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VOORWOORD
Hij is de zeventig al gepasseerd. Het is buiten guur koud en de verwarming staat binnen wat hoger dan normaal. Een
flinterdun zomerjasje hangt om zijn schouders. Daaronder is een zo mogelijk nog dunner T-shirt zichtbaar. Hij heeft
even geen geld en moet naar de dokter. Na een warme bak koffie schuift hij aan bij de warme maaltijd in het
inloophuis. Als het even wat rustiger is neemt één van onze vrijwilligers hem mee naar een andere ruimte in ons
oude weeshuis, de Kerk In de Buurtwinkel! Met glimmende ogen kiest hij van alles en nog wat uit. Een compleet
nieuwe winter garderobe. Een dikke winterjas die de dag daarvoor is binnengebracht hangt om zijn smalle
schouders. Een glimlach verschijnt op het verweerde gezicht. Bepakt en bezakt met nieuwe kleding verhuist hij naar
de volgende ruimte in ons pand. Zijn bed is al opgemaakt en met een schone handdoek, nieuwe kleren en een setje
shampoo, zeep, tandenborstel en tandpasta verdwijnt hij naar de douche.
Een paar dagen later stapt er een verzorgde en voldane oudere man de deur uit. In zijn hand een grote tas met
kleding. Van de dokter en apotheker heeft hij medicijnen gekregen. De wereld lacht hem weer toe en hij lacht de
wereld weer toe. Een oude krachtige handdruk bevestigt het afscheid. Op het moment dat hij het terrein afloopt
komt er een tiener aangelopen. Onverzorgd en met een onrustige blik in zijn ogen vraagt hij om onderdak. Een heel
andere generatie. Hij is één van de vele jongeren die aankloppen voor hulp. Op de tafel ligt een krant. De kop van
het artikel lijkt dit beeld te bevestigen. Een verloren generatie is op komst……..
Het is maar een greep uit de vaak bijzondere gebeurtenissen of mensen in de Meerpaal. Het vierhonderd jaar oude
weeshuis waar de stichting gevestigd is wordt meer en meer een toevluchtsoord voor iedereen die even een
rustpuntje, een arm om de schouder of gewoon praktische hulp nodig heeft. 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.”
Onder Gods leiding is ‘Met elkaar, voor elkaar’ ons gezamenlijke motto. Tientallen vrijwilligers zorgen voor een altijd
bruisend plekje in het stadshart van Woerden. Het afgelopen jaar veranderde er veel. Met pijn in ons hart moesten
we afscheid nemen van de peuters en de peuterspeelzaal. Met de komst van strengere regels vanuit de overheid kon
de peuterspeelzaal niet langer in ons pand blijven. Met dankbaarheid kijken we naar de doorstart die een aantal
juffen en nieuwe vrijwilligers hebben gerealiseerd onder een nieuwe naam, op een nieuwe locatie en onder de vlag
van een nieuwe stichting ‘peuterspeelzaal Het Visje’. Dankbaar zijn we ook voor de komst van de Kerk In De
Buurtwinkel. Een gezamenlijk initiatief met inloophuis ’t Centrum. Een prachtig winkeltje voor 2e hands kleding waar
het contact met klanten en bezoekers centraal staat. Soms worden we geconfronteerd met schrijnende nood. Een
prachtig en aanvullend concept waarmee we een heel praktische brug kunnen slaan naar de tekst uit Matth. 25.
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. We zien een zorgelijke trend. Steeds meer
jongeren vallen buiten de boot. Steeds meer jongeren verliezen het vertrouwen in de toekomst.
Het afgelopen jaar konden we enorm veel bouwkundige verbeteringen en aanpassingen realiseren. Dit alles mede
door uw hulp. Veranderingen die ons helpen bij onze visie en missie. Veranderingen die ons klaar moeten maken
voor de nieuwe problemen in de samenleving.
Met dit jaarverslag willen wij u een indruk geven van de werkzaamheden, activiteiten en plannen in het afgelopen
jaar. Graag bedanken wij al onze vrijwilligers, donateurs, 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

Kerk In de Buurtwinkel

Stichting de Meerpaal

2e hands kleding

Opvang dak/thuislozen

Koffie / thee

Jeugdwerk

Koffie/thee/frisdrank

Missionair / Diaconaal / Sociaal Trefpunt Binnenstad Woerden

* Inloophuis ’t Centrum is een initiatief van de diaconale stichting Jongeren Ontmoetings- en
Adviescentrum (JOAC). De stichting is in 1993 opgericht door achttien diaconieën uit de regio Woerden.
Vertegenwoordigers van deze diaconieën vormen met elkaar het algemeen bestuur.
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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;

Alles in de ruimste zin van het woord.
In het afgelopen jaar hebben we heel duidelijk het effect gezien van het feit dat overheid en gemeenten meer en
betere afspraken gemaakt hebben rondom dak- en thuislozen. Woningbouwcoöperaties hebben in de afgelopen jaren
een 2e en 3e kans beleid ingevoerd om huisuitzetting te voorkomen. Hulpverleningsinstanties sluiten wat 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 bedoeld 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 van 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 de 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
Het aantal dak- en thuislozen dat we hebben opgevangen in 2012 was beduidend lager dan voorgaande jaren. Dat
lijkt een positieve ontwikkeling en daar zijn we ook dankbaar voor. Maar zien we ook een paar zorgelijke
ontwikkelingen.
De economische recessie zorgt voor meer verborgen armoede. Steeds vaker worden we geconfronteerd en zelfs
verrast door mensen die langzaam maar zeker zo diep in de problemen geraakt zijn dat ze zelfs in de basis
levensbehoeftes niet meer zelfstandig kunnen voorzien. Geen fatsoenlijke warme en schone kleding. Geen twee
fatsoenlijke maaltijden per dag. De Kerk In de Buurtwinkel, ’t Centrum inloophuis en de makkelijk bereikbare deurbel
van de Meerpaal zorgt in een aantal gevallen voor een kans om deze mensen te helpen. De hulp is niet moeilijk. Het
bereiken van deze doelgroep is een nieuwe zorg. Het vraagt om oprecht omzien naar elkaar in de hele samenleving
en mensen aan de hand meenemen waar dat nodig of mogelijk is.
Een andere zorgelijke trend is een groep jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 24 jaar die steeds vaker op ons
pad komen. Jongeren die weinig vertrouwen in de toekomst hebben. Jongeren die tussen wal en schip dreigen te
raken en die moeilijk aansluiting lijken te vinden bij de reguliere initiatieven en activiteiten. Het zijn jongeren met
problemen thuis, op school of het ontbreken van werk of een zinnige tijdsbesteding. Een pasklaar antwoord lijkt er
niet te zijn.
Beide zorgelijke ontwikkelingen zullen in het komende jaar vragen om creatieve ideeën en initiatieven. Ook hier
vertrouwen we op Gods leiding en hulp! Samen met Hem en uw hulp zullen we proberen een antwoord te vinden.
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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 en de Kerk In de Buurtwinkel haar
sterke punten verder ontwikkelen in de komende jaren.
We hebben in het afgelopen jaar veel energie gezet op het (door)ontwikkelen van de Meerpaal, de Kerk In de
Buurtwinkel 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.
b. 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.
c. Het exploiteren van een 2e hands kledingwinkel met als doel het creëren van laagdrempelige toegang om
hulpvraag en hulpverlening dichter bij elkaar te brengen.
De initiatieven uit het afgelopen jaar mogen allemaal succesvol genoemd worden. De Kerk In De Buurtwinkel met 2 e
hands kleding als trekker is voorzichtig gestart en mag zich inmiddels een nieuw trefpunt noemen waar helpers en
mensen die geholpen willen worden elkaar treffen. Daarnaast voorziet het (mini) internetcafé in ’t Centrum inloophuis
duidelijk in een nieuwe behoefte. Het uitbreiden van de faciliteiten voor maaltijdvoorziening heeft er voor gezorgd
dat zowel de lunch als de warme maaltijden veel drukker bezocht worden dan voorgaande jaren. Ook kleinere
initiatieven zoals het opzetten van een schilders club hebben gezorgd voor een breder publiek.
In de eerste helft van 2013 zal ook de Gebedswinkel van Woerden haar vaste honk gaan vinden in het oude
Weeshuis. Met deze unieke combinatie van opvang, maaltijdvoorziening, 2e hands kleding en gebedswinkel is het
oude weeshuis met recht een bruisend plekje geworden in het stadshart van Woerden. Dit alles met maar één doel.
Als gezamenlijke kerken en christenen dagelijks present zijn in de samenleving op een wijze zoals hiervoor
omschreven in Matth. 25.
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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 vervolgoplossing
gevonden kon worden.
Feit blijft dat we naast de opvang steeds vaker worden 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 78 duidelijk minder 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 met het inloophuis ’t Centrum en de Kerk In De Buurtwinkel al ontplooid hebben in
het kader van de visie ‘koers naar 2015’ zijn we overtuigd hier een antwoord op gevonden te hebben.
In 2012 werd in totaal tweeëntwintig keer een beroep gedaan op de opvangmogelijkheden. Zoals gezegd betrof het
aantal geregistreerde overnachtingen van daklozen in 2012 achtenzeventig.
De jongste gast was 18 jaar en oudste gast was 73 jaar. Het ging met name om mannen, jongens en meisjes 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 uiteenlopende redenen, uiteindelijk geen gebruik gemaakt van opvang.
Meerdere 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.
69 overnachtingen betroffen mensen die langere tijd verbleven in de Meerpaal. In nagenoeg alle gevallen kon
betrekkelijk snel een volgende stap georganiseerd worden in hun re-integratieproces. Denk hierbij als voorbeeld aan
het relatief snel vinden van zelfstandige woonruimte in combinatie met een baan of uitkering.
9 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 2012 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 2012 duidelijk af te nemen. Met de opening van het
nieuwe kerkelijk centrum ‘Het Baken’ in Snel en Polanen zijn verschillende jeugdgroepen vertrokken naar deze
nieuwe locatie.
Enkele groepen zijn in de Meerpaal gebleven zoals:
Het Mosterdzaadje
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. Naast zingen en het
vertellen uit de Bijbel wordt er geknutseld en meestal staat een Bijbels thema centraal bij de werkjes. De middagen
werden ook in 2012 goed bezocht door gemiddeld zo’n 15 á 20 kinderen per middag.
Jeugdclub van de Gereformeerde gemeente
Een nieuwe kinderclub voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar die één keer per maand op zaterdag bij elkaar komen in “de
Meerpaal”. Meestal zitten ze in de grote zaal achter (’t Centrum). Er wordt veel geknutseld, spelletjes gedaan en
meestal staat een Bijbels thema centraal bij de werkjes.
Zorgelijke ontwikkeling
Zoals al eerder genoemd wordt het in de stroom van dagelijkse contacten in ’t oude Weeshuis meer en meer
duidelijker dat een steeds grotere groep jongeren in de leeftijd van 12 tot circa 24 jaar in de knel lijkt te komen. Het
gaat om veelal buiten- of randkerkelijke jongeren die weinig vertrouwen in de toekomst hebben. Jongeren die tussen
wal en schip dreigen te raken en die moeilijk aansluiting lijken te vinden bij de reguliere initiatieven en activiteiten.
Het zijn jongeren met problemen thuis, op school of het ontbreken van werk of een zinnige tijdsbesteding. Een
pasklaar antwoord lijkt hierop niet te zijn.

‘Ik kom m’n bed maar niet meer uit ’s morgens. Waarom zou ik? Ik heb geen werk en zal het wel niet meer vinden
ook. ‘s Avonds ga ik nog wel even naar buiten. Kijken of m’n vrienden ergens op straat zijn. Verder weet ik het ook
niet…..’
Het is één van de vele reacties die we het afgelopen jaar hoorden uit deze doelgroep. Het probleem is helder maar
daarmee nog lang niet opgelost. Het komende jaar 2013 zal gebruikt worden om te verkennen wat voor soort
initiatieven we juist voor deze doelgroep kunnen ontplooien. Duidelijk is wel dat dit vraagt om veel creativiteit, gebed
en ondernemerschap. Eén ding is wel duidelijk. Deze groep verdient onze aandacht.
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PEUTERSPEELZAAL

De christelijke peuterspeelzaal "de Meerpaal" is vanaf de oprichting onderdeel geweest van de stichting. Het doel van
de peuterspeelzaal was het bevorderen van de sociale, creatieve en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen in de
leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. Dit alles vond jarenlang plaats in een omgeving die een christelijke sfeer uitdroeg. Bij
de peuterspeelzaal was de Bijbel – in dit geval natuurlijk de Kinderbijbel - het richtsnoer van ons handelen en
wandelen met de peuters.
Met alle nieuwe regels en eisen van de overheid was het voor het bestuur van stichting de Meerpaal niet meer
mogelijk om langer door te gaan met de peuterspeelzaal in het oude weeshuis van Woerden. Dat was een moeilijke
en zware beslissing.
Na de enorme teleurstelling hebben een aantal juffen, ouders en andere vrijwilligers de handen uit de mouwen
gestoken met als gevolg dat er toch een christelijke peuterspeelzaal in Woerden blijft bestaan. Een nieuwe stichting
met een nieuwe naam ‘Stichting Het Visje’ is gestart op een nieuwe locatie. Na de enorme teleurstelling hebben we
dit gezien als een geschenk uit Gods hand. Bij het afsluiten van het jaar 2012 kijken we dankbaar terug voor al de
jaren dat we een peuterspeelzaal hadden en voor al de peuters en juffen die er voor gezorgd hebben dat dit mogelijk
was. Nu zijn we dankbaar voor het nieuwe initiatief en wensen hen alle goeds en bovenal Gods zegen toe voor de
toekomst.
Samenstelling leidsters op de sluitingsdatum 1 oktober 2012:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

:
:
:
:
:

Corrie Tamerus en Ellen Hoogenboom
Trudi de Bruijne en Agnes Heres
Ruth Verdoold en Marianne van Wageningen
Annemarie Ritmeester, Diecke de Vos en Anja van der Stoel
Mieke Maljaars 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
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VERHUUR
In 2012 is de grote zaal 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. In het afgelopen jaar hebben de beide besturen van ‘de Meerpaal’ en ’t Centrum
de handen ineen geslagen in een gezamenlijk initiatief, de Kerk In De Buurtwinkel.
Dit tweede hands kledingwinkeltje is een winkeltje dat je het gevoel geeft in grootmoeders tijd te zijn beland. Sfeer,
gezelligheid en warmte zijn het visitekaartje. Een winkel met een bijzonder lage drempel die in het bijzonder open
staat voor mensen met een krappe beurs of een sociale indicatie. Zij kunnen er terecht voor goede, kwalitatieve
kleding, een bak koffie en een praatje. Niet alleen de kwaliteit, maar ook de lage prijs van onze producten zullen de
meeste klanten positief verrassen.
De Kerk In De Buurtwinkel presenteert zich in Woerden als een winkeltje waar tegen een kleine prijs leuke moderne
kleding kan worden gekocht. Uiteraard kan via deze winkel ook veel kleding, op verzoek van instanties, gratis worden
verstrekt.
Voor de kinderen is de winkel een plek om ouderwets voor een stuiver wat snoep te kopen uit grote glazen
kruidenierspotten. Naast dit alles kunnen bezoekers onder het genot van een gratis kopje koffie en een eenvoudig
koekje een gesprek aangaan met de vrijwilligers die de winkel runnen.
Meerdere goede doelen krijgen in het winkeltje de gelegenheid om zich op een subtiele manier te presenteren. Via
een beeldscherm draait er permanent een presentatie van een goed doel maar ook liggen er folders en zijn er soms
leuke en bijzondere artikelen te koop voor kleine prijzen en met een relatie naar het goede doel.
Dit gezamenlijke initiatief en de aard van de activiteiten en de bijzonder goede samenwerking met medewerkers en
vrijwilligers van ’t Centrum, De Kerk In de Buurtwinkel en de Meerpaal wordt met veel plezier teruggekeken op deze
mooie aanvulling op het concept en imago van ‘de Meerpaal’.
Een andere 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 2012 weer een trekpleister voor veel verschillende groepen en activiteiten.
Met het unieke concept van ‘de Meerpaal’ was het 400 jaar oude weeshuis ook het afgelopen jaar weer een
‘bruisend’ trefpunt in het stadshart van Woerden. Het is een plaats waar daklozen een onderkomen vinden. Het is de
plaats waar mensen voor extreem lage prijzen 2e hands kleding kunnen krijgen, 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 achtergrond komen elkaar in ons pand tegen. Het gaat
daarbij om daklozen, jongeren, autochtonen, allochtonen 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.
Dit alles onder Gods leiding en onder het motto ‘Met elkaar. Voor 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 belangrijkste uitgangspunt te stellen dat het Jezus zelf geweest is,
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 jaren.
Hiermee mag duidelijk zijn dat ons denken op het gebied van financiën ook start bij onze ideële doelstelling en de
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.
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Balans per 31 december 2012

Balans Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal

Activa

Gecorrigeerd
31-12-2012

31-12-2011

Passiva
Verschil

1. Pand Havenstraat 6

€ 186.000,00 € 186.000,00 € 0,00

2. Inventaris

€ 45.756,19

€ 45.384,93

Gecorrigeerd
31-12-2012

Verschil

7. Eigen vermogen

€ 148.386,73 € 128.803,93 € 19.582,80

8. Hypotheek o/g

€ 126.918,00 € 126.918,00 € 0,00
€ 973,59

€ 371,26

3. Bank ABN AMRO

€ 37.244,26

€ 16.160,55

€ 21.083,71

4. Kas

€ 326,75

€ 82,52

€ 244,23

9. Nog te betalen

5. Nog te ontvangen

€ 6.951,12

€ 6.815,16

€ 135,96

10. Vooruit ontvangen

€ 1.278,77

€ -1.278,77

6. Vooruit betaalde

31-12-2011

€ 276.278,32 € 255.721,93

€ -973,59

€ 276.278,32 € 255.721,93

Toelichting bij de balans per 31 december 2012.

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 € 74.874,00. Deze waarde is vermeerderd met het bedrag van de
grote verbouwing in 1999 te weten fl. 244.915,-- (€ 111.137.68). Hiermee is de huidige waarde van het pand
bepaald op € 186.011,68
*de letterlijke tekst uit de genoemde overeenkomst 01-02-1991 is als ‘bijlage’ uitgewerkt op pagina 15.
beginsaldo 1-1-2012

€ 45.384,93

afschrijving

€ -6.700,00

volgens begroting 2012

Investering inventaris winkel
Aankleding winkel

€ 102,91

Investering inventaris 't Centrum
PC Verweij

€ 1.808,00

investering

€ 7.071,26

zie hiernaast

Kledingrekken

€ 269,90

Nieuwe meubels

€ 3.770,84

eindsaldo 31-12-2012

€ 45.756,19

Altrex trap

€ 149,00

AKAI DVD

€ 153,51

Nescafe koffie-apparaat

€ 709,12

Grote spiegel en paspoppen

€ 107,98
€ 1.492,42

€ 5.578,84

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.

Nog te ontvangen bedragen:
Dit omvat voornamelijk nog te ontvangen inkomsten uit verhuur van het pand.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen wordt met name bepaald door de waarde van het pand en moet niet verward worden met de
financiële middelen die we als stichting ‘achter de hand’ hebben (banksaldo etc. ) Het positieve verschil tussen de
eindbalansen van 2012 en 2011 wordt toegelicht in de staat van baten en lasten over 2012.
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Winst- en verliesrekening over 2012

Staat van baten en lasten over 2012
Hervormd Gereformeerd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal

Baten

Realisatie

Lasten

Realisatie

2012
1. Verhuur

€ 9.686,50

2012
12. Onderhoud pand

€ -17.275,95

13. Aanschaf meubels 't Centrum

€ -3.770,84

2. Bijdrage energie

€ 4.794,35

14. Energie

€ -7.527,09

3. Peuterspeelzaal

€ 7.781,63

15. Peuterspeelzaal

€ -2.414,08

4. Opvang

€ 2.534,27

16. Opvang

€ -2.168,05

5. KIDB winkel

€ 3.633,75

17. KIDB winkel

€ -2.797,88

6. Rente

€ 198,23

18. Hypotheekrente

€ -3.603,95

7. Subsidie gemeente opvang

€ 3.456,99

8. Fondswerving

€ 31.000,00

19. Organisatie

€ -8.467,73

9. Giften

€ 3.840,64

10. Giften noodfonds

€ 600,00

20. Noodfonds

€ -289,25

11. Activering investeringen

€ 7.071,26

21. Afschrijvingen

€ -6.700,00

Totaal baten

€ 74.597,62

Totaal lasten

€ -55.014,82

Resultaat (positief)

€ 19.582,80

Uitsplitsing organisatiekosten
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KPN

€ -869,40

Vitens

€ -385,28

Belastingen

€ -1.074,14

Verzekeringskosten

€ -1.664,37

Aanschaf Koffie-apparaat

€ -709,12

Aanschaf Pc's

€ -1.808,00

Overige organisatiekosten

€ -1.957,42

Totaal

€ -8.467,73
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Toelichting bij de winst en verliesrekening over 2012

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 in een kraakpand
verbleef tot medicijnen, verzorgingsmiddelen en nog veel meer.

Onderhoud Pand:

De kosten onderhoud 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. We konden 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. Zie specificatie vorig blad.

Resultaat:
Het resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.
Detail informatie over zowel de balans als winst en verliesrekening 2012 liggen voor een ieder ter inzage in de
Meerpaal. Dit kan ingezien worden na afspraak en overleg met het beheerdersechtpaar.
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‘Bijlage’ uitwerking relevante tekstdeel uit de overeenkomst van 1 februari 1991 met de Stichting
Gereformeerd Wees- en Oudeliedenhuis.
9.a. De Meerpaal is verplicht wanneer zij het bij deze akte overgedragen onroerend goed zou willen
verkopen of op enigerlei andere wijze (in eigendom of zakelijk genotsrecht) zou willen vervreemden (alles
behoudens het bepaalde in artikel 9 sub f), de Hervormde Gemeente te Woerden (hierna ook te noemen:
de Hervormde Gemeente”) van de voorgenomen verkoop of vervreemding bij aangetekend schrijven in
kennis te stellen en de Hervormde gemeente gedurende negentig dagen in de gelegenheid te stellen het
bij deze akte verkochte onroerend goed in volle eigendom (bij voorkeur) te kopen en wel voor de
koopprijs van ten hoogste eenhonderd vijf en zestig duizend gulden (f 165.000,--) vermeerderd met het
bedrag van de door de Meerpaal ten aanzien van het verkochte gedane investeringen, zoals verbouw,
aanbouw en groot onderhoud, welke in de boeken van de Meerpaal zijn geactiveerd, verminderd met de
daarop met inachtneming van de regels van goed koopmansgebruik verrichtte afschrijvingen, zodat de
vermeerdering (van gemeld bedrag van eenhonderd vijf en zestig duizend gulden (f 165.000,--). In feit
omvat de boekwaarde van de desbetreffende investeringen ten tijde van het verzenden door de
Meerpaal aan de Hervormde Gemeente van het hiervoor in dit artikel bedoelde aangetekend schrijven.
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BESTUUR
Bestuurssamenstelling per 31 december 2012.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

:
:
:

Ing. P. Verbree
M. Kleinveld – Beukers
Ellen Hoogenboom

Leden

:

J. Ruitenburg
L. Raven - van Bodegraven
P.J. Verlaan
H.van der Weijde

Opvangwerk

:

M. Kleinveld – Beukers
L. Raven - van Bodegraven

Secretariaat

:

M. Kleinveld – Beukers

Financiën

:

A. Treuren & E. Hoogenboom

Bouwkundige zaken / verhuur

:

P.J. Verlaan

Jeugdwerk (HGJC)

:

H. v.d. Weijde

Taakverdeling binnen het bestuur

Beheerdersechtpaar
In 2012 was de familie Tamerus – Verbree was het beheerdersechtpaar (Sinds 2002).
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VERZENDLIJST
Kerkelijke instellingen
Hervormde gemeente Woerden
t.a.v Scriba
Kerkelijk bureau, Kerkplein 5
3441 BG Woerden

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

Gereformeerde Kerk Woerden
t.a.v Scriba
p.a Meeuwenlaan 13
3443 BB Woerden

Gereformeerde Gemeente Woerden
Bethlehemkerk
t.a.v Scriba
p.a. Aalberselanen 2
3445 TB Woerden

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

Hervormde Gemeente Zegveld
t.a.v Scriba
p.a. W. Alexanderstraat 46
3474 JT Zegveld

PKN Gereformeerde Kerk Waarder
t.a.v Scriba
Dorp 24
3466 NN Waarder

Evangelisch-Lutherse Kerk.
t.a.v Scriba
p.a. De Hunze 6
3448 XH Woerden

Hervormde Kerk Waarder
t.a.v. Scriba
Dorp 15
3466NE Waarder

Cama Parousia Gemeente Woerden
t.a.v Scriba
Postbus 41
3400 AA Woerden

Gereformeerde Kerk Kamerik
t.a.v Scriba
p.a. Kallameer 44
3446JG Woerden

Hervormde Kerk Kamerik
t.a.v Scriba
De Kockstraat 17
3471 CW Kamerik

Gereformeerde Kerk Harmelen
t.a.v Scriba
p.a. Emmalaan 5
3481 VB Harmelen

Hervormde Gemeente Harmelen
t.a.v Scriba
p.a. Koningshof 30
3481 HP Harmelen

Hervormde gemeente Linschoten
t.a.v Scriba
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.
van de Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Stichting VSB Fonds Woerden en Omstreken
t.a.v. Secretaris
Westdam 3 L
3441 GA Woerden

College van Regenten van het Gereformeerd wees- en
oudeliedenhuis
t.a.v. Secretaris
Maasoord 24,
3448 BM Woerden

Hervormd Gereformeerde Jeugdcentrale (HGJC)
t.a.v. Secretaris
Meeuwenlaan 27
3443 BB Woerden

Regiopolitie Utrecht, bureau Woerden
Houttuinlaan 10,
3447 GM Woerden

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

Vluchtelingenwerk
t.a.v. Secretaris
J. de Bakkerstraat 2,
3441 EE Woerden

Regionale Adviesraad Werk en Bijstand
t.a.v. Secretaris
De Bleek 6
3447 GV Woerden

Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden (RPC)
Hofpoort Ziekenhuis, t.a.v. Secretaris
Polanerbaan 2,
3447 GN Woerden

Maatschappelijk werk
Zuwe WeideSticht Woerden
t.a.v. Secretaris
Derkinderenstraat 32
Woerden

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

Stichting K.F. Hein Fonds
t.a.v. Secretaris
Maliesingel 28
3581 BH Utrecht

Belastingdienst / registratie en successie
Team 7, t.a.v. Secretaris
Postbus 90116,
5200 MA ’s-Hertogenbosch

Rabobank Woerden
afd. communicatie
Postbus 2035
3440 DA Woerden

Stichting Pothaar MijnLieff
t.a.v. Secretaris
Vlissingenstraat 14
4024 JL Eck en Wiel

Stichting Rotterdam
t.a.v. Secretaris
Borderwijklaan 28
9721 TP Groningen

Netwerk Informele Ondersteuning (NIO)
t.a.v. Secretaris
Rembrandtlaan 2
3443 EG Woerden
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