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Voorwoord 
De “horror” winter van 2011 die pas mondjesmaat eind januari 2012 kwam en ons bijna een 
Elfstedentocht opleverde. Wederom een “koude start” van mijn voorwoord 2011 net zoals in 
2010. Ook nu weer onzekere tijden voor heel veel mensen en het lijkt dat de crisis nu echt 
iedereen gaat raken. Wij glijden als Nederland in Europees opzicht zelfs af naar de status 
van de zuidelijke Europese landen. Negatieve economische groei, een recessie en 
aanstaande zware bezuinigingen die ons hoe dan ook hard gaan treffen. Al met al een heel 
somber begin van dit voorwoord 2011, maar na een “bare” winter komt altijd weer de lente 
en de zomer….., laten we ons daar maar aan vast houden  en laten we elkaar goed in de 
gaten houden en helpen daar waar mogelijk. Saamhorigheid en zorg voor elkaar kunnen ons 
heel veel waarde en warmte opleveren. Onze bezoekers ervaren deze warmte en zorg voor 
elkaar gelukkig elke keer dat ze bij ons Inloophuis naar binnen lopen . ’t Centrum blijft een 
punt van rust, warmte en hartelijkheid  en het is dan ook moment om naar uit te kijken. 
 
Het lijkt eentonig te worden maar toch ligt er weer als vanouds  een jaarverslag voor U van 
waaruit U zich een uitstekend beeld kunt vormen van wat er zoal heeft plaatsgevonden in het 
Inloophuis het afgelopen jaar. Een jaar met veel veranderingen, waar ik later op zal 
terugkomen. Maar wederom ook een jaar waarin we met dankbaarheid mogen terugkijken op 
de mogelijkheden die ons werden geboden om voor een grote groep trouwe bezoekers iets 
te kunnen en mogen betekenen.  
 
Ik gaf het hiervoor al aan, een jaar met veel veranderingen. Om met de laatste verandering 
te beginnen we hebben, conform onze doelstelling van de afgelopen jaren, een nieuw 
huurcontract gesloten met stichting de Meerpaal. Beide partijen zijn blij dat we met elkaar de 
toekomst in kunnen en dat we elkaar zo mooi aanvullen in het prachtig aangepaste 
onderkomen. Een gezamenlijk opgestarte fondswerving, ter financiering van de 
aanpassingen aan het pand, heeft ons ook in deze economisch moeilijke tijden geen 
windeieren gelegd. Ik hoop U tijdens onze jaarvergadering daar meer over te kunnen 
vertellen. De verbouwingen en aanpassingen aan “onze”  locatie zijn in 2011 afgerond. 
Iedereen is vol lof en enthousiast over de nieuwe entourage. De huiselijkheid en sfeer is 
zeker niet achteruit gegaan en alle vernieuwingen worden met dankbaarheid gebruikt. 
 
In ons bestuur heeft zich afgelopen jaar een aantal wisselingen voor gedaan. Onze 
vicevoorzitter Jan Griffioen heeft na vele jaren afscheid genomen en is opgevolgd door een 
oude bekende Gijsbert van Vliet. Ons bestuurlid Truus Uijthoven heeft eveneens na jaren 
lange inzet afscheid genomen en is opgevolgd door Lex Kapteijn. Ook Lex is geen 
onbekende omdat Lex is mei afscheid heeft genomen als parttime coördinator.  Wij zijn 
echter nog steeds,  al meer dan twee jaar, opzoek naar een bestuurslid verantwoordelijk 
voor de PR van ons inloophuis.  
 
Ook in het bestand van  onze coördinatoren heeft zich, zoals aangekondigd, een wijziging 
voorgedaan. Ons coördinatoren echtpaar Willy en Ton Bos heeft in mei afscheid genomen. 
Gelukkig konden we vorig jaar al aankondigen dat het echtpaar Corrie en John Tamerus, 
beheerders echtpaar van de Meerpaal,  zich als coördinatoren wilde verbinden aan ons 
Inloophuis. Wij kunnen inmiddels terugkijken op een succesvol verlopen tweede helft van 
2011. Onze waardering en dankbaarheid voor de jarenlange toomloze inzet voor het wel en 
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wee van ons Inloophuis, voor een ieder die afscheid heeft genomen, is enorm groot. 
Voortbordurend op deze dankbaarheid wil ik graag ook de rest van onze staf, alle vrijwilligers 
en iedereen die ’t Centrum een warm hart toedraagt heel hartelijk bedanken voor hun inzet, 
enthousiasme en betrokkenheid. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar zonder 
jullie inzet kan het ’t Centrum niet bestaan. Ook mijn mede bestuursleden wil ik danken voor 
hun belangeloze inzet en tijd in het afgelopen jaar. Jullie maken het met elkaar en met de 
onmisbare zegen van onze God mogelijk om een plek te creëren, waar liefde, warmte en 
aandacht voor elkaar een vanzelfsprekendheid is. 
 
Last but not least zijn wij dankbaar en blij dat U als participanten uw verantwoordelijkheid in 
financieel opzicht niet verzaakt. Het blijft echter noodzakelijk om dit onderwerp onder de 
aandacht brengen.  Nu het economisch wederom zeer zwaar weer wordt is Uw steun 
onontbeerlijk. Wij hopen en bidden dat U uw verantwoordelijkheid kunt blijven nemen zodat 
wij sociaal en maatschappelijk zwakkere in onze samenleving kunnen blijven helpen en 
ondersteunen met een plek als ’t Centrum. 
 
Moge Gods liefde en zegen ook in 2012 op ons werk rusten. 
 
Ook dit jaar wil ik het voorwoord eindigen met iets om over na te denken. Het verhaal heet 
“De gebarsten emmer” . 
 
Marc Angenent (Voorzitter)  
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De gebarsten emmer 

Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders 
droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het 
einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd 
de gebarsten emmer nog maar halfvol. 

Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water af in het huis van zijn 
meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel 
waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig 
omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. Nadat hij zich zo twee jaar lang als 
een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten. 

“Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen.” 

“Waarom?”, vroeg de waterdrager. “Waarom ben je beschaamd?” 

“Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. Door die barst 
in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard 
werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning”, antwoordde de emmer. 

De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk 
teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg”. 

En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van de 
weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig 
omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij 
weer gefaald had. 

De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant 
van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? 

Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes 
geplant aan jouw kant van de weg en elke keer we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. 

En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. 
Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien.” 

En zo heeft ieder van ons zijn eigen “lekken”. We zijn allemaal gebarsten emmers. Maar als wij er open voor staan dan 
zal de Heer ons falen kunnen gebruiken om de tafel van Zijn Vader op te fleuren. 

In Gods grote plan gaat er nooit iets verloren. Wanneer je dus een manier zoekt om elkaar te dienen en als God je voor 
een bepaalde taak heeft geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. Wees je er wel van bewust maar 
geef Hem de mogelijkheid om er Zijn voordeel mee te doen en zo kan jij ook meewerken aan schoonheid langs Zijn 
weg. 

Ga dapper voort en weet dat we in onze zwakheid Zijn sterkte ervaren. 



  
 

Jaarverslag 2011 Inloophuis ‘t Centrum 6 

 

 

 



  
 

Jaarverslag 2011 Inloophuis ‘t Centrum 7 

Inhoudsopgave 
Voorwoord.............................................................................................................................. 3 
Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 7 
Doelstelling en organisatie ..................................................................................................... 9 
Diverse gegevens bestuur .................................................................................................... 10 
Coördinatoren en vrijwilligers ............................................................................................... 11 
Financiën ............................................................................................................................. 13 
Kerngetallen ......................................................................................................................... 16 
Activiteiten............................................................................................................................ 18 
Public Relations ................................................................................................................... 21 
Bijlage .................................................................................................................................. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Jaarverslag 2011 Inloophuis ‘t Centrum 8 

 



  
 

Jaarverslag 2011 Inloophuis ‘t Centrum 9 

Doelstelling en organisatie 
Inloophuis ’t Centrum is een initiatief van de diaconale stichting Jongeren Ontmoetings- en 
Adviescentrum (JOAC).  
 
De doelstelling van de stichting luidt als volgt: 
 
“Vanuit de liefde van Christus hulpverlening bevorderen ten dienste van een ieder die op 
haar een beroep doet.” 
 
De stichting is in 1990 opgericht door achttien diaconieën uit de regio Woerden. 
Vertegenwoordigers van deze diaconieën vormen met elkaar het algemeen bestuur. Dit 
bestuur komt eenmaal per jaar bijeen. Voor de alledaagse zaken is er een dagelijks bestuur 
dat de lopende zaken afhandelt. Tijdens de jaarvergadering legt het dagelijks bestuur 
verantwoording af van het gevoerde beleid. In 2011 is de jaarvergadering gehouden op 23 
mei. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende kerken 
en dat zijn in 2011: 
 
• Hervormde Gemeente Harmelen 
• Hervormde Gemeente Kamerik 
• Hervormde Gemeente Linschoten 
• Hervormde Gemeente Oudewater 
• Gereformeerde Kerk Waarder-Driebruggen 
• Gereformeerde Kerk Woerden 
• Evangelische Lutherse Gemeente Woerden 
• Hervormde Kerk Waarder 
• Gereformeerde Kerk Harmelen 
• Gereformeerde Kerk Kamerik 
• Protestante Gemeente Linschoten 
• Protestante Gemeente Nieuwerbrug 
• Protestante Gemeente Oudewater 
• Christelijke Gereformeerde Kerk Woerden 
• Hervormde Gemeente Woerden 
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Diverse gegevens bestuur 
Naam en locatie  
Diakonale Stichting Jongeren Ontmoetings - en AdviesCentrum 
Hogewoerd 3A 
3441 BE Woerden  
Tel: 0348 – 434053 
E-mail: info@inloophuiswoerden.info 
Internet: www.inloophuiswoerden.info 
 
Datum oprichting 
1 september 1990 
 
Secretariaat  
Crynssenstraat 37,   
1058 XT Amsterdam 
Tel. 06 81 48 44 98 
 
Bankrekening: 94.01.69.371 
Girorekening: 184789 
 
Samenstelling dagelijks bestuur 
Marielle Amahorseya (secretaris) 
Marc Angenent (voorzitter) 
Margriet van Buren (penningmeester) 
Gijsbert van Vliet (vicevoorzitter) 
Lex Kapteijn (lid) 
PR lid (vacant) 
 
 
 

mailto:info@inloophuiswoerden.info
http://www.inloophuiswoerden.info
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Coördinatoren en vrijwilligers 
Inloophuis ’t Centrum is bijna dagelijks geopend. Iedereen is welkom om hier koffie/ thee te 
drinken, te lunchen of in de avond een warme maaltijd te nuttigen. Een mooie opgeknapte 
huiskamer en keuken zorgt voor een barmhartige sfeer, waar bezoekers zich al heel snel 
thuis voelen.  
 
Zonder alle coördinatoren is dit niet realiseerbaar. Zoals de voorzitter in het voorwoord al 
heeft aangegeven heeft zich het afgelopen jaar een aantal wisselingen voor gedaan. 
Jarenlang heeft het coördinatoren echtpaar Willy en Ton Bos zich ingezet voor ons 
Inloophuis. In mei heeft het echtpaar echter afscheid genomen en de taken overgedragen 
aan een ander echtpaar Corrie en John Tamerus, tevens beheerders echtpaar van de 
Meerpaal. 
 
De samenstelling van de coördinatoren is in 2011 dus als volgt gewijzigd: Ton en Willy Bos 
hebben na jarenlang trouwe dienst afscheid genomen van ’t Centrum als coördinatoren. 
John en Corrie Tamerus hebben de plekken van Ton en Willy ingevuld en hebben voor 
versterking gezorgd binnen het coördinatoren team. De groep coördinatoren bestond eind 
2011 uit: 
• Jacco de Bruijn 
• Lex Kapteijn (oproepkracht) 
• Wilma Moorlag 
• Corrie Tamerus 
• John Tamerus 
 
Ook niet te vergeten zijn alle vrijwilligers. In 2011 heeft wederom een groot aantal vrijwilligers 
zich ingezet voor het inloophuis: de één door bardienst te draaien, de ander door de 
maaltijden te verzorgen en weer andere door het verzorgen van de nieuwsbrief ‘Centraal’. 
Ieder zo met zijn eigen taak, maar met volle inzet. Met veel enthousiasme en belangstelling 
voor de medemens zijn ruim 60 vrijwilligers werkzaam (zie het 
overzicht op de volgende pagina). De jongste vrijwilliger is 23 jaar en de oudste is 80 jaar 
oud  
 
De kerkelijke achtergrond van vrijwilligers en coördinatoren is in 2011 als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leger des 
Heils: 1

Geref. Gem: 1

PKN: 2

Geref. Vrijg: 2

RK: 7

PKN (Geref.): 16

Chr. Geref: 6

Niet 
kerkelijk: 8

PKN (NH): 20
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Kookvrijwilligers Gastheer/ Gastvrouw 
Marc Angenent 
Jo Berghoef 
Audrey Beyer 
Cees Blonk 
Carla Bril 
Cor van Drogenbroek 
Hassan El Baz 
Bep Eveleens 
Sandra Gottenbos 
Jan Griffioen 
Mieke Griffioen 
Marijke Hagendijk 
Charlotta van de Hoef 
Tonny/Gerard Hueting 
Elly van Iersel 
Rudy Kaat 
Esther Lassche 
Zwaantje van Leer 
Arie van Leeuwen 
Bas van der Lek 
Metty van der Linden 
Oeds van der Meulen 
Wilma Moorlag 
An van Os 
Annette Pels 
Zwanet Plomp 
Henny Rouw 
Anne Schouls 
Klaas Schuijt 
Els Souwerbren 
Dick Staal 
Lia Verboon 
Henk Veldhuyzen 
Willy-Janne Verlaan 
Riny van Zijl 
 

Martijn Anker 
Agaath Dijkstra 
Hassan El Baz 
Marius van Essen 
Hanny van de Graaf 
Artho Hanemaaijer 
Nel Herkes 
Nelly de Kruijf 
Siska de Kok 
Metty van de Linden 
Hanny Mentink- Hage 
Geeke Nap 
Greet Nap- van Maarseveen 
Wijnie Plomp 
Zwanet Plomp 
Janneke van Rootselaar 
Arie Schlingman 
Johanna Schilling 
Gerrianne Treur 
Matthijs van Tuyl 
Frits Verburg 
Gert Visser 
Herma de Vogel 
Janneke van de Wind 
Lidie Waser 
Peter van Zijl 
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Financiën 

 
 
TOELICHTING OP DE BALANS  
 
Het boekjaar 2011 is uitgekomen op een verlies van € 6.870,-- . 
Begroot was een verlies van € 7.500,-- 
In het boekjaar is o.a. een stereo-installatie aangeschaft. Voor deze extra uitgaven is door een particulier 
een extra gift gegeven. Deze gift is in het totaal van de giften particulieren opgenomen.  
In één van de laatste maanden is de schoonmaakorganisatie opgezegd. Dit werk zal voortaan door 
vrijwilligers worden gedaan. 
 
 
Specificatie nog te betalen posten  
 
       2010    2011 
 
Huur de Meerpaal   1950    1950 
Reservering Energie      500      270 
Reservering Vakantiegeld    820      500 
Administratie kosten     149        89 
Kerstpakketten     247       
Belastingen      509      391 
Publiciteit             430 
Maaltijden                 60 
       _____    _____ 
       4.175    3.690 
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Stichting JOAC - Inloophuis ’t Centrum 

  

 

Staat van baten en lasten en begroting 
 

                                                                    Bedragen in euro’s 
 Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Begroting 2012 
BATEN             
Bijdragen participerende 
kerken 10.397   12.750 13.628   13.000 
Giften particulieren 10.597   10.000 10.560   10.000 
Bijdrage diverse instellingen 
en  
Gemeente  Woerden 4.700 25.694 4.700 5.029 29.217 4.700 
Exploitatiesaldo bar en 
maaltijden   5.209 8.500   5.389 6.000 
Overige opbrengsten   626     671   
Rentebaten   1.555 2.700   1.878 2.500 

totaal baten   33.084 38.650   37.155 36.200 
             

LASTEN             
kosten personeel           
Personeel in dienstverband 
(pt) 17.233  22.000 22.232   22.000 
Indirecte personeelskosten   959  1.200 1.475   1.300 
Kosten vrijwilligers 4.978 23.170 3.000 2.518 26.225 5.000 
kosten huisvesting             
Huur 5.987   6.200 7.800   7.600 
Onderhoud en 
schoonmaakkosten 3.869   4.700 4.532   1.000 
Energiekosten 2.326   2.000    2.000 
Verzekering en belastingen   254   250 271   300 
Inventaris 1.038 13.474 1.000 564 13.168  600 
Algemene kosten             
Publiciteit 1.273   2.000 1.862   2.000 
Ontspanning en educatie  33   500 205   400 
Incidentele activiteiten 1.164   2.000 297   400 
Telefoonkosten 332   400 329   350 
Kantoor en administratie 226   400 203   300 
Overige uitgaven  44   250 114   200 
Bankkosten 238 3.310 250 189 3.199 250 

totaal lasten   39.954 46.150   42.592 44.100 

         
             
Saldo boekjaar   -6.870 -7.500   -5.437 -7.500 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
De exploitatie van de bar en de maaltijden blijft wederom in 2011 achter op de begroting. 
 
Exploitatiesaldo bar en maaltijden      Begroting 2011      Realisatie 2011   Realisatie 2010 
Baropbrengsten       7.000       3.775    3.477 
Opbrengst Maaltijden                10.000     10.252    9.042 
Opbrengst Lunch                    1.500          488       546 
Totaal opbrengsten     18.500     14.515  13.065 
 
Inkopen bar        2.000          831       912 
Inkopen maaltijden       7.000       8.201    6.669 
Inkopen lunch        1.000           274         95 
Totaal kosten      10.000       9.306    7.676 
Saldo bar en maaltijden      8.500       5.209    5.389 
 
 
 
 
 



Kerngetallen 
Elk jaar weten gelukkig weer veel bezoekers de weg naar het Inloophuis te vinden.  
Iets waar wij heel blij en dankbaar voor zijn.  
 
Dit jaar, ondanks de sluiting in verband met de verbouwing van de Meerpaal, is het aantal 
bezoekers gestegen. Een erg mooi resultaat. Naast de vaste bezoekers zien we veel nieuwe 
gezichten.  
 
Vooral op de dinsdag, donderdag en vrijdag zien we een stijging van het aantal bezoekers 
en het aantal gebruikte warme maaltijden. Op de woensdag daarentegen zien we een kleine 
daling van het aantal bezoekers. 
 
De avonden dat ’t Centrum geopend is liet een wisselend beeld zien voor wat betreft  
het aantal bezoekers. Dinsdag, donderdag en vrijdag zijn veelal goed bezochte avonden. 
Voorheen was dinsdagavond altijd de minst bezochte avond. In 2011 hebben we kunnen 
concluderen dat woensdag het minste aantal bezoekers had. 
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Activiteiten 
Elke jaar worden, tot grote vreugd van de bezoekers diverse activiteiten georganiseerd.  
Deze activiteiten vinden zowel binnen als buiten het Inloophuis plaats. 
 
Wekelijkse activiteiten 
Het Inloophuis is bijna de gehele week geopend, alleen op maandag kunnen bezoekers er 
niet terecht. Op woensdag kunnen bezoekers de hele dag het Inloophuis binnen lopen  
en in de tussen de middag zelfs genieten van een heerlijke lunch die vanaf 12.30 uur zal  
worden geserveerd. 
 
Naast de lunch op woensdagmiddag kunnen bezoekers op woensdag-, donderdag- en 
vrijdagavond komen genieten van een warme maaltijd. Een warme maaltijd wordt 
geserveerd voor maximaal 24 personen. De maaltijden worden verzorgd door de 
kookvrijwilligers.  
 
Naast deze maaltijdavonden is het Inloophuis ook geopend op woensdag en op de 
dinsdagavond. Vrijwilligers en coördinaten zijn aanwezig om bezoekers welkom te heten en 
te voorzien van een hapje en een drankje. 
 
Maandelijkse activiteiten 
Naast vaste wekelijkse activiteiten organiseert het Inloophuis ook maandelijkse activiteiten. 
Deze activiteiten worden georganiseerd op de eerste zaterdag van de maand en op de 
laatste zondag van de maand.  
 
De eerste zaterdag van de maand worden er altijd speciale activiteiten georganiseerd.  
Elke zaterdag is dit weer een andere. Zo is er dit jaar een filmavond georganiseerd, is er 
gebowld, gebarbecued, zijn er spelletjesavonden georganiseerd en nog vele andere 
activiteiten zijn ondernomen op de eerste zaterdagen van de maand. 
 
Het laatste weekend van de maand is er altijd een High Tea, die wordt georganiseerd van 
15.00 uur tot 18.00 uur.  
 
Alle georganiseerde activiteiten van 2011 worden op de volgende pagina schematisch 
weergegeven. 
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Activiteitenkalender 

4 januari 2011 Nieuwjaarsontmoeting 
30 januari 2011 High tea 
5 februari 2011 Spelletjes avond 
27 februari 2011  High tea 
5 maart 2011 Bourgondische dineravond 
27 maart 2011 High tea 
2 april 2011 Bowlingavond 
2 mei 2011 Afscheidsreceptie Ton en 

Willy Bos 
7 mei 2011 Shanty koor 
16 mei – 27 mei 2011 Gesloten ivm verbouwing 
4 juni 2011 Stedenuitstapje 
26 juni 2011 High tea 
2 juli 2011 BBQ 
13 juli 2011 High tea 
25 juli – 6 augustus 2011 Zomersluiting 
28 augustus High tea 
3 september 2011 Filmavond 
10 september 2011 Open dag ‘t Centrum 
30 september 2011 High tea 
1 oktober 2011 Hongaarse dineravond 
30 oktober 2011 High tea 
5 november 2011 Bingo 
27 november 2011 High tea 
2 december 2011 Sinterklaasavond 
23 december 2011 Kerstviering incl. diner 
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 Foto collage! 
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Public Relations 
Inloophuis ’t Centrum mag zich verheugen in een steeds grotere bekendheid, zowel in 
Woerden als in de directe omgeving. In 2011 is via posters en persberichten in kerk- en huis-
aan-huisbladen hieraan bijgedragen. In overleg met de participerende diaconieën zijn in 
vergaderingen toelichting en informatie gegeven over het werk van het Inloophuis ’t Centrum. 
 
De Centraal 
Naast deze algemene publiciteit worden donateurs, kerken en belangstellenden op de 
hoogte gehouden via het eigen blad ‘Centraal’, dat driemaal per jaar verschijnt (tevens als 
bijlage aan dit verslag toegevoegd). De ‘Centraal’ wordt zowel via post als e-mail aan de 
lezers verspreid. 
 
Mond-tot-mondreclame 
Deze vorm van reclame blijft voor inloophuis ’t Centrum een sterke publiciteitsvorm. 
Enthousiaste bezoekers, bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers maken anderen 
“warm” voor een bezoek aan het Inloophuis. Het werk wordt daarom steeds weer onder  
de aandacht gebracht bij diaconaal werkers en instellingen die te maken krijgen met  
mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. 
 
Website 
Op de website is algemene informatie te vinden over Inloophuis ’t Centrum. Deze informatie 
geven mensen een globale indruk over wat het Inloophuis is. De website is momenteel 
gedateerd. Een doelstelling van het bestuur is de bestaande website in het jaar 2012 te 
vernieuwen.  
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Een overzicht van de PR-activiteiten in 2011 
 
Onderhouden van contact (voor overleg of informatie) met diverse maatschappelijke  
en kerkelijke instellingen, zoals:

• Raad van kerken 
• ICB [inloop centra beraad] nu  

  DAK  
• De Meerpaal 
• Leger des Heils 
• Gereformeerde kerk 
• Hervormde kerk Oudewater 
• Kerkelijke werkers  

       gemeente Lopik 
• Sluisgroep 
• RPCW 
• Kwintes 

• Dovenpastoraat 
• Vrijwilligerscentrale 
• Steunpunt Geestelijke    

       Gezondheid Woerden 
• Dienstencentrum Altrecht 

Talent 
• Gemeente Woerden 
• Stichting Philadelphia 
• Stichting Abrona 
• Minkemaschool 
• Kalsbeekcollege 
• Praktijkschool 

 
 
 

 
 

 



  
 

Jaarverslag 2011 Inloophuis ‘t Centrum 23

Bijlage 
• Notulen jaarvergadering 23 mei 2011 
• Centraal maart 2011 
• Centraal juli 2011 
• Centraal december 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


