwerkurbanmission.nl
http://www.netwerkurbanmission.nl/index.php/icb-centraal
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Hoofdstuk 6 PR
6.1 PR-commissie
Begin 2007 is de pr-commissie tijdelijk stopgezet. De activiteiten van deze commissie werden in
afwachting van een meer zekere toekomst even in de koelkast gezet. De inzet van de leden van de
commissie was nodig op andere plaatsen binnen de organisatie.

6.2 Website
Ook in 2007 kon De Ruimte beschikken over een website. Het adres is: www.inloophuisderuimte.nl

6.3 Gepubliceerd Werk
In 2007 zijn er artikelen gepubliceerd over De Ruimte in de volgende periodieken en websites:
- Doopsgezind nl,
- Zomaar een Woord (gemeenteblad Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA)).

6.4 Overige activiteiten
Een aantal pr activiteiten uit 2007 op een rijtje:
- Activiteiten die in De Ruimte plaatsvinden, werden in 2007 voor het eerst standaard
aangeboden aan de lokale kranten. Een aantal van deze persberichten zijn overgenomen als
aankondiging in de krant. Dit heeft de betreffende activiteiten deelnemers opgeleverd die
anders niet op de hoogte zouden zijn geweest van deze activiteit.
- Het hele jaar door het was zoveel mogelijk iemand van De Ruimte present bij bijeenkomsten
in het Almeerse netwerk van zorg, welzijn en wonen.
- Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2007.
- In april 2007 kreeg Gerrit Jan Romeijn een koninklijke onderscheiding, waarover op meerdere
plaatsen is bericht, zowel binnen Almere, als binnen de (binnenlandse en buitenlandse)
doopsgezinde achterban.
- In december 2007 verscheen de tweede nieuwsbrief over De Ruimte.
- Op 9 juni 2007 nam Marjan Kip namens De Ruimte deel aan het televisiedebat van Omroep
Flevoland over het gemeentebeleid. Marjan trad op als deskundige uit de praktijk van
armoedebestrijding.
- Op 2 juli 2007 nam Marjan Kip deel aan de door de gemeente Almere georganiseerde
startconferentie Meedoen in dienstverlening voor meerdere zelfredzaamheid (inz WMO).
- Op 3 november waren Gerrit Jan Romeijn en Marjan Kip aanwezig bij de uitvaartdienst van
Loek Hendrickx.
- Op 27 november 2007 nam Marjan Kip deel aan de door de gemeente Almere
georganiseerde conferentie Aanpak vandalisme Almere.
- Tijdens de Ringdag van doopsgezinde gemeenten in Utrecht en ’t Gooi, die op 15 april 2007
in Almere werd gehouden, werden twee workshops verzorgd vanuit De Ruimte:
o Gerrit Jan Romeijn, Jackie Wyse en Jaap de Graaf verzorgden een workshop die was
gebaseerd op de uitgangspunten van de cursus Schatgaven.
o Marjan Kip verzorgde (i.s.m. C. Cornelissen van de Doopsgezinde Gemeente Almere)
een workshop creatieve meditatie.
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Hoofdstuk 7 Tot slot
Dit jaarverslag laat zien dat er ook in 2007 weer van alles is gebeurd in en rond het Inloophuis. Aan de
verschillende activiteiten werd door een bonte groep mensen deelgenomen. Een aantal van hen
neemt deel aan meerdere activiteiten. Sommige mensen doen dit dagelijks of wekelijks, anderen
bezoeken het Inloophuis eens in de maand of zo af en toe.
Voor velen heeft De Ruimte in 2006 een positieve bijdrage geleverd. Voor de bezoekers van de
diverse activiteiten in het Inloophuis, voor de (vrijwillige) medewerkers, voor de Stedenwijk (de buurt
waarin het Inloophuis zich bevindt) en voor de stad Almere, vervulde De Ruimte een unieke functie.
Dit alles was alleen mogelijk door de betrokkenheid van velen binnen en buiten Almere en zelfs
binnen en buiten Nederland. Hun financiële en morele ondersteuning heeft er mede voor gezorgd dat
De Ruimte er ook in 2007 aan heeft kunnen bijgedragen van deze wereld een leefbaarder plaats te
maken.
Tot slot nog wat cijfers op een rijtje. Sponsors en subsidieverstrekkers werken graag met de term
'drempeloverschrijdingen'. Voor ons voelt dat vervreemdend. We werken met mensen en proberen
juist met mensen een relatie op te bouwen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de kwaliteit van de
contacten. Daaraan ondergeschikt is voor ons het aantal mensen waarmee we in contact komen.
Kwaliteit laat zich echter moeilijk in cijfers meten. Misschien dat het feit dat het ons lukt om met een
groot deel van de bezoekers langdurig contact te houden, iets zegt over die kwaliteit.
Daarnaast willen we ook eventuele sponsors tegemoet komen en met behulp van cijfermateriaal
inzichtelijk maken hoe onze aandacht wordt verdeeld, en hoeveel mensen van welke activiteiten
gebruik hebben gemaakt.
Activiteit:
Open inloop
Maaltijden
Multiculturele vrouwengroep
Kinderclub
Taize avond
Overige activiteiten

Aantal keren open:
279
18
41
16
38
10

Drempeloverschrijdingen:
1938
242
170
96
175
164

Figuur 1 Aantal keren open

Aantal keer open

16

15

18

open inloop
Multiculturele
vrouwengroep

38

Taize avond
41

maaltijden
Kinderclub
279
Overigen
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Figuur 2 Totaal aantal drempeloverschrijdingen

Bezoekersaantallen (drempeloverschrijdingen)

164
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open inloop

170

maaltijden
175
Taize avond
242
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vrouwengroep
Overigen
1938

Kinderclub
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Bijlage:

Hoofdstuk 5 Financieel verslag 2007
De administratie van het inloophuis was in 2007 niet van dien aard dat er per project uitgaven
en inkomsten konden worden bijgehouden. Dit is een erfenis uit het verleden waarbij er slecht
één grote donateur was die geen specifieke eisen aan de administratie stelde.
Voor 2008 is het systeem aangepast en worden boekingen aan projecten gerelateerd.
Om o.a. de gemeente Almere aan te tonen dat de verkregen subsidie goed besteed is, kan
alleen gebeuren op basis van de bestede uren of daaraan gerelateerde grootheden worden
gewerkt. Dit is in onderstaand stuk dan ook gedaan.
Onderstaande getallen en bedragen zijn afkomstig uit het algemene jaarverslag, de rekening
van het inloophuis bij de RABO bank over 2007 en de administratie van de kleine kas van het
Inloophuis over 2007.
De toewijzing van de posten naar de activiteiten is naar beste weten gedaan.
Almere, juni 2007
Het bestuur:

A. Visser
Voorzitter

N. Bolhuis
Secretaris

A. Laane
Penningmeester
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Hoofdstuk 6 Overzicht van de lasten 2007
Lasten
De eerste groep zijn de exploitatiekosten die niet projectgebonden zijn en niet of nauwelijks
fluctueren met de omvang van de activiteiten.
salariskosten
huur
energie
Telecom en RTV
kosten vrijwilligers
overige huisvestingskosten
belastingen en heffingen
verzekeringen
contributies
Totaal vaste lasten
materialen activiteiten
cursus en opleidingskosten
diaconaat
algemene kosten
kantoorbenodigdheden
reiskosten
Divers / overige
PR algemeen
Totaal variabele lasten
Totaal generaal

€ 34.841,51
€ 16.827,09
€ 2.813,71
€ 1.568,41
€ 1.305,98
€ 980,24
€ 664,80
€ 478,96
€ 427,72
€ 59.908,42
€ 2.260,47
€ 2.238,28
€ 850,00
€ 526,62
€ 321,26
€ 274,58
€ 207,10
€ 156,52
€ 6.834,83
€ 66.743,25

17

Baten
De baten zijn gerangschikt op naam. Bij de Doopsgezinde Zending zitten ook incidentele
baten zoals vergoeding voor het gebruik van de ruimte.
Bij de meeste bijdragen van doopsgezinde instellingen en/of fondsen is vermeld dat het om
een incidentele bijdrage gaat.
Doopsgezinde zending
Stichting Predikdienst
Burgerlijke gemeente Almere
giften van doopsgezinde gemeenten
Weeshuis doopsgezinde collegianten
giften van particulieren
Federatiekoffer
verhuur pand
incidentele baten en diversen
Doopsgezind wereldwerk
Oranje Fonds
Totaal

€ 33.917,00
€ 12.000,00
€ 8.100,00
€ 7.766,69
€ 3.500,00
€ 1.607,20
€ 1.492,23
€ 1.452,45
€ 1.266,95
€ 1.000,00
€
200,00
€ 73.455,41

Saldo rekening per 31-12-2007
baten
lasten
saldo

€
73.455,41
€
66.743,25
€
6.712,16

NB, januari ’08 is er nog een naheffing voor salarissen geweest van €4.096,97
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Hoofdstuk 7 Kleine kas
Lasten kleine kas
bedankjes en bloemen
boodschappen
diversen
intuïtief tekenen
kaarsen
kantoorartikelen
kinderclub
lening terugbetaald
onderhoud
overige kantinekosten
schoonmaakdag
sponsering maaltijd
sponsoring maaltijd
Eindtotaal

€ 567,93
€ 832,11
€ 255,64
€ 44,44
€
39,90
€ 242,19
€
57,35
€ 230,00
€ 156,47
€ 1.110,00
€
47,20
€ 15,93
€ 20,90
€ 3.620,06

Baten kleine kas
geld geleend van M.K.
geldopname via pinautomaat
inkomsten kerstmaaltijd
opbrengst collecte tbv Steunfonds
opbrengst eindmaaltijd
opbrengst kinderclub
opbrengst koffiepot
opbrengst maaltijd
opbrengst Romelezing in inloophuis
opbrengst telefoonpotje
opbrengst verhuur de Ruimte
opbrengst workshop creatief denken
postzegel verkocht
schenking
schenking nav maaltijd
terugbetaling lening
Eindtotaal

€ 230,00
€ 1.300,00
€
68,61
€ 129,38
€
67,50
€
69,55
€ 302,94
€
20,00
€
20,00
€
3,85
€ 20,00
€
41,50
€
0,44
€
22,95
€
2,50
€
50,00
€ 2.349,22

Saldo kleine kas.
baten
lasten
saldo

€ 2.349,22
€ 3.620,06
€ 1.270,84-
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Hoofdstuk 8 Balans per 31-12-2007
Activa

Rabo bank
Rabo
spaarrekening
Kas
Nog te ontvangen
Totaal

2007

10.085
1.2718.814

2006 Passiva

3.373 Eigen vermogen
1.798 Bestemmingsreserve
0 Nog te betalen
13.000
18.171

2007

6.712

2006

148

1.9954.097

12.923
5.100

8.814

18.171
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Hoofdstuk 9 Verantwoording subsidie gemeente Almere
Van de gemeente Almere is een subsidie ontvangen van € 8.100,- ten behoeve van de
volgende activiteiten:
-

het maaltijdenproject

-

de multiculturele vrouwengroep

-

overige incidentele activiteiten
De aan deze activiteiten zijn in 2007 het onderstaand aantal keren uitgevoerd met het vermelde aantal
bezoekers:

Activiteit:
Maaltijden
Multiculturele
vrouwengroep
Overige activiteiten

soort uitgave

Aantal keren open:
18
41

Drempeloverschrijdingen:
242
170

10

164

bedrag
€
503,93
€
436,98
€ 2.260,47
€ 34.841,51
€ 16.827,09
€ 2.813,71
€ 1.305,98
€ 980,24
€ 664,80
€ 478,96
€ 427,72

percentage
doorbelast
aan
gesubsidieerde
activiteit

Bedrag
doorbelast
aan
gesubsidieerde
activiteit

Uitgaven maaltijden*
100% €
503,93
Uitgaven overige
activiteiten*
100% €
436,98
materialen activiteiten
72% €
1.625,95
salariskosten
5% €
1.742,08
huur
17% €
2.888,23
energie
17% €
482,95
kosten vrijwilligers
17% €
224,16
overige huisvestingskosten
17% €
168,25
belastingen en heffingen
17% €
114,11
verzekeringen
17% €
82,21
contributies
17% €
73,41
totaal
€
8.268,85
De met * gemerkte posten zijn betaald uit de kleine kas, de overige posten via de RABO
bankrekening.
De materialen worden verbruikt door de kinderclub (niet gesubsidieerd) en de multiculturele
vrouwengroep. Het percentage van 72% is het aandeel materialen op grond van de verhouding
van de aantallen keren dat de activiteit gehouden is. Dit houdt een onderbedeling in omdat de
MC vrouwengroep relatief dure materialen verbruikt.
De coördinator houdt zich niet in operationele zin bezig met de gesubsidieerde activiteiten,
maar besteed wel tijd voor controle, begeleiding en strategiebepaling. Haar tijdsbesteding
voor deze activiteiten is op 5% geschat.
Het overige percentage van 17% komt uit de verhouding van wel en niet gesubsidieerde
activiteiten.
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Activiteiten
Open inloop
Maaltijden
Multiculturele
vrouwengroep
Kinderclub
Taize avond
Overige activiteiten
totaal

aantal keren
279
18
41
16
38
10
402

aantal keren
gesubsidieerde
activiteiten
18
41

10
69

17%
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