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1

Inleiding

Het jaar 2008 was vooral in financieel opzicht een spannend jaar voor Inloophuis De Ruimte. In het eerste half jaar
zag het er naar uit dat wij een zeer negatief resultaat tegemoet gingen.
In de zomer van 2008 ontvingen wij echter het goede bericht dat wij voor het project Intercultureel Atelier (ICA)
een subsidie toegekend hebben gekregen, wat zeer belangrijk is geweest dat we uiteindelijk financieel (bijna)
sluitend hebben gedraaid. Mede dankzij een renteloze lening van stichting Doopsgezind Wereldwerk hebben wij
uiteindelijk het jaar toch financieel sluitend weten te krijgen.
Maar 2008 was ook het jaar van ons 20-jarig jubileum. Op 8 November hebben wij dit met vele betrokkenen mogen
vieren. Het was voor ons toch wel bijzonder om te realiseren dat wij het werk zoals wij dit, doen al 20 jaar met
succes mogen doen. In de loop der jaren is er wel het een en ander veranderd maar in de kern staat nog steeds de
ontmoeting centraal, in alle projecten die wij doen.
Het Intercultureel Atelier is in augustus succesvol van start gegaan, en heeft in korte tijd veel vrijwilligers en
deelnemers aangetrokken. Er is een nauwe samenwerking met de overige projecten van De Ruimte, wat een goede
uitstraling heeft naar medewerkers en bezoekers.
Er is opnieuw 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.
In 2008 is door onze 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.
Vanuit de gemeente Almere is er in 2008 gestart met een nieuw ontwikkelingsplan voor Stedenwijk-Midden.
Inloophuis De Ruimte participeert in de integrale wijkaanpak.
In 2008 heeft De Ruimte van de stichting Maatschappelijk Relevante Kerken in Almere (MRKA) het predicaat MRKAproject gekregen. Dit is voor ons een erkenning dat wij door kerkelijke instanties in Almere als relevant diaconaal
project worden gezien.
Vooruitkijkend naar de toekomst hebben wij nog steeds vertrouwen in onze aanpak en werkwijze. 2009 zal ons
zeker voor een aantal financiële uitdagingen stellen maar hebben wij goede hoop op een aantal subsidies en fondsen
om ons bestaansrecht te verzekeren.

Het bestuur van Stichting Inloophuis de Ruimte.
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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)

b)
c)
d)

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;
betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de omgeving van het inloophuis en de stad Almere in het
algemeen;
talenten van de wijk, de stad en haar bewoners op te sporen en in te zetten, onder meer ten
dienste van a en b;
het delen van de ervaringen opgedaan bij a, b en c, met de achterban.

2.2 Bestuur
Het bestuur bestond in 2008 uit:
-

Annechien Visser (voorzitter)

-

Nienke Bolhuis (secretaris)

-

Ab Laane (penningmeester)
In oktober 2008 heeft Annechien Visser besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. Wij hebben Ton Eusterbrock
bereid gevonden haar te vervangen als voorzitter.
2.3 Staf
De staf werd in 2008 gevormd door Marjan Kip (0,6 fte) en Gerrit Jan Romeijn (0,1 fte).
Vanaf September is de staf aangevuld met Anjo Steen (0,8 fte).
De taakverdeling van de stafleden was in 2008:

-

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 PR-commissie, cursus Schatgraven in eigen achtertuin.

-

Anjo Steen; projectleider Intercultureel Atelier (ICA); aanspreekpunt voor de vrijwilligers voor het ICA en
contactpersoon voor (interculturele) samenwerking in Almere.
De stafleden hebben ook op een (of meerdere) vast(e) dagdeel/dagdelen in de week als gastheer en gastvrouw
gefunctioneerd tijdens de open inloop, of bijeenkomsten van het ICA.
De staf kwam voor overleg bij elkaar op relevante momenten en verder ongeveer één keer per twee maanden.
2.4 Vrijwilligers
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 32 vrijwilligers (stichtingsbestuur meegeteld) aan het Inloophuis
verbonden. In de loop van het jaar vertrokken er 2 vrijwilligers en kwamen er weer 2 nieuwe vrijwilligers bij.
Een aantal vrijwilligers was beschikbaar voor meerdere activiteiten.
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Toerusting
De Ruimte is sterk afhankelijk van de vrijwilligers voor het functioneren van de activiteiten. Er is dan ook veel
aandacht voor de ontwikkeling van de vrijwilligers. Naast de medewerkersbijeenkomsten is er ook aandacht voor de
individuele vrijwilligers..Binnen De Ruimte willen wij de vrijwilliger niet alleen zien als “handen” om werk te
verzetten, maar vinden wij de inbreng van de vrijwilliger belangrijk omdat dit mede bepaald hoe de Ruimte zich
ontwikkelt.
Om de vrijwilliger in staat te stellen zich te ontwikkelen, zal daar waar nodig cursus worden gegeven vanuit de
interne mogelijkheden, of wordt er een cursus uit het aanbod van met de VMCA aangeboden.
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 medewerkersuitje op 27 juni. We hebben toen een
boottochtje door de Almeerse wateren gemaakt.
2.5 Stages
In 2008 hebben wij Palau Tetelepta van de opleiding HBO theologie en levensbeschouwing (Windesheim) een
stageplaats kunnen aanbieden. Hij is hier in het kader zijn leer/werktraject.

Twee van onze vrijwilligers in gesprek
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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
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 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 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, Netwerkgroep
Meedoen.
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 2008 ad hoc opgelost met behulp van vrijwillige medewerkers en bezoekers.
Op 17 mei is er een klusdag georganiseerd waarbij er 20 mannen van Mitzubishi klussen in De Ruimte hebben
helpen uitvoeren.

De mannen van Mitzubishi
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Activiteiten

4.1 Vaste 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.
Open inloop
In 2008 waren er 11 verschillende gastheren en gastvrouwen.
In 2008 was het Inloophuis in totaal 281 dagdelen open voor wie binnen wilde lopen voor een kopje koffie, thee en
een luisterend oor. Dat leverde 2632 drempeloverschrijdingen op, dat is een toename t.o.v 2007 (1938
drempeloverschrijdingen). Gemiddeld aantal bezoekers per dagdeel komt daarmee op 9.
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 2008 werd er 19 keer gezamenlijk maaltijd gehouden. In totaal leverde dit 267 drempel overschrijdingen op.
Gemiddeld aten er 14 personen per maaltijd mee.
Interculturele vrouwengroep
De interculturele vrouwengroep heef tot aan de zomer 24 bijeenkomsten gehouden waar in totaal 149
drempeloverschrijdingen zijn geweest. De vrouwengroep kwam op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
bijeen. Door middel van diverse handwerkactiviteiten komen vrouwen van verschillende etnische achtergronden met
elkaar in contact. De vrouwengroep is voortgekomen uit een project uit 2004: “De kleden van Almere”.
Vanaf de zomer is de vrouwengroep opgegaan in het project Intercultureel Atelier (ICA).
Intercultureel Atelier
De formule van de vrouwengroep is erg succesvol gebleken. De primaire doelstelling van het Atelier is het
stimuleren van langdurige interculturele contacten. De activiteiten zijn middelen om dit doel te bereiken, ze bieden
een aanleiding om elkaar te ontmoeten. Gezamenlijk deelnemen aan activiteiten kan de ontmoeting verdiepen en zo
wordt er gewerkt aan het opbouwen van langdurige relaties. De vrouwen van de huidige groep wilden deze manier
van werken heel graag voor meer mensen beschikbaar maken. Dit was echter niet haalbaar binnen de huidige
setting en financiering van De Ruimte. Daarom is ervoor gekozen om een project te ontwerpen en hiervoor
projectfinanciering aan te vragen. Als project is gekozen voor het starten van een intercultureel atelier (hierna ICA)
voor vrouwen.
Tot grote vreugde van de initiatiefnemers en het bestuur kregen we in juli 2008 het bericht dat we in het kader van
de stimuleringsregeling Ruimte voor contact een subsidie toegekend hebben gekregen van €158.000,- voor het
opstarten van een intercultureel atelier. De subsidie is toegekend voor een periode van 2 jaar.
In augustus is het ICA gestart met 1 dagdeel per week, en vanaf oktober is daar een 2e dagdeel bijgekomen, en
vanaf januari 2009 zullen er 3 dagdelen per week zijn. Per dagdeel komen er gemiddeld 10 vrouwen als bezoeker.
De bezoekers komen werkelijk uit alle werelddelen. De meeste vrouwen komen uit Afrika maar ook Azië en zuid en
midden Amerika zijn goed vertegenwoordig.
In totaal zijn er 25 landen in het Atelier vertegenwoordigd.
Naast de handwerk activiteiten is er 1 keer per maand een kookatelier, waarbij er gezamenlijk een maaltijd wordt
bereid in de traditie van iemands geboorteland.
Ook zijn er excursies geweest om de vrouwen kennis te laten maken met de cultuur in Nederland. In 2008 zijn er 3
excursies geweest; het Textielmuseum in Tilburg, het NS-kunstlokaal en een Textiel-plus evenement in Nieuwegein.
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Het ICA heeft een eigen jaarverslag. Indien u een kopie van het verslag van het ICA wilt ontvangen neemt u dan
contact op met Anjo Steen of via de website www.ica-almere.nl
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.
Tot aan de zomer van 2008 is de kinderclub 6 keer bij
elkaar geweest in twee groepen: een groep voor kinderen
van 4 tot en met 7 jaar, en een groep kinderen van 8 tot
en met 10 jaar. De leverde 56 drempeloverschrijvingen
op, waarvan 12 in de leeftijd 4 t/m 7 en 44 in de leeftijd 8
t/m 10. Gemiddeld kwamen er 9 kinderen per
bijeenkomst.
Door omstandigheden is de kinderclub binnen De Ruimte
kleiner geworden. Met name qua begeleiding. Omdat ook
binnen het ICA een kinderclub in de plannen was
opgenomen is de kinderclub vanaf september door het ICA
begeleidt, waardoor de kinderclub weer wekelijks kan
plaatsvinden. Ook de kinderclub is een atelier geworden waarin kinderen kunnen experimenteren met allerlei
creatieve activiteiten. Het kennismaken met de vrijwilligers uit de verschillende culturen neemt een grote plek in en
draagt bij aan respect en tolerantie.
Per week komen er tussen de 10 en de 15 kinderen. Er komen veel kinderen uit migrantengezinnen. Ook krijgen wij
autochtone kinderen waarvan de ouders er bewust voor kiezen hen te laten spelen met allochtone kinderen.
Belastingformulieren
Ook in 2008 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
Taize zang- en gebedsavond
De Taize groep kwam in 2008 36 keer bij elkaar. Dit leverde 186 drempeloverschrijdingen op.
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.
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 2008 de werkgroep in stand gehouden. Het algemene
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telefoonnummer van De Ruimte fungeert tevens als meldpunt voor de werkgroep. Eventuele hulpvragen worden
doorgespeeld naar 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.
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.

4.3 Incidentele activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar vond er een nieuwjaarsreceptie plaats waarvoor iedereen was uitgenodigd die deelneemt aan een van
de activiteiten in het Inloophuis. Hier hebben we 25 mensen ontvangen.
20-jarig jubileum
Op zaterdag 8 november 2008 vierden wij ons 20-jarig jubileum.
Deze dag begon met een aantal workshops. ’s Ochtends kon men
deelnemen aan de workshop Afrikaans zingen o.lv. Jan Marten de
Vries. De workshop was gebaseerd op het boek “Yo mama Yo”. De
foto’s uit het boek, afkomstig van Herman Heijn zijn tentoongesteld
in de Ruimte en hebben daar ook na het jubileum nog een aantal
maanden mogen hangen.
Voor de kinderen was er een tennis-workshop op het pleintje naast
De Ruimte. En rond het middaguur was er een wandeling door de
wijk, gebaseerd op de cursus “Schatgraven in de eigen achtertuin”.
Hierbij hebben de deelnemers gezocht naar de kansen en de parels
in de wijk. De dag is afgesloten met een receptie waar verschillende partners uit ons netwerk maar ook een aantal
oud-bestuurders bij aanwezig waren.
De Nationale Burendag
Ook dit jaar heeft De Ruimte tijdens de nationale Burendag van het
Oranjefonds zijn deuren geopend.
Met een subsidie van € 1.000,- hebben wij de buitenkant van ons pand mogen
opvrolijken voor deze dag. Hiervoor hebben wij een aantal buitenmeubelen en
bloembakken kunnen aanschaffen.
Mede dankzij het mooie weer hebben wij deze dag vooral buiten kunnen
houden waarbij wij 42 mensen uit de buurt op de koffie hebben mogen
ontvangen.
Intuïtief tekenen
Ook in 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. Er zijn in totaal 8 bijeenkomsten geweest met in
totaal 42 drempeloverschreidingen.
4.4 Cursus “schatgraven in 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:
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‘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.
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.
in 2008 een begin gemaakt met het omwerken van al het materiaal tot een schriftelijke vorm. Dit is niet makkelijk,
omdat het geven van de cursus maatwerk is. De uiteindelijke vorm wordt steeds weer afgestemd op de kerkelijke
gemeente en de omgeving waarin zij zich bevindt.

Eén van onze bezoekers draagt een gedicht voor tijden ons jubileum.
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5

Samenwerking met andere organisaties

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.
In 2008 waren er drie scholingsmiddagen voor de leden van de Integrale teams Haven en Stedenwijk. Naar
aanleiding van die middagen is besloten dat de Integrale Teams verder gaan onder de naam Integraal Netwerk en
dat zij over heel Almere zullen worden uitgerold.
5.2 Arme Kant van 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 in 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 2008 de 'integrale wijk teams'.
De Ruimte was ook in 2008 een van de vaste vergaderplekken van de MRKA.
5.4 Doopsgezinde gemeente Almere (DGA)
Net als voorgaande jaren bestond er in 2008 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.
Verder waren in 2008 2 van de 3 bestuursleden en twee 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 Beraad van kerken
In 2008 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.
5.6 Netwerkgroep Meedoen
De gemeente Almere heeft alle locale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding uitgenodigd
om elkaar te ontmoeten en mogelijkheden tot samenwerken te onderzoeken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst
is de netwerkgroep Meedoen in het leven geroepen.
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Een aantal keren per jaar komt de groep bijeen op verschillende locaties om informatie uit te wisselen over
activiteiten. De coördinator van De Ruimte neemt hier aan deel.
5.7 Lidmaatschappen
Inloophuis de Ruimte was in 2008 aangesloten bij twee landelijke organisaties, te weten het Inloop Centra Beraad
(ICB) en het Netwerk Urban Mission (NUM). Het 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. Beide organisaties zijn samengegaan in Netwerk DAK.
Zie voor meer informatie dan de afzonderlijke websites:
http://www.netwerkurbanmission.nl
http://www.netwerkurbanmission.nl/index.php/icb-centraal

Een workshop van het Intercultureel Atelier in De Ruimte
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6

PR

6.1 Publicaties
In 2008 zijn er diverse artikelen gepubliceerd over De Ruimte in de volgende periodieken en websites:
-

Doopsgezind nl,

-

Zomaar een Woord, het gemeenteblad van de doopsgezinde gemeente Almere.

-

IDA, het gemeenteblad van de doopsgezinde gemeente Amsterdam
6.2 Website
Ook in 2008 kon De Ruimte beschikken over een website. Het adres is: www.inloophuisderuimte.nl
De website is eind 2008 geheel nieuw vormgegeven, de teksten worden dit jaar herzien.
6.3 Nieuwsbrief
In 2008 is de nieuwsbrief drie keer verschenen. De nieuwsbrief wordt verspreid onder doopsgezinde gemeentes en
andere relaties van De Ruimte en is bedoeld deze relaties geïnformeerd te houden over de activiteiten.
6.4 Overige PR
Er is intensief contact geweest met diverse doopsgezinde en burgerlijke organisaties. Het doel was het werk van het
inloophuis meer onder de aandacht te brengen.

Het Incercultureel Atelier in actie
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Tot slot

Dit jaarverslag laat zien dat er ook in 2008 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 2008 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 2008 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:

Aantal keren open:

Drempeloverschrijdingen:

Open inloop

279

1938

Maaltijden

18

242

Multiculturele vrouwengroep

41

170

Intercultureel Atelier (vanaf

30

300

augustus)
Kinderclub

6+15

56+175

Taize avond

38

175

Overige activiteiten

10

164

Figuur 1 Aantal keren open

Figuur 2 Totaal aantal drempeloverschrijdingen
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Financiële verantwoording

8.1 Inleiding
De financiële toestand van stichting Inloophuis De Ruimte is gematigd positief. Door een zeer restrictief financieel
beleid hebben wij het verlies weten te beperken tot ca. € 1.000,-.
Dankzij een renteloze lening van € 10.000,- van Doopsgezind Wereldwerk hadden wij een financiële buffer om dit
liquiditeitsprobleem op te vangen.
Dat we het Intercultureel Atelier (ICA) als gesubsidieerd project hebben weten binnen te krijgen is zeer belangrijk
geweest in het feit dat we financieel (bijna) sluitend hebben gedraaid.
Het ICA ‘huurt’ delen van ons pand en ook een aantal uren van coördinator kunnen aan dit project doorbelast
worden.
Zonder dit project zouden wij een tekort van meer dan € 15.000,- hebben gehad. Dit was voor het bestuur niet
acceptabel geweest en wij zouden besloten hebben de activiteiten te beëindigen als er geen andere financiële
bronnen zouden komen.
Begin 2008, toen het dreigend tekort al zichtbaar was maar het ICA nog niet als plan bestond, is dan ook overleg
gevoerd met onze grootste financier, de doopgezinde zending.
Op initiatief van de DZ is er gezamenlijk overleg gevoerd met andere doopsgezinde instanties om te kijken of
daarmee een financiële relatie gelegd kon worden. In 2009 moet dit een vervolg krijgen.
De DZ heeft in een later stadium ook nadrukkelijk aangegeven dat de het inloophuis niet zullen laten vallen en voor
2009 is een renteloze lening met een looptijd van 5 jaar van € 20.000,- verstrekt.
We hebben van diverse doopsgezinde gemeentes geld gekregen. Hiervoor onze grote dank. Ook van enkele
doopsgezinde fondsen mochten wij een subsidie ontvangen.
De (burger) gemeente Almere is ook dit jaar een grote subsidiegever. Evenals vorig jaar is de Doopsgezinde
Zending onze grootste financier.
Tenslotte willen wij Zr. Laane met name bedanken voor haar inzet. Met het geven van lezingen over haar voetreis
naar Rome bracht zij niet alleen veel geld bij elkaar, maar zorgde ook voor meer bekendheid van De Ruimte in
Doopsgezind Nederland. Dit heeft zeker bijgedragen aan de hogere inkomsten uit collectes van doopsgezinde
gemeentes.
De financiële administratie is dit jaar sterk verbeterd. Mede omdat we voor het ICA aan de subsidieverstrekker,
“Ruimte voor Contact”, een accountantsverklaring moet overleggen, is besloten een goed financieel pakket aan te
schaffen. Dat we een dergelijk systeem ook adequaat kunnen inzetten is te danken aan een vrijwilligster met een
grote boekhoudkundige ervaring.
Financieel staan de activiteiten van Inloophuis De Ruimte los van de activiteiten van het Intercultureel Atelier (ICA).
Daarom zult u in dit jaarverslag ook geen financiële gegevens van dit project aantreffen, behoudens de
doorbelasting die eerder is genoemd.
Geïnteresseerden in deze gegevens kunnen met ons contact opnemen, want ook hiermee willen wij volledig
transparant zijn.
Conclusie, we zijn arm, maar gezond!

Alle in onderstaand verslag gebruikte gegevens zijn naar waarheid vermeldt.

Almere, april 2009
Ing. A.W. Laane
Penningmeester stichting inloophuis De Ruimte
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8.2 Verantwoording van de subsidie van de gemeente Almere
Van de gemeente Almere is in 2008 een subsidie ontvangen van € 8.100,- ten behoeve van de volgende
activiteiten:
-

Het maaltijdenproject

-

De multiculturele vrouwengroep

-

De kinderclub

-

Overige incidentele activiteiten
Uren coördinator, besteed aan gesubsidieerde activiteiten
Door de coördinator zijn totaal 1.115 uren geregistreerd. Hieronder een overzicht van de uren die aan de
gesubsidieerde activiteiten zijn besteed en een percentage tov het toaal aantal uren.

activiteit

uren

incidentele activiteiten

percentage

102,0

9,1%

maaltijden

55,0

4,9%

multiculturele vrouwengroep

38,0

3,4%

kinderclub

25,0

2,2%

Totaal is 19,7% van de tijd besteed aan gesubsidieerde activiteiten.
Dagdelen, besteed aan gesubsidieerde activiteiten
Als we kijken naar het aantal dagdelen dat we open zijn geweest voor een bepaalde activiteit dan ontstaat het
volgende beeld:
aantal
dagdelen

Activiteit
open inloop
maaltijden
Multiclturele vrouwen groep
kinderclub
incidentele activiteiten

281
19
24
12
14
350

Ook hier komen wij op ca 20% van de totaal besteedde tijd uit.

%
80%
5%
7%
3%
4%

Onderstaande bedragen komen uit de winst en verliesrekening 2008
Inkomsten t.b.v. de gesubsidieerde activiteiten
subsidie gemeente Almere
Overige subsidie voor kinderwerk
inkomsten uit maaltijden
inkomsten uit kinderclub
inkomsten uit incidentele activiteiten

Kosten samenhangende met alle activiteiten
Kantoor, administratie en overhead
Beheer
Medewerkers
Vrijwilligers
Maaltijden
Kinderclub en multiculturele vrouwengroep
Jubileum 2008
Uit eigen middelen aan de gesubs. activiteiten toegedeeld
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€
€
€
€
€
€

8.100,00
2.000,00
563,00
68,00
63,00
10.794,00

toedeling
aan gesubs toegedeelde
kosten
totale kosten activiteit
€ 3.774,00
20% €
754,80
€ 23.188,00
20% €
4.637,60
€ 41.431,00
20% €
8.286,20
€ 1.763,00
20% €
352,60
100% €
759,00
€
759,00
100% €
225,00
€
225,00
100% €
440,00
€
440,00
€ 71.580,00
€ 15.455,20
€
€

4.661,2010.794,00
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Recapitulatie van de besteding van de subsidie van de gemeente Almere
Het totaal aan kosten voor de activiteiten waarvoor wij subsidie hebben gekregen is € 15.455,20
De inkomsten bedroegen: € 8.100 subsidie van de Gemeente Almere, € 2.000,- van Doopsgezinde fondsen, de
bijdrage van bezoekers bedroeg € 694,00 en € 4.661.20 kwam uit de eigen middelen van De Ruimte.

De kinderclub

Een gemeenschappelijke maaltijd op het Inloophuis
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Jaarrekening 2008 van Stichting Inloophuis De Ruimte

9.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2008

ACTIVA
2008

2008

2007

2007

€

€

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

822

0

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren

0

6.336

Overlopende activa

68

Liquide middelen

8.814

21.168

Balanstotaal

27.572

8.814

28.395

8.814

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Onverdeeld resultaat

5.988

148

-938

6.564
5.050

6.712

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
0

-1.995

Voorziening Hong Kong

3.500

0

Crediteuren

9.482

0

10.000

0

363

4.097

Bestemmingsreserve

Lening
Overlopende passiva
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2.102

28.395

8.814
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9.2 WINST- EN VERLIESREKENING
1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2008

2008

2008

2007

2007

€

€

€

€

OPBRENGSTEN
43.183

54.017

3.125

574

13.504

15.741

Huur

6.834

1.472

Doorbelasting coördinator

1.436

0

Subsidie
Activiteiten
Giften en collectes

SOM DER OPBRENGSTEN

68.081

71.804

KOSTEN
3.774

3.062

23.188

23.456

47

0

38.931

41.451

1.763

1.874

759

832

17

40

225

2.318

45

0

440

0

8

347

Diaconie

150

800

Afschrijvingskosten

148

0

Kantoor, administratie en overhead
Beheer
Beleid/beleidsontwikkeling
Medewerkers
Vrijwilligers
Maaltijden
Open Inloop
Kinderclub en multiculturele vrouwengroep
Smaak van Stedenwijk
Jubileum 2008
Incidentele activiteiten

SOM DER KOSTEN

Incidentele baten/lasten

RESULTAAT
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74.180

475

1.267

-938

-1.109
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9.3 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 personeel in dienst.
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9.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008

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 2008 van de Rabobank ad € 20.899 en de kas ad € 269.

Debiteuren
Het debiteurensaldo heeft betrekking op te ontvangen collectes ad € 4.836 en salariskosten ad € 1.500 van
het ICA.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op de rek. courant met ICA € 68.

PASSIVA

Kapitaal
6.712

Saldo 1 januari 2008
Bij:
Correctie kassaldo 2007

1.271
1.271

Af:
Correctie bestemmingsreserve 2007

1.995
1.995
-724

Saldo 31 december 2008

5.988

Crediteuren
Het crediteurensaldo heeft betrekking op te betalen salarissen ad € 5.217 en overige crediteuren ad € 264.

Overige passiva
De overlopende passiva hebben betrekking op de rekening courant met ADS ad € 85 en overige rekening
courant ad € 277.
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9.5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2008

OPBRENGSTEN

Subsidie
35.083

Doopsgezinde zending

8.100

Algemene subsidie

43.183

Activiteiten
Maaltijden

563

Open Inloop

336
2.068

Kinderclub
Smaak van Stedenwijk

95

Incidentele activiteiten

63
3.125

Giften en collectes
1.000

Instellingen

10.295

Kerkelijke organisaties

339

Inloophuisvieringen

1.870

Particulieren

13.504

Huur
Verhuur bovenverdieping

3.000

Ruimtes t.b.v. ICA

2.932
902

Ruimtes t.b.v. Kinderclub

6.834

Doorbelasting coördinator
Uren t.b.v. ICA

718

Uren t.b.v. Kinderclub

718
1.436
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KOSTEN
Kantoor, administratie en overhead
61

Algemene kosten

190

Bankkosten

58

Accountantskosten

1.177

Belastingen en heffingen

498

Verzekeringen
Giften en donaties

70

Kado’s en relatiegeschenken

61
449

Kantoorbenodigdheden algemeen

21

Kantoorbenodigdheden Open Inloop
Contributies en abonnementen

643

PR algemeen

291
13

Representatiekosten

243

Software

3.774

Beheer
2.422

Energie

16.685

Huur
Telecom en internet

994

Schoonmaakkosten

1.110

Overige huisvestingskosten

1.596

Koffie/thee/levensmiddelen

381
23.188

Beleid/beleidsontwikkeling
47

Vergaderkosten bestuur

47

Medewerkers
37.951

Salariskosten

908

Deskundigheidsbevordering medewerkers

72

Reiskosten medewerkers

38.931

Vrijwilligers
712

Vrijwilligerskosten

75

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
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Reiskosten vrijwilligers

976
1.763

Maaltijden
759

Koffie/thee/levensmiddelen maaltijden

759

Open inloop
Materialen activiteiten open inloop

9

Koffie/thee/levensmiddelen open inloop

8
17

Kinderclub en multiculturele vrouwengroep
179

Materialen activiteiten kinderclub
Materialen activiteiten multic.vrouwengroep

34

Koffie/thee/levensmiddelen kinderclub

12
225

Smaak van Stedenwijk
45

Projectkosten

45

Jubileum 2008
440

Jubileumkosten

440

Incidentele activiteiten
Materialen activiteiten algemeen

7

Eénmalige of bijzonder activiteiten

1
8

Diakonie
Afgeschreven lening

150
150

Afschrijvingskosten
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