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VOORWOORD
Hij komt uit donker Afrika, spreekt alleen Frans en heeft ernstige psychiatrische problemen. Langzaam maar zeker is
hij in een isolement gekomen. Zeven dagen per week rond hetzelfde tijdstip drukt hij lang en doordringend op de
bel. Dan blijft hij wachten, strak kijkend naar de bel. Als we de deur geopend hebben start het tweede deel van het
dagelijkse ritueel. Stilzwijgend en nog steeds strak naar de bel kijkend overhandigd hij ons zijn plastic tasje met
keurig schoongemaakte bakjes. We ruilen het voor ‘nieuwe’ bakjes gevuld met warm eten. Als we de bakjes zo in
zijn plastic tasje hebben laten glijden verschuift zijn blik van de bel naar de inhoud van plastic tas. Ongeveer tien tot
vijftien seconden kijkt hij kritisch naar de inhoud zonder het verder aan te raken. Dan keert hij zich abrupt en
mompelt ‘Au revoir’ oftewel ‘tot ziens’. Heel soms wil hij binnenkomen en krijgt hij een kop koffie in het inloophuis.
Heel soms praat hij wat meer. Dan blijkt vaak dat hij wat bijzonders nodig heeft zoals zeep. Met kerst kregen we
voor het eerst een glimlach te zien. Rond die tijd brengen mensen wel eens wat extra’s langs bij ‘de Meerpaal’. Een
overtollig kerstpakket, een extra kerstbrood, een kalkoen…. We gaven hem één van deze extraatjes, een lekkere
kerststol in een mooie glimmende rood met gouden doos. Dit keer bleef zijn blik veel langer hangen dat de
gebruikelijke 10 seconden. En ja hoor… met een brede glimlach op zijn gezicht vertrok hij de duisternis in.
Het is maar één van de vele verhalen over de vaak bijzondere gebeurtenissen of mensen in de Meerpaal. Een
belangrijke drijfveer is en blijft dat iedereen telt! En waarom? Omdat wij allen geloven in de liefde van God en de
liefde tot onze naaste.
Matth. 25

35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in
de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles
wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Met dit als leidraad hebben we ook in het afgelopen jaar veel energie gezet op het (door)ontwikkelen van de
Meerpaal en het inloophuis ’t Centrum als diaconaal centrum in het stadshart van Woerden. Zo kijken we naar de
afgelopen 30 jaar van ons bestaan en zo kijken we ook naar de toekomst. Meer nog dan nu willen we de kerk en ons
christen zijn een praktische plek geven in de Woerdense samenleving. Dit jaar stond in het teken van de
voorbereidingen, om samen met veel vrijwilligers, nog meer present te kunnen zijn als missionair – diaconaal
centrum in het stadshart van Woerden. Het afgelopen jaar konden we enorm veel bouwkundige veranderingen
doorvoeren, mede door uw hulp. Veranderingen die ons helpen bij onze visie en missie.
Met deze inleiding ligt het jaarverslag 2011 van stichting Hervormd Jeugd en Opvanghuis de Meerpaal in Woerden,
voor u. Zoals gezegd stond 2011 in het teken van het doorgroeien naar een diaconaal – missionair centrum in het
stadshart van Woerden. Deze weg zijn we niet alleen ingeslagen maar samen met veel vrijwilligers en ook inloophuis
’t Centrum als vaste huurder. Stap voor stap hopen we zo nog meer aansluiting te vinden op hedendaagse
problemen. We zijn klaar voor het openen van een 2e hands kleding winkel als aanvullend concept in 2012. We
hebben samen met inloophuis ’t Centrum een uitbreiding van eetfaciliteiten gerealiseerd tot 30 personen per avond.
Het is maar een greep uit de stappen die we gezet hebben en nog willen gaan zetten.
Door middel van dit jaarverslag willen wij u een indruk geven van de werkzaamheden, activiteiten en
plannen in het afgelopen jaar. Graag bedanken wij naast het enthousiaste beheerders-echtpaar al onze donateurs,
vrijwilligers en belangstellenden voor de inzet, steun en interesse voor de activiteiten van onze stichting. Met de
Bijbel als leidraad hopen we ons werk nog jaren te mogen voortzetten onder Gods zegen. Daarbij vertrouwen wij op
Zijn leiding en hulp!
Namens het stichtingsbestuur,
Ing. P.Verbree (voorzitter)
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ORGANISATIE
De Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis “de Meerpaal” heeft haar grondslag in de Bijbel als Gods
Woord.
Datum van oprichting: 28 juli 1981

Pand Weeshuis Woerden
Eigendom stichting de Meerpaal

Inloophuis ‘t Centrum

Maaltijdvoorziening
Evenementen
Koffie/thee/frisdrank

Overige gebruikers

Stichting de Meerpaal

Diversen
Workshops
Seminars

Opvang dak/thuislozen
Jeugdwerk
Peuterspeelzaal
KIDB winkel i.o.
Diaconaal / sociaal

Diaconaal / sociaal

helpdesk
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DOELSTELLING
De Stichting heeft als doel:





Het verschaffen van tijdelijk onderdak aan personen, ongeacht hun achtergrond, ras of godsdienst;
Accommodatie bieden aan Christelijk jeugdwerk in Woerden om haar zo de mogelijkheden te geven haar
activiteiten in stand te houden en uit te breiden;
Het in stand houden, verhuren en exploiteren van voor haar doel geschikte terreinen en gebouwen;
Het exploiteren van een Christelijke peuterspeelzaal.

Alles in de ruimste zin van het woord.
In de afgelopen jaren hebben we de eerste effecten gezien van het feit dat overheid en gemeenten meer en betere
afspraken gemaakt hebben rondom dak en thuislozen. Woningbouwcoöperaties hebben een 2 e en 2e kans beleid
ingevoerd om huisuitzetting te voorkomen. Hulpverleningsinstanties sluiten zichtbaar beter op elkaar aan. Natuurlijk
is er nog veel te winnen maar in een stad als Woerden merken we de positieve effecten.
Toch komt het er in de praktijk op neer dat tijdelijk dak- en thuislozen 365 dagen per jaar aan konden kloppen bij ‘de
Meerpaal’. Daarbij wordt altijd gekeken of de dakloze past in het concept dat we nastreven. Natuurlijk laten we
niemand in de kou staan maar soms is het beter om elders onderdak te zoeken omdat die andere organisatie
specialistische hulp kan geven die de dakloze op dat moment nodig heeft. Denk daarbij als voorbeeld aan ernstige
verslaving of ernstige psychiatrische problemen.
Daklozen komen in principe eerst in de crisisopvang. Deze crisisopvang is in eerste instantie bedoelt als er sprake is
van een echte crisis en kort verblijf. Het gaat dan om daklozen of andere mensen die geen enkel ander alternatief
hebben en met één nachtje onderdak geholpen zijn. Het verblijf is maximaal 2 nachten (van 22.00 uur tot 07.00 uur)
Als de daklozen echt willen werken aan een zelfstandige terugkeer in de samenleving dan verhuizen ze naar een
ander concept. Hiervoor geldt een verblijf maximaal 6 weken. In die tijd moet de dakloze zelf willen werken aan zijn
of haar problemen. Natuurlijk wordt daarbij geholpen maar de wil en ‘werklust’ van dakloze zelf speelt daarin de
belangrijkste rol.
Voor alle dak en thuislozen gelden een aantal criteria:
- geen drugs of drank verslaving
- geen psychiatrische klachten.
- bepaalde mate van zelfstandigheid
- de absolute wil om terug te keren in de samenleving
Verder zijn er verschillende jeugd en jongerenverenigingen die hun thuishonk gevonden hebben in “de Meerpaal”.
De jeugd is dan bezig met spelletjes, muziek, knutselen, film kijken of bijvoorbeeld Bijbelstudie. Het gaat in ieder
geval om een grote verscheidenheid in doelgroepen.
De peuterspeelzaal voorziet nog steeds in een duidelijke behoefte. De christelijke grondslag en de wijze waarop daar
ook feitelijk invulling aan gegeven wordt geeft duidelijk een antwoord op een vraag. Een uniek concept waar alle
leidsters vrijwilligers zijn en de wachtlijsten alleen maar lijken te groeien.
Een sterk opkomend probleem is een categorie mensen die tussen wal en schip dreigen te komen door de
economische recessie en een zich terugtrekkende overheid op het vlak van zorg en bijstand. Deze groep klopt met
een grote diversiteit aan vragen steeds vaker aan.
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VISIE ‘OP KOERS naar 2015’

Het is Jezus zelf geweest, die zijn volgelingen geleerd heeft God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.
Voor alle betrokkenen van de Meerpaal is dit de fundering voor alle activiteiten de dagelijkse handel en wandel. Het
helpen van onze naaste is daarbij het doel waarbij zaken als geld, protocollen en organisatie randvoorwaarden zijn.
Met dit als basis wil de Meerpaal hand in hand met het inloophuis ’t Centrum haar sterke punten verder ontwikkelen
in de komende vijf tot tien jaar.
We hebben in het afgelopen jaar veel energie gezet op het (door)ontwikkelen van de Meerpaal en het inloophuis ’t
Centrum als diaconaal centrum in het stadshart van Woerden. Met een scala van activiteiten proberen we dagelijks
een plek te zijn waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag en waarbij helpen centraal staat. Een belangrijk
focus in het afgelopen jaar was daarbij:
a. Intensiveren maaltijdvoorziening en (sociaal) trefpunt zoals voor een belangrijk deel neergezet door onze vaste
huurder inloophuis ’t Centrum.
c. Verhogen van bereikbaarheid en beschikbaarheid voor hulpvragen en organiseren van een backoffice voor de
hulpverlening. Hierbij gaat het om aanvullende activiteiten / concepten die qua aard en omvang zorgen voor
verhoging van de bereikbaarheid van het concept diaconaal centrum. Hiertoe zijn eerste stappen gezet en dit zal in
2012 verder gerealiseerd gaan worden. Het gaat om zaken zoals:
-

HIP (hulp in Praktijk)
Kledingbank
Goede doelen winkel
Take Away koffie corner
Internet café

De eerste stappen richting de nieuwe visie zijn bijzonder positief uitgewerkt. Het concept van (mini) internetcafé
voorziet al duidelijk in een behoefte. Het uitbreiden van de faciliteiten voor maaltijdvoorziening levert al zichtbaar
meer gasten en bezoekers op. De 2e hands kledingwinkel opent in het voorjaar van 2012. Kortom met het uit breiden
van de faciliteiten zal in de komende jaren verder geëxperimenteerd gaan worden met deze concepten. Dit alles met
maar één doel. Als gezamenlijke kerken en christenen dagelijks present zijn in de samenleving op een wijze zoals
hierboven omschreven in Matth. 25.
Bouwkundig was dit een stevige klus. In 2011 zijn we gestart met een enorme interne verbouwing van de grote zaal
achter die meestal gebruikt wordt door inloophuis ’t Centrum. De oude bar voldeed niet meer en we wilden met
elkaar meer ruimte voor gasten en eters. Dit is gelukt. Een prachtige combinatie van een spiksplinternieuwe bar in
combinatie met een keuken. Een prachtige inbouwkast en er komt nog een internettafel voor twee
internetcomputers.
Aan de voorzijde is een nieuwe kleine combi keuken gebouwd die zowel door volwassenen als op kleuterhoogte
gebruikt kan worden ten behoeve van de peuterspeelzaal. Twee prachtige inbouwkasten waarvan één met de
uitstraling van een winkelkast uit grootmoeders tijd moeten er voor zorgen dat we begin 2012 deze ruimte Multi
functioneel kunnen gaan gebruiken. ’s Morgens voor de peuters en ’s middags als KIDB winkel (Kerk In De
Buurtwinkel). Het worden een combinatie van de ouderwetse buurtwinkel van vroeger met een knipoog naar
grootmoederstijd waarin 2e handskleding de trekpleister moet worden om mensen met een krappe beurs uit de
anonimiteit te halen en hulp te kunnen bieden. In dit concept zal ook de goede doelenwinkel een plaats krijgen
waarbij elke maand een wisselend goed doel zich kan en mag presenteren.
De kleine keuken in de regentenkamer had ook zijn beste tijd gehad en is ook volledig vernieuwd. Deze ruimte wordt
en zal nog meer wisselend gebruikt gaan worden als vergader ruimte, stilteruimte ten behoeve van pastoraal
spreekuur etc.
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OPVANG DAK EN THUISLOZEN
Ook dit jaar is weer veel geïnvesteerd in het verbeteren van de communicatie en samenwerking met andere hulp- en
dienstverleningsinstanties. Een strakker beleid dat gericht is op intensievere samenwerking met andere
dienstverlenende organisaties heeft er in veel gevallen voor gezorgd dat zelfs voorkomen werd dat mensen dakloos
werden of dat er veel sneller een vervolg oplossing gevonden kon worden.
Feit blijft dat we naast de opvang worden steeds vaker geconfronteerd met mensen die op de rand lijken te
balanceren. Net nog niet dakloos maar vaak wel al hopeloos. Het aantal overnachtingen was met een aantal van 336
redelijk stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Daarentegen waren er juist veel meer andersoortige hulpvragen
vanuit politie, maatschappelijk werk en diverse kerken.
Veel hulpvragen waren gericht op praktisch zaken zoals kleding, een maaltijd of een douche. Andere vragen waren
veel meer een schreeuw om aandacht en hulp bij minder tastbare zaken. Gewoon een gesprek of meegaan naar één
van de loketten van zorginstellingen of gemeente. Hulp bij het zoeken naar woonruimte of specialistische hulp in
verband met verslavingsproblematiek.
Met alle activiteiten die we samen het inloophuis ’t Centrum al ontplooid hebben in het kader van de visie ‘koers naar
2015’ zijn we overtuigd hier een antwoord op gevonden te hebben.
In 2011 werd in totaal 48 keer een beroep gedaan op de opvangmogelijkheden. 25 verzoeken werden gehonoreerd.
Zoals gezegd betrof het aantal geregistreerde overnachtingen van daklozen in 2011 336
De jongste gast van 15 jaar en oudste gast was 53 jaar. Het ging met name om mannen en jongens maar ook
mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Bij het zoeken naar alternatieve oplossingen voor de
mensen die niet geplaatst konden worden werd gebruik gemaakt van het netwerk van opvanghuizen in de omgeving
van Woerden of gespecialiseerde opvang elders. Denk als voorbeeld aan stichting HOREB voor ernstige
verslavingsproblematiek. In de meeste gevallen werd direct een oplossing gevonden. In sommige gevallen werd door
aanvragers, waarop positief beslist was, om uitéénlopende redenen, uiteindelijk geen gebruik gemaakt van opvang.
6 mensen kregen een postadres bij ‘de Meerpaal’. Dit is voor mensen die geen vaste woon of verblijfplaats hebben
een manier om toch weer geregistreerd te staan bij gemeente en andere instanties. Hierdoor voorkomen ze de
problemen die voortkomen uit het ‘niet geregistreerd staan’. Deze groep proberen we naast het postadres te helpen
met allerlei achterliggende problemen.
De problematiek die ten grondslag lag aan deze groep mensen maar ook aan het dakloos worden varieerde van
geëscaleerde relatie, financiële, psychische en verslavingsproblemen maar ook zaken zoals terugkeer uit detentie.
313 overnachtingen betroffen mensen die langere tijd verbleven in de Meerpaal. In nagenoeg alle gevallen kon
betrekkelijk snel een volgende stap georganiseerd worden in hun reïntegratieproces. Denk hierbij als voorbeeld aan
het relatief snel vinden van zelfstandige woonruimte in combinatie met een baan of uitkering.
23 overnachtingen betrof de zogenaamde crisisopvang. Voor deze gasten werd in de meeste gevallen een meer
definitieve oplossing gevonden gedurende hun korte verblijf in de meerpaal.
De gasten of bezoekers van de Meerpaal, die niet over de eerste levensbehoefte beschikken kregen schone kleding,
schoenen en verzorgingsmiddelen, zoals zeep, tandenborstel etc. Sinds een aantal jaren maken we bij schrijnende
gevallen gebruik van een noodfonds. Het gaat daarbij vaak om kleine bedragen. In 2011 hebben we vanuit dit
noodfonds diverse zaken kunnen betalen zoals kosten voor eerste levensbehoefte, vervoersbewijzen etc.
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JEUGDWERK
De faciliteiten die “de Meerpaal” voor de jeugd bood bleken in 2011 weer in een duidelijke behoefte te
voorzien. Er werd bijna dagelijks gebruik gemaakt van de verschillende ruimten die het pand rijk is.
Het jeugdwerk kenmerkte zich door een grote diversiteit aan activiteiten en groepen. Om de lezer een beeld te geven
van het jeugdwerk volgt hier een korte greep uit de meer structurele gebruikers.
Het Mosterdzaadje is een kinderclub voor de leeftijd van 6 en 7 jaar. Eén keer per twee weken, op
woensdagmiddag, komen de kinderen bij elkaar in “de Meerpaal”. Vanaf de zomer zitten ze meestal in de sfeervolle
regentenkamer. Er wordt veel geknutseld en meestal staat een Bijbels thema centraal bij de werkjes. De middagen
werden ook in 2011 goed bezocht door gemiddeld zo’n 15 á 20 kinderen per middag.
Tienerclub "Reloaded" is een echte jeugdclub voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Elke vrijdagavond
komt deze groep in “de Meerpaal” bij elkaar. Het als jongeren bij elkaar zijn staat centraal rondom muziek,
tafeltennis of een ander spel. Vaak worden er ook bijzondere activiteiten georganiseerd. In 2011 is ook deze
clubavond, in de kelder of in de regentenkamer, goed bezocht door gemiddeld zo’n 15 tot 20 jongeren per avond.
Zaterdagavond 12 plus is een goed bezochte jeugdclub, die elke tweede en vierde zaterdagavond van de maand
in de Meerpaal aanwezig is. De organisatie is in handen van de “Cama Parousia gemeente”.
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PEUTERSPEELZAAL

De christelijke peuterspeelzaal "de Meerpaal" is onderdeel van de stichting. Het doel van de peuterspeelzaal is het
bevorderen van de sociale, creatieve en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4
jaar. Dit alles vindt plaats in een omgeving die een christelijke sfeer uitdraagt. Bij de peuterspeelzaal is de Bijbel – in
dit geval natuurlijk de Kinderbijbel - het richtsnoer van ons handelen en wandelen met de peuters. Dit concept
voorziet nog steeds duidelijk in een maatschappelijke behoefte.
Peuters die de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt, kunnen worden opgegeven. Ze kunnen op alle
doordeweekse ochtenden terecht op de peuterspeelzaal, met een maximum van twee ochtenden per week. In 2011
bezochten per ochtend circa 12 peuters de peuterspeelzaal.
Ook in het jaar 2011 is er weer op verschillende fronten gewerkt aan kwaliteit en professionaliteit. De wachtlijst is de
afgelopen twee jaren dusdanig gegroeid dat de peuterspeelzaal alle ochtenden geopend is, in tegenstelling tot
voorgaande jaren, toen de peuterspeelzaal maar vier ochtenden per week geopend was.
Op woensdagochtend is er peuterspeelzaal voor een kleinere groep kinderen. In de praktijk hebben de leidsters
namelijk ervaren dat er soms kinderen op de peuterspeelzaal zitten die meer structuur, zorg en aandacht op
verschillende gebieden zouden kunnen gebruiken. De woensdagochtend wordt dan ook gebruikt om extra aandacht
te bieden in de vorm van een kleiner aantal kinderen. Deze groep bestaat uit 6 à 7 peuters waarvan 3 à 4 specifieke
aandacht kunnen gebruiken. De andere kinderen kunnen mee profiteren van dit kleinere groepsverband. Omdat
peuterspeelzaal "de Meerpaal" geen etiket of stempel op een kind wil drukken, maar juist wil aansluiten bij het
unieke van elk kind, moet de aanvraag voor deze woensdagochtend geheel vanuit de ouders/verzorgers komen. De
keuze voor deze ochtend is geheel vrijwillig en in geen enkele wijze dwingend van aard.
Op alle ochtenden wordt er met de peuters gewerkt met thema’s die bij hun belevingswereld passen. Bij deze
thema’s hoort een groot aantal kijkplaten die de taalontwikkeling van peuters stimuleren. Het programma bevat ook
een aantal prenten- en voorleesboeken die nauw aansluiten bij de emotionele ontwikkeling van kleine kinderen. In
dit programma verweven de leidsters bijpassende Bijbelverhalen, knutselwerkjes en spelactiviteiten, maar ook zaken
als bv. de jaargetijden, vormen en kleuren.
De gemoedelijke sfeer waarin dit alles plaatsvindt, geeft de peuters een veilig gevoel, en geeft de leidsters en ouders
een grote onderlinge betrokkenheid bij het gehele functioneren van de peuterspeelzaal. De ouders zijn vooral
betrokken bij het schoonmaken van de peuterspeelzaal en het speelgoed. De leidsters van de peuterspeelzaal doen
dit werk op vrijwillige basis, en het geheel vindt plaats in een professionele setting die voldoet aan de hedendaagse
eisen en normen.
Alle leidsters zijn in bezit van een diploma “Eerste Hulp aan Kinderen”.
Samenstelling leidsters per 31 december 2011:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

:
:
:
:
:

Corrie Tamerus en Ellen Hoogenboom
Trudi de Bruijne en Esther de Kooter
Ruth Verdoold en Marianne van Wageningen
Annemarie Ritmeester, Hanneke de Jonge en Anja van der Stoel
Marion van der Meijden en Inge Verboon

De volgende leidsters vallen in ingeval van ziekte of zwangerschapsverlof:
Corrie Tamerus, Thera de Wit, Frederike Immerzeel, Adrie de Vries, Claudia van Vliet

Jaarverslag 2011

Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis “de Meerpaal”

9

VERHUUR
In 2011 is de grote zaal voor aan de achterzijde van ons pand gemiddeld vier middagen / avonden verhuurd aan het
inloophuis ’t Centrum die hun thuishonk gevonden hebben in “de Meerpaal”. Het doel van dit inloophuis is warmte en
gezelligheid te bieden aan iedereen die dit zoekt. In de praktijk betekent dit dat de leeftijd van de bezoekers
schommelt tussen de 16 en 65 jaar.
Drie dagen en soms zelfs vier dagen per week kan men in 't Centrum terecht voor een warme maaltijd, een praatje,
de dagelijkse krant of een spelletje. Door de aard van de activiteiten en de bijzonder goede samenwerking met
medewerkers en vrijwilligers van ’t Centrum wordt met veel plezier teruggekeken op deze mooie aanvulling op het
concept en imago van ‘de Meerpaal’.
Een ander vaste verhuurder van de grote zaal is stichting de Boogh met de NaHderkring. NAH staat voor nietaangeboren hersenletsel, dat wil zeggen beschadiging van het hersenweefsel door een hersenaandoening die op enig
moment na de geboorte is ontstaan. Voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel bestaat de mogelijkheid
om één keer per week in de Meerpaal deel te nemen aan de plaatselijke activiteitengroep waar mensen in hun eigen
tempo zelfgekozen activiteiten kunnen ondernemen. De activiteiten variëren van allerlei creatieve werkstukken
maken tot computeractiviteiten en worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Centraal staat
echter de ontmoeting met lotgenoten. Het uitwisselen van ervaringen is een belangrijk aspect van de NaHderkring.
Naast de verhuur aan inloophuis ’t Centrum en de Boogh werden deze en andere ruimtes regelmatig verhuurd aan
een grote verscheidenheid van doelgroepen. Dit varieerde van jeugdgroepen, vergaderingen tot familiefeestjes. De
faciliteiten bleken ook in 2011 weer een trekpleister voor veel verschillende groepen en activiteiten.
Met het unieke concept van ‘de Meerpaal’ is het 400 jaar oude weeshuis ook het afgelopen jaar weer het ‘trefpunt
geworden voor jong en oud. Het is een plaats waar daklozen een onderkomen vinden. Het is de plaats waar peuters
voor het eerst naar ‘school’ gaan. Het is een plaats waar de jeugd elkaar treft, mensen een bak koffie kunnen
drinken en een gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Het is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Waar mensen
met elkaar kunnen praten. Waar mensen naar elkaar luisteren. Waar mensen voor elkaar klaar staan.
Heel verschillende mensen met een heel verschillende achtergronden komen elkaar in ons pad tegen. Het gaat
daarbij om daklozen, peuters, ouders, jongeren en bezoekers van het inloophuis. Als we elkaar tegenkomen dan
praten we ook met elkaar. Dan luisteren we naar elkaar en niet zelden helpen we elkaar.
Laten we dit vasthouden!
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FINANCIEEL OVERZICHT
We vinden het belangrijk dat u bij het lezen van het overzicht niet alleen een helder en overzichtelijk beeld krijgt van
de getallen maar zeker ook van onze uitgangspunten en de keuzes die we soms (moeten) maken.
Ook bij een financieel overzicht past het ons als belangrijkst uitgangspunt om te stellen dat het Jezus zelf geweest,
die zijn volgelingen geleerd heeft God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Voor alle betrokkenen in
het weeshuis Woerden en binnen stichting ‘de Meerpaal’ is dit de fundering voor alle activiteiten de dagelijkse handel
en wandel. Het helpen van onze naaste is daarbij het doel waarbij zaken als geld, protocollen en organisatie
randvoorwaarden zijn. Met dit als basis willen we onze sterke punten verder ontwikkelen in de komende vijf tot tien
jaar. Hiermee mag duidelijk zijn dat ons denken we ook op het gebied van financiën start bij onze ideële doelstelling
en financiën daarop volgend is.
Een volgend uitgangspunt is dat we te allen tijde willen proberen om een bedrag van € 30.000,-- achter te hand te
hebben als reserve voor onvoorziene kosten of tegenvallers. Dit bedrag is ongeveer het bedrag dat we jaarlijks zien
als onze exploitatiekosten zonder dat daarbij het groot onderhoud is meegerekend. Mochten we meer financiële
middelen hebben dan de genoemde reserve zal onze insteek zijn om dit te investeren in het uitbouwen of verbeteren
van onze ideële doelstellingen gericht op het helpen van onze medemens.
Een ander uitgangspunt is dat we durven te vertrouwen op voldoende steun en support op het moment dat we
financieel in zwaar weer dreigen te komen. De afgelopen tien jaar heeft ons geleerd dat op die momenten dat het
nodig was er voldoende hulp en fondsen waren die ons ook daadwerkelijk geholpen hebben om grotere onkosten te
kunnen dekken.
Een laatste uitgangspunt is dat we er alles aan zullen doen om financieel gezond te blijven binnen de kaders die we
hierboven hebben verwoord.

Jaarverslag 2011

Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis “de Meerpaal”

11

Balans per 31 december 2011
Bedragen in Euro

Vaste activa

Pand Havenstraat 6 *
Inrichting *

Liquide middelen
Bank/ Postbank
Kas

31-12-11
€
€

65.890,00
45.384,93

Vreemd vermogen
Hypotheek o/g
Noodfonds *

€ 16.160,55
€
82,52
------------------€ 127.518

31-12-11
€ 126.918,00
€
600,00

------------------€ 127.518

Toelichting bij de balans per 31 december 2011.

Pand Havenstraat 6 :

De waarde waarvoor Stichting Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal bij verkoop het pand moet aanbieden aan de
partijen (de Hervormde gemeente te Woerden) genoemd in de overeenkomst van 1 februari 1991 met de Stichting
Gereformeerd Wees- en Oudeliedenhuis bedraagt € 74.874. Hierop wordt niet meer afgeschreven.

Inrichting :

De waarde van de inrichting hebben we naar beneden hebben bijgesteld. Mede naar aanleiding van de recente
verbouwingen hebben we getracht een hernieuwde waardebepaling gemaakt van de bestaande inboedel.

Noodfonds :

Het noodfonds is een jaarlijkse post afkomstig van gelabelde giften. Dit noodfonds is bedoeld en wordt gebruikt voor
schrijnende hulpvragen waarvoor geen andere middelen beschikbaar zijn. Als voorbeeld gaat het hier om zaken zoals
het aanschaffen van een kleine oliekachel voor een uitgeprocedeerde asielzoeker die in de winter een kraakpand
verblijf tot medicijnen, verzorgingsmiddelen en nog veel meer.
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Winst- en verliesrekening over 2011
2011

Bedragen in Euro

Baten

Verhuur
Opbrengst peuterspeelzaal
Opbrengst opvang
Subsidie gemeente opvang
Rente
Giften
Giften (noodfonds)

€ 16.530,32
€
9909,75
€
5.004,00
€
3.389,01
€
778,37
€
9.785,52
€
600,00
-------------------€ 45.996,97

Lasten

Uitbetaling obligaties
Energie
Kosten pand (incl. verbouwing)*
Organisatiekosten*

€
1.134,45
€
6.888,19
€ 64.216,80
€ 17.521,55
-------------------€ 89.760,99

Resultaat

-------------------€ -43.764,02

Het resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.
Detail informatie over zowel de balans als winst en verliesrekening 2011 liggen voor een ieder ter inzage in de
Meerpaal. Dit kan ingezien worden na afspraak en overleg met het beheerdersechtpaar.

Toelichting bij de winst en verliesrekening over 2011

Kosten Pand:

De kosten pand en meer specifiek de kosten die gemaakt zijn in het kader van de verbouwing zijn dit jaar erg hoog.
Het door ontwikkelen naar een missionair diaconaal centrum in het stadshart van Woerden is leidend geweest bij het
maken van deze kosten. Zoals eerder in het verslag aangegeven konden we door deze verbouwingen meer mensen
toegang geven tot de warme maaltijden die in het inloophuis geserveerd worden. De verbouwingen waren ook nodig
om de Kerk in de buurtwinkel te kunnen starten en daarmee een nieuwe doelgroep van mensen die tussen wal en
schip dreigen te raken te bereiken. De geschiedenis heeft geleerd dat het meegroeien met de maatschappelijke
problemen ongeveer om de tien jaar vragen om een dergelijke investering qua aanpassing van de faciliteiten.

Organisatiekosten:

Organisatiekosten behelst een relatief breed scala aan kosten die variëren van hypotheekkosten tot exploitatiekosten
peuterspeelzaal, telefoonkosten etc.
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BESTUUR
Bestuurssamenstelling per 31 december 2011.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

:
:
:

Ing. P. Verbree
M. Kleinveld – Beukers
A. Treuren

Leden

:

J. Ruitenbrug
L. Raven - van Bodegraven
I. Verboon - Verkerk
P.J. Verlaan
H.van der Weijden

Opvangwerk

:

M. Kleinveld – Beukers
L. Raven - van Bodegraven

Secretariaat

:

M. Kleinveld – Beukers

Financiën

:

A. Treuren

Bouwkundige zaken / verhuur

:

P.J. Verlaan

Jeugdwerk (HGJC)

:

H. v.d. Weijden

Peuterspeelzaal

:

I. Verboon - Verkerk

Taakverdeling binnen het bestuur

Beheerdersechtpaar
De familie Tamerus – Verbree was het beheerdersechtpaar in 2011.
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VERZENDLIJST

Kerkelijke instellingen
Hervormde gemeente Woerden
t.a.v Diaconie
Kerkelijk bureau, Kerkplein 5
3441 BG Woerden

Leger des Heils Woerden
p.a. Sluyterslaan 533
3431 BL Nieuwegein

Gereformeerde Kerk Woerden
p.a. scriba W.J. Verkerk
Wijngaard 41
3446 WB Woerden.
Of Postbus 48
3440 AA Woerden.

Gereformeerde Gemeente Woerden
Bethlehemkerk
p.a. scriba J. Kroon
Aalberselanen 2
3445 TB Woerden

Rooms Katholieke Parochie H. Bonaventura
p.a. parochiesecr. Rijnstraat 56
3441 BV Woerden

Hervormde Gemeente Zegveld
p.a. W. Alexanderstraat 46
3474 JT Zegveld

PKN Gereformeerde Kerk Waarder
Dorp 24
3466 NN Waarder

Evangelisch-Lutherse Kerk.
p.a. Anke van Ansenwoude
De Hunze 6
3448 XH Woerden

Hervormde Kerk Waarder
Dorp 15
3466NE Waarder

Cama Parousia Gemeente Woerden
Postbus 41
3400 AA Woerden

Gereformeerde Kerk Kamerik
p.a. Mevr. A.G.J.C. Jongsma – Kruithof
Kallameer 44
3446JG Woerden

Hervormde Kerk Kamerik
De Kockstraat 17
3471 CW Kamerik

Gereformeerde Kerk Harmelen
p.a. Emmalaan 5
3481 VB Harmelen

Hervormde Gemeente Harmelen
p.a. Koningshof 30
3481 HP Harmelen

Hervormde gemeente Linschoten
t.a.v. Johan van Essen,
Molentocht 15,
3461 JD Linschoten
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Overige instellingen, organisaties en bedrijven
Gemeente Woerden (3x)
t.a.v. Burgemeester en wethouders
t.a.v. Sociale Zaken.
t.a.v afd. bestuur & management ondersteuning (dhr.
Wabe Wieringa)
van de Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Stichting VSB Fonds Woerden en Omstreken
t.a.v. A.J.J. van Leeuwen
Westdam 3 L
3441 GA Woerden

College van Regenten van het Gereformeerd wees- en
oudeliedenhuis
t.a.v. Mevr. A van ’t Zet-Bosje
Maasoord 24 6, 3448 BM Woerden

Hervormd Gereformeerde Jeugdcentrale (HGJC)
p.a. Mevr. L. Boele, Meeuwenlaan 27
3443 BB Woerden

Regiopolitie Utrecht, bureau Woerden
Houttuinlaan 10,
3447 GM Woerden

Stichting JOAC
Inloophuis ’t Centrum
p.a. Hogewoerd 3A
Woerden

Vluchtelingenwerk
J. de Bakkerstraat 2,
3441 EE Woerden

Advies voor Bijstand of Werk
Havenstraat 2c
3441 BJ Woerden

Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden (RPC)
Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2,
3447 GN Woerden

Maatschappelijk werk
Zuwe WeideSticht Woerden
Derkinderenstraat 32

GGD Midden-Nederland voor kindercentra
Postus 51
3700 AB Zeist

Stichting K.F. Hein Fonds
Maliesingel 28
3581 BH Utrecht

Belastingdienst / registratie en successie
Team 7
Postbus 90116,
5200 MA ’s-Hertogenbosch

Rabobank Woerden
afd. communicatie
Postbus 2035
3440 DA Woerden

Stichting Pothaar MijnLieff
Vlissingenstraat 14
4024 JL Eck en Wiel

Stichting Rotterdam
t.a.v. ds George Hooijer
Borderwijklaan 28
9721 TP Groningen

Netwerk Informele Ondersteuning (NIO)
t.a.v. Mevr. A. Zwanenburg
Rembrandtlaan 2
3443 EG Woerden

Bestuur Stichting Aanvullende Gezondheidszorg t.a.v.
Secretariaat
Reigerstraat 14
3443 AW Woerden
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