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Inleiding

Het jaar 2009 was voor het inloophuis een jaar van nieuwe impulsen en nieuwe ervaringen. Vanuit het Intercultureel
Atelier (ICA) zijn de activiteiten doorgegroeid naar de geplande omvang, wat o.a. heeft geleid tot instroom van
nieuwe vrijwilligers en bezoekers.
Bij de open inloop zijn er enkele wisselingen en aanvullingen geweest qua vrijwilligers wat weer nieuw gezichten en
inzichten heeft opgeleverd.
Een eenmalige subsidie van het SKAN-fonds heeft het mogelijk gemaakt dat wij hebben kunnen investeren in onze
kwaliteit. Zo hebben wij wat groter onderhoud aan het pand kunnen uitvoeren, zoals het vervangen van de keuken,
en hebben wij enkele veiligheids- en hygiëneverbetering kunnen doorvoeren.
De ervaringen die twee van onze medewerkers hebben opgedaan tijdens een studiereis naar een project van de
Doopsgezinde Zending (DZ) in Hong Kong leveren ook weer nieuwe inzichten en contacten op. Niet alleen de
contacten tijdens het verblijf zelf, maar ook de contacten die we in de broederschap opdoen bij het doorvertellen
van onze ervaringen.
Ook is het bestaande contact met de Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA) geïntensiveerd, onder andere door het
instellen van een regulier overleg tussen het bestuur van het inloophuis en de kerkenraad van de DGA.
Ook aan de kant van onze uitdagingen hebben wij ook nieuwe impulsen waargenomen. Naast dat het financiële
aspect een uitdaging blijft, heeft de financiële crisis van 2009 hier nog ‘een extra duit uit het zakje genomen’. Veel
fondsen waar wij subsidie van ontvangen ervaren niet alleen dat de inkomsten uit giften terugloopt, maar ook dat
het rendement op hun vermogen onder druk staat. De gevolgen hiervan zijn nog niet in volle omvang merkbaar
geweest in 2009, maar we merken wel dat naar de toekomst toe het beleid van veel fondsen aan het veranderen is
waardoor de hoogte van subsidies naar beneden wordt bijgesteld. Ook merken wij dat nieuwe gelden (subsidies)
minder makkelijk worden toegekend.
Naar de komende periode toe zullen wij deze kennis in ons voordeel moeten zien om te buigen! Het heeft er wel toe
geleid dat in 2009 op een aantal punten verdere bezuinigingen zijn doorgevoerd daar waar dit nog mogelijk was.
De bijdrage van het ICA is zoals verwacht een noodzakelijke bijdrage gebleken voor de continuïteit van het
Inloophuis.
Ook merken wij een verandering in het politieke en maatschappelijke landschap. De aankondiging van komst van de
PVV naar Almere heeft enige beroering teweeg gebracht. Dit heeft niet alleen het bestuur en de staf laten nadenken
over de mogelijke gevolgen daarvan naar de toekomst toe, ook de gesprekken ‘aan de tafel’ bij de open inloop
worden hierdoor beïnvloed.
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 opbouwen. 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. Zo werken al jaren en zo hopen wij nog
jaren te kunnen blijven werken.
Vooruitkijkend naar de toekomst hebben wij nog steeds vertrouwen in onze aanpak en werkwijze. Een van de
financiële uitdagingen van 2010 zal de aflopende subsidie van het ICA vanuit Ruimte voor Contact zijn. Onze
fondsenwerving zal daar dan ook zeker op gericht zijn, aangezien de bijdrage van het ICA van groot belang is voor
de continuïteit, zowel financieel als in de aanvulling op het werk.
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)
2.2

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.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2009 uit:
-

Ton Eusterbrock (voorzitter)

-

Nienke Bolhuis (secretaris)

-

Ab Laane (penningmeester)

-

Jaap de Graaff (algemeen bestuurslid, per september 2009)

Omdat we als bestuur van mening zijn dat we meer aandacht moeten kunnen besteden aan PR en fondsenwerving
is er besloten het bestuur uit te breiden naar 5 personen.
In augustus 2009 hebben we Jaap de Graaff bereid gevonden om als algemeen bestuurslid tot het bestuur toe te
treden. Als voormalig coördinator is Jaap al langere tijd betrokken bij ons werk, en veelvuldig geraadpleegd als
informeel adviseur.
Er is nog 1 vacature open gebleven.
Het bestuur komt 1 keer per maand bijeen voor een bestuursvergadering, daarnaast overlegt het bestuur met
partners in het netwerk wanneer nodig, en is afgevaardigd aanwezig bij 1 a 2 medewerkersvergaderingen per jaar.
Het bestuur onderhoud nauwe contacten met de stafmedewerkers en hebben 3 keer per jaar een gezamelijke
vergadering (of wanneer dit nodig wordt geacht).
De bestuursleden vallen onder de vrijwilligers van het inloophuis, het bestuur is volledig onbezoldigd.
2.3

Staf

De staf werd in 2009 gevormd door Marjan Kip (0,6 fte), Gerrit Jan Romeijn (0,1 fte) en Anjo Steen (0,8 fte).
De taakverdeling van de stafleden was in 2009:
-

Marjan Kip: pastoraal opbouwwerker en coördinator van het Inloophuis; aanspreekpunt voor de vrijwilligers;

-

Gerrit Jan Romeijn: missionair opbouwwerker; aanspreekpunt voor de buurtgerichte activiteiten; contactpersoon

-

Anjo Steen; projectleider Intercultureel Atelier (ICA); aanspreekpunt voor de vrijwilligers voor het ICA en

aanspreekpunt voor het pastoraat; contactpersoon voor (kerkelijke) samenwerking binnen Almere.
voor de werkgroep Arme Kant Almere (AKA); lid van de PR-commissie, cursus Schatgraven in eigen achtertuin.
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.
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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.
In 2009 waren ca. 42 vrijwilligers (stichtingsbestuur meegeteld) aan het Inloophuis verbonden. Een aantal
vrijwilligers was beschikbaar voor meerdere activiteiten.
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, werd, daar waar nodig, een cursus gegeven vanuit de
interne mogelijkheden, of werd er een cursus uit het aanbod van de VMCA aangeboden.
Om de betrokkenheid van de medewerkers om te zetten in een visie op het werk van De Ruimte is medio januari
een visiedag georganiseerd. Vrijwilligers, bestuur en staf hebben zich gezamenlijk gebogen over het werk, het doel
van ons werk en hoe wij daar zelf in staan. Het was bijzonder goed om alle gelederen van het inloophuis bijeen te
hebben en elkaars verhalen en visies te horen.
Verder heeft onze penningmeester een computercursus gegeven aan 4 medewerkers, gericht op het gebruik van email en internet.
Waardering
Wij vragen veel van onze vrijwilligers dus proberen wij hen ook af en toe in het zonnetje te zetten. Dit jaar is dat
gedaan door gezamenlijk te gaan bowlen (met dank aan Dooworld), het organiseren van een speurtocht door onze
wijk + een lunch en de slotmaaltijd met het open podium.
De vrijwilligers kregen uit onverwachte hoek ook waardering. Van D66 Almere kregen wij een Valentijnstaart. Van
de VMCA hadden zij gehoord dat De Ruimte zo’n enthousiaste vrijwilligersorganisatie was en dat wilde men belonen.
Het werd een bijzondere happening waarbij het grootste deel van onze vrijwilligers de taart kwam opeten.
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.
Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers die qua vergoedingen onder de zelfde regels vallen als de andere
vrijwilligers.
2.5

Stages

Ook in 2009 hebben wij Palau Tetelepta van de opleiding HBO theologie en levensbeschouwing (Windesheim) een
verlenging van zijn stageplaats kunnen aanbieden. Hij is hier in het kader zijn leer/werktraject.
Daarnaast is er nog een andere stagiair geweest.
In 2009 hadden we naast Palau geen stagiaires. Wel bij het ICA, t.w. een vaste stagiaire voor het atelier en de
kinderclub + aantal kortdurende taalstagiaires via de inburgeringcursus.
Een aantal vrijwilligers komt bij ons vanuit herintredingtrajecten via het UWV of de gemeente. Hoewel zij het
normale traject van de vrijwilliger volgen betekent dit voor enkelen de opstap naar een betaalde baan.
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3.1

Het pand
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 2009 hebben onder andere de volgende groepen gebruik
gemaakt van de ruimte:
-

Arme kant van Almere (bestuursvergaderingen)

-

Maatschappelijk Relevante Kerken in Almere (bestuurs- en ledenvergaderingen)

-

Doopsgezinde Zending (bestuursvergadering)

-

Kor Schippers Instituut (studiedag voor coördinatoren van inloophuizen in Nederland)

-

Vijf vergaderingen van vijf buurtcommissies / bewonerscommissies uit de Stedenwijk1

-

een koor van Cross Fire Ministry (kerkelijke gemeenschap uit Almere Buiten heeft een aantal zaterdagen
gebruikgemaakt van De Ruimte om te oefenen voor een kerstviering)

-

“Zingen vanuit je hart” (een keer per maand vanaf donderdag 17 september)
Wij zijn blij met het feit dat wij deze organisaties De Ruimte ter beschikking hebben kunnen stellen. Hiermee
vervullen wij naar onze mening een belangrijke rol om de saamhorigheid en maatschappelijke cohesie in Almere
handen en voeten te geven.

1

Er zijn wat meer bewonerscommissies bij ons over de vloer geweest omdat hij geprobeerd is om tot (een/

of meer?) samenwerking te komen tussen diverse bewonerscommissies in de steden wijk
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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 2009 ad hoc opgelost met behulp van vrijwillige medewerkers en bezoekers.
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Skan-fonds

In 2009 heeft het SKAN-fonds ons de mogelijkheid geboden subsidie aan te vragen voor een kwaliteitsimpuls. De
coördinator en het bestuur hebben een voorlichtingsmiddag van het SKAN-fonds bezocht om te kijken wat wel en
wat niet in aanmerking zou kunnen komen. De belangrijkste zaken die in aanmerking kwamen hadden te maken
met materiele verbeteringen, maar ook kwamen bepaalde cursorische activiteiten in aanmerking. Daarna is een
aanvraag opgesteld die grotendeels gehonoreerd is. Belangrijke onderdelen zijn:
-

Aanpassing van de keuken
We beschikken nu over twee fornuizen en afzuigkappen en de keukenblokken zijn geheel vernieuwd. Ook hebben we
de inventaris van de keuken kunnen uitbreiden.
Al met al zijn we nu goed in staat om de maaltijdgroep, de kindergroepen (ook de kindermaaltijdgroepen van de
Doopsgezinde gemeente Almere) te faciliteren.

-

Aanpassing van de benedenruimte
In de benedenruimte (waar o.a. de open inloop plaatsvindt) is de vloer vernieuwd en de elektrische bedrading is
veilig gemaakt. We waren door de aannemer er op attent gemaakt dat de bestaande (polystyreen) plafondtegels
niet voldeden aan de eisen van brandveiligheid. De bedoeling was deze weg te halen en het plafond te witten.
Helaas bleek dat zonder plafondtegels er een sterke nagalm optrad en waren we genoodzaakt om toch (buiten
budget) een geluiddempende constructie aan te brengen. Dankzij de creativiteit van de aannemer was de
budgetoverschrijding beperkt.

-

Upgrading stiltecentrum
Ook hier zijn het plafond en de vloer vernieuwd en zijn er rondom gordijnen gekomen om het deel dat als opslag
van klapstoelen e.d. werd gebruikt af te scheiden. Verder was er budget voor verf. Het schilderen zelf is door
vrijwilligers gedaan.

-

Aanpassing van de toiletten en andere maatregelen t.b.v. hygiëne
Door de aanpassingen zijn de toiletten beter schoon te houden. Ook hebben we stofzuigers en professioneel
schoonmaakgerei kunnen aanschaffen zodat ons pand makkelijker en beter schoon gehouden kan worden.

-

Ergonomische verbeteringen en kantoorbenodigdheden
Dankzij de subsidie hebben we o.a. kantoorstoelen kunnen aanschaffen zodat de medewerkers nu in een
verantwoorde houding aan de bureaus kunnen werken. Verder is de verlichting verbeterd en hebben wij een zuinige
printer aan kunnen schaffen die 2-zijdig afdrukt.
Verder hebben wij geld gekregen om de vrijwilligers bij te scholen op het gebied van gastvrijheid en weerbaarheid
tegen verbale agressie. Tevens is er geld voor de professionalisering van de maaltijdgroep o.a. dmv een ‘betaalde
vrijwilliger’.
Beide zaken zullen in 2010 gerealiseerd worden.
Bestuur en medewerkers van stichting inloophuis De Ruimte alsmede de bezoekers zijn het SKAN-fonds dankbaar
voor de middelen die ter beschikking zijn gesteld en de grote verbeteringen die wij er mee hebben kunnen
realiseren.
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5
5.1

Activiteiten
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 2009 waren er 11 verschillende gastheren en gastvrouwen.
In 2009 was het Inloophuis in totaal 283 dagdelen open voor wie binnen wilde lopen voor een kopje koffie, thee en
een luisterend oor. Dat leverde 2705 drempeloverschrijdingen op, dat is opnieuw een toename (1938 in 2007 en
2632 in 2008). Gemiddeld aantal bezoekers per dagdeel komt daarmee op bijna 10.
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.
Intercultureel Atelier
Opgenomen in jaarverslag ICA
Kinderclub
Opgenomen in jaarverslag ICA.
Belastingformulieren
Ook in 2009 was er een deskundige vrijwilligster verbonden aan De Ruimte die mensen met een minimuminkomen
gratis hielp bij het invullen van belastingformulieren.
5.2

Vaste kerkelijke activiteiten

Taize zang- en gebedsavond
De Taize groep kwam in 2009 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 2009 de werkgroep in stand gehouden. Het algemene
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
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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 eveneens door Marjan.

5.3

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.
De Nationale Burendag
Ook dit jaar heeft De Ruimte tijdens de nationale Burendag van het Oranjefonds zijn deuren geopend.
Met een subsidie van € 250,- hebben wij de buitenkant van ons pand mogen opvrolijken voor deze dag. Hiervoor
hebben wij een onder andere een picknicktafel kunnen aanschaffen.
Dit jaar hebben wij 30 buurtgenoten mogen ontvangen.
5.4

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:
‘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 2009 is 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.

5.5

Hong Kong

De Doopsgezinde Zending (DZ) ondersteunt allerlei projecten in de gehele wereld, zo ook een inloophuis in Hong
Kong. Daarnaast is de DZ de grootste sponsor van het werk van inloophuis de ruimte. De DZ ziet graag dat er
netwerken worden gevormd tussen gelijksoortige projecten. Daarom heeft de DZ hetinloophuis benaderd met de
vraag of wij een bezoek wilden brengen aan een inloophuis in Hong Kong en daarvoor fondsen beschikbaar gesteld.
Op de volgende link vindt u meer informatie over het project in Hong Kong:
http://www.doopsgezindezending.nl/waar/hongkong.html
Nienke Bolhuis en Gerrit Jan Romeijn zijn van 19 april tot 4 mei op bezoek geweest en hun indrukwekkende verhaal
staat op onze website (www.inloophuisderuimte.nl).
Wij zijn de DZ zeer erkentelijk dat we in staat gesteld zijn op deze wijze contact te leggen met onze zusters en
broeders aan de andere kant van de wereld. Een tegenbezoek is inmiddels gepland.
Als u in uw gemeente belangstelling heeft om het verhaal van Nienke en Gerrit Jan te horen, dan komen zijn graag
naar u toe!Samenwerking met andere organisaties
Inloophuis de Ruimte beschikt over een groot netwerk van contacten en samenwerkingsverbanden, waarvan de
meeste binnen Almere.
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5.6

Doopsgezinde Zending (DZ)

De DZ als oprichter van het De Ruimte maakt voor haar bestuursvergaderingen een aantal keren per jaar gebruik
van het inloophuis. Ook is de DZ actief betrokken bij het inloophuis en heeft de DZ 1 a 2 keer per jaar overleg met
het bestuur van De Ruimte inzake fondsenwerving en de ontwikkelingen van het werkveld.
5.7

Integrale netwerken Almere (Gemeente Almere)

Ook in 2009 heeft het inloophuis geparticipeerd bij de Integrale netwerken in Almere. In deze netwerken zijn
verschillende instanties betrokken vanuit de zorg, wonen en welzijn.
Marjan Kip neemt in haar functie van pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte deel aan het Integrale
Team in Stedenwijk en Haven. Tegelijkertijd is zij ook de contactpersoon vanuit haar functie van bestuurslid van de
Maatschappelijk Relevante Kerken Almere (MRKA).
De Ruimte participeert vooral vanuit presentie en het aanbieden van bondgenootschap. Door de jarenlange ervaring
die is opgedaan met deze manier van werken is een goed oog ontwikkeld voor de eigen kracht en talenten van
gemarginaliseerden. Hieraan is behoefte in de netwerken.
5.8

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.
5.9

Maatschappelijk Relevante kerken in Almere (MRKA)

De Open Inloop van Het Inloophuis is sinds 2008 erkent als project binnen de 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. De
Ruimte was ook in 2009 een van de vaste vergaderplekken van de MRKA.
5.10

Doopsgezinde gemeente Almere (DGA)

Vanwege de doopsgezinde oorsprong is er altijd een nauwe band geweest met de DGA. In 2009 hebben het bestuur
van de Ruimte en de kerkeraad 2 gezamenlijke vergaderingen gevoerd, om de samenwerking verdere inhoud te
geven. Dit heeft o.a. geresulteerd in een plan en een subsidieaanvraag bij Doopsgezind Wereldwerk voor een cursus
'Geweldloos communiceren' waarvan in 2010 de start wordt verwacht.
In het voorjaar hebben enkele leden van beide besturen een gezamenlijk bezoek gebracht aan enkele doopsgezinde
projecten in Haarlem, waarin vooral is gekeken naar de wijze waarop de doopsgezinde kerk en de projecten
samenwerken op het gebied van diaconaal en missionair werk..
De DGA is één van de belangrijke pleitbezorgers voor het inloophuis binnen de doopsgezinde broederschap.
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 2009 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.
5.11

Beraad van kerken

In 2009 nam Marjan Kip als pastoraal opbouwwerker/coördinator van De Ruimte deel aan het Beraad van Kerken.
Dit is een overleg voor pastores en geestelijke verzorgers van kerken en organisaties in Almere. Samen met Andries
Fidder (voorganger PKN Almere Buiten) en Iris Speckmann (voorganger DGA) voerde zij de planning en het
secretariaat uit.
mei 2010
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5.12

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.
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.
5.13

Lidmaatschappen

Inloophuis de Ruimte was in 2009 aangesloten bij de landelijke organisatie voor inloopcentra, stads-missionair werk,
en drugspastoraat; het Netwerk DAK. Netwerk DAK geeft o.a. een digitale nieuwsbrief uit en het vakblad Vliegers.
Zie voor meer informatie dan de website van het Netwerk DAK:
http://www.netwerkdak.nl/

5.14

Kor Schipper Instituut

Een studiedag over intervisie voor coördinatoren van inloophuizen in Nederland heeft in 2009 in De Ruimte
plaatsgevonden. Marjan heeft als coördinator en mede organisator hieraan deelgenomen.
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6
6.1

PR
Publicaties

In 2009 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.
6.2

Website

Ook in 2009 kon De Ruimte beschikken over een website. Het adres is: www.inloophuisderuimte.nl
6.3

Nieuwsbrief

In 2009 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.
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7

Inloophuis De Ruimte in cijfers

Om inzicht te geven in de kwantitatieve kant van het inloophuis hebben wij hier een overzicht in het aantal
openstellingen en drempeloverschrijdingen van onze activiteiten weergegeven.
Voor de vergelijking met het voorgaande jaar zijn ook de cijfers van 2008 hierin verwerkt.
Als wij 2009 met 2008 vergelijken, kunnen we de volgende zaken opmerken:
-

Er zijn 18 openstellingen minder geweest, te verklaren door
·
·

de verbouwing, waardoor wij een aantal keer gesloten zijn geweest
een wisseling van vrijwilligers heeft gedurende een korte periode tot een tekort aan vrijwilligers geleid waardoor
een aantal dagdelen zijn komen te vervallen

-

We hebben meer drempelovergangen gerealiseerd, voornamelijk bij de open inloop.

-

In het verslag van 2009 zijn ook de gemeenschappelijke activiteiten met de DGA opgenomen. Hiermee willen wij
benadrukken dat wij ook activiteiten ontplooien met partners uit ons netwerk.
In de tabel is niet opgenomen dat 13 verschillende instanties / organisaties van het inloophuis gebruik hebben
gemaakt voor ca. 110 bijeenkomsten, vergaderingen en overleggen. (zie ook hoofdstuk 6 samenwerking met
andere organisaties).
7.1

Overzicht eigen activiteiten

Activiteit:

Aantal keren open:
2008

Open inloop

Drempeloverschrijdingen:
2009

2008

2009

279

283

2632

2705

Maaltijden

18

21

242

219

Taize avond

38

32

175

153

Overige activiteiten

10

9

164

113

345

345

3213

3190

Totaal:

drempeloverschrijdingen per activiteit
overige activiteiten
4%
Taizé avond
5%
Maaltijden
7%

open inloop
84%

De activiteiten en aantallen van het Intercultureel Atelier worden in het jaarverslag van het ICA besproken. Dit
jaarverslag wordt u op aanvraag toegezonden.

7.2

Activiteiten samen met de Doopsgezinde Gemeente Almere

Activiteit:

Aantal keren open:

Inloophuisvieringen

10

150

DGA / Inloophuis gebedsavond

10

48
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Financiële verantwoording

Het jaar 2009 was in financieel opzicht opnieuw een spannend jaar voor Inloophuis De Ruimte. We hebben de
ingezette bezuinigingen verder doorgevoerd, maar hiermee kunnen we naar ons inzicht niet meer doorgaan zonder
sterk in kwaliteit in te boeten.
Door een zeer restrictief financieel beleid hebben wij het verlies weten te beperken tot € 700,-.
Doopsgezind Wereldwerk heeft toestemming gegeven het verlies van vorig jaar in mindering te brengen op de
lening die we in 2008 van hen gekregen hebben. Dit maakte dat we het verlies van ca. € 1.000,- uit 2008 niet mee
hoefden te nemen naar 2009.
Van de Doopsgezinde Zending hebben wij, naast de vaste bijdrage, een renteloze lening van € 20.000,- gekregen
met een looptijd van 5 jaar. Deze lening maakt het mogelijk om kortdurende liquiditeitsproblemen op te vangen.
Evenals als vorig jaar is het Intercultureel Atelier (ICA) zeer belangrijk geweest in het feit dat we financieel (bijna)
sluitend hebben gedraaid. Zonder dit project zouden wij een aanzienlijk tekort hebben gehad.
Het ICA ‘huurt’ delen van ons pand en ook een aantal uren van de coördinator kunnen aan dit project doorbelast
worden.
We hebben van diverse doopsgezinde gemeentes geld gekregen en ook een aanzienlijke bijdrage uit de landelijke
collecte. Hiervoor onze grote dank.
Evenals de afgelopen jaren is de Doopsgezinde Zending onze grootste financier.
De (burger) gemeente Almere is ook dit jaar een grote subsidiegever.
Tenslotte danken wij ook al onze particuliere donateurs en subsidiegevers.
Evenals vorig jaar is de boekhouding van het Inloophuis en het ICA verricht door een vrijwillige boekhoudster
waarbij gebruik gemaakt werd van het boekhoudsysteem van Exact
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.
In augustus 2010 loopt het project ICA af. Het bestuur is bezig geweest om te kijken of er sponsors gevonden
kunnen worden om dit succesvolle project voort te zetten. Hoewel de economische vooruitzichten voor 2010 niet
gunstig zijn, hebben wij goede hoop dat er middelen gevonden kunnen worden om het project (waarschijnlijk in
afgeslankte vorm) voort te kunnen zetten.

Alle in onderstaand verslag gebruikte gegevens zijn naar waarheid vermeldt.

Almere, april 2010
Ing. A.W. Laane
Penningmeester stichting inloophuis De Ruimte
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9.1

Jaarrekening 2009 van Stichting Inloophuis De Ruimte
BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA
2009

2009

2008

2008

€

€

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

822

1.037

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen

6.336
68
21.168

0
637
110.466

Balanstotaal

111.102

27.572

112.139

28.395

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Onverdeeld resultaat

5.988
-938

5.050
-700
4.350

5.050

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Bestemmingsvoorziening
Voorziening Hong Kong
Crediteuren
Lening Doopsgezind Wereldwerk
Lening Doopsgezinde Zending
Reservering Skanfonds
Voorziening steunfonds
Overlopende passiva

0
3.500
9.482
10.000
0
0
0
363

100
417
15.252
9.064
20.000
13.557
381
49.019
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112.139

28.395
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WINST- EN VERLIESREKENING PER 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2009

OPBRENGSTEN
Subsidie
Activiteiten
Giften en collectes
Huur
Doorbelasting coördinator

2009

2009

2008

2008

€

€

€

€

43.183
3.125
13.504
6.834
1.436

46.060
816
5.944
10.116
3.449

SOM DER OPBRENGSTEN

66.384

KOSTEN
Kantoor, administratie en overhead
Beheer
Beleid/beleidsontwikkeling
Medewerkers
Vrijwilligers
Maaltijden
Open inloop
Kinderclub en multiculturele vrouwengroep
Smaak van Stedenwijk
Jubileum 2008
Incidentele activiteiten
Diakonie
Afschrijvingskosten
SOM DER KOSTEN
Incidentele baten/lasten
RESULTAAT

mei 2010

68.081

3.539
23.688
0
39.289
1.137
503
17
0
0
0
246
0

3.774
23.188
47
38.931
1.763
759
17
225
45
440
8
150

214

148
68.635

69.494

1.550

475

-700

-938
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9.2

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Dit betreft vanaf 2008 en 2009 ingebrachte kantoorinventaris welke lineair wordt afgeschreven in 5 jaar.
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Dit betreft de saldi per 31 december 2009 van de Rabobank ad € 110.350 en de kas ad € 115. Doordat de
ontvangen subsidie van het ICA nog niet was overgeboekt per 31-12-2009, is het eindsaldo van de Rabobank hoog.
Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op een nog af te rekenen donatie.
PASSIVA
Kapitaal
Saldo 1 januari 2009
Af:

5.988

Resultaat 2008

-938
-938
-938

Saldo 31 december 2009

5.050

Crediteuren
Het crediteurensaldo heeft betrekking op te betalen salarissen € 5.538 en een reservering voor nog te betalen
belastingen ad € 9.697.
Overlopende passiva
De overlopende passiva hebben betrekking op de RC met ADS € 85 en RC met ICA € 49.526.
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9.3

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2009

OPBRENGSTEN

Subsidie
Doopsgezinde zending
Algemene subsidie

2009

2009

2008

2008

€

€

€

€

35.083
8.100

32.000
14.060
46.060

Activiteiten
Maaltijden
Open Inloop
Kinderclub (in 2010 binnen ICA project)
Smaak van Stedenwijk
Incidentele activiteiten

43.183

563
336
2.068
95
63

496
320
0
0
0
816

Giften en collectes
Instellingen
Kerkelijke organisaties
Inloophuisvieringen
Particulieren

3.125

1.000
10.295
339
1.870

750
3.500
0
1.693
5.944

Huur
Verhuur bovenverdieping
Ruimtes t.b.v. ICA
Ruimtes t.b.v. Kinderclub

13.504

3.000
2.932
902

3.080
5.277
1.759
10.116

Doorbelasting coördinator
Uren t.b.v. ICA
Uren t.b.v. Kinderclub

1.724
1.724

718
718
3.449
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1.436
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KOSTEN

Kantoor, administratie en overhead
Algemene kosten
Bankkosten
Accountantskosten
Belastingen en heffingen
Verzekeringen
Giften en donaties
Cadeaus en relatiegeschenken
Kantoorbenodigdheden algemeen
Kantoorbenodigdheden Open Inloop
Contributies en abonnementen
PR algemeen
Representatiekosten
Software

2009

2009

2008

2008

€

€

€

€

48
130
0
999
610
0
20
410
6
522
771
0

61
190
58
1.177
498
70
61
449
21
643
291
13

25

243
3.539

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

3.774

2.422
16.685
994
1.110
1.596
381

2.994
17.595
701
1.230
811
357
23.688

Beleid/beleidsontwikkeling
Vergaderkosten bestuur

23.188

47

0
0

Medewerkers
Salariskosten
Deskundigheidsbevordering medewerkers
Reiskosten medewerkers

37.951
908
72

39.221
0
68
39.289
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Vrijwilligers
Vrijwilligerskosten
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Reiskosten vrijwilligers

2009

2009

2008

2008

€

€

€

€

712
75
976

665
0
472
1.137

Maaltijden
Koffie/thee/levensmiddelen maaltijden

1.763

759

503
503

Open inloop
Materialen activiteiten open inloop
Koffie/thee/levensmiddelen open inloop

759

9
8

17
0
17

Kinderclub en multiculturele vrouwengroep2
Materialen activiteiten kinderclub
Materialen activiteiten multic.vrouwengroep
Koffie/thee/levensmiddelen kinderclub

17

179
34
12

0
0
0
0

Smaak van Stedenwijk
Projectkosten

225

45

0
0

Jubileum 2008
Jubileumkosten

45

440

0
0

Incidentele activiteiten
Materialen activiteiten algemeen
Eenmalige of bijzonder activiteiten

440

7
1

0
246
246

Diaconie
Afgeschreven lening

0

Afschrijvingskosten

2

8
150

0

150

214

148

Voor de gegevens van de kinderclub en multiculturele vrouwengroep (het Intercultureel Atelier) verwijzen

wij u naar het jaarverslag van het ICA
mei 2010

21

