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VOORWOORD 
 
 
Een jonge vrouw met drie kinderen staat voor de deur. Het is buiten koud. De kinderen lopen op versleten 
schoentjes en in vale versleten zomerkleding. Onze vrijwilligers uit de Kerk In De Buurtwinkel herkennen het snel. De 
jonge vrouw hoeft niets te vragen. Het duurt niet lang of de kinderen hebben tassen vol met nieuwe warme kleding 
in hun handen. Schoenen in hun maat staan niet in de winkel. Vanuit het noodfonds worden snel goede degelijke 
schoentjes gekocht in de stad. In de kamer ernaast die in gebruik is als Gebedswinkel zit een huilende, door oorlog 
getraumatiseerde man uit voormalig Joegoslavië. Hij is alles kwijt en wil terug naar zijn geboortegrond. Hij heeft 
honger. Nadat hij zijn verhaal gedaan heeft en flink gegeten in het Inloophuis aan de achterzijde van het pand 
vertrekt hij weer. Na wat bellen en praten is alles geregeld. Hij kan geholpen worden en vertrekt nog diezelfde dag 
naar zijn door oorlog verscheurde vaderland. De bel gaat weer…… 
 
Jaren hebben we erover nagedacht en over gesproken. Midden in het stadshart van Woerden staat al eeuwenlang 

het Weeshuis van Woerden. Wij wilden het een eigentijdse plaats laten zijn waar hulp gegeven wordt aan iedereen 
die dat nodig heeft. We wilden kerk zijn midden in de samenleving. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Sinds 1604 
was het ruim tweehonderd jaar een plek voor wezen, daarna lange tijd voor oudelieden en nu is het een echt 
missionair diaconaal centrum voor hulp en dienstverlening aan iedereen die dat nodig heeft.  
 
De Meerpaal helpt waar geen helper is. We zijn een kerkelijk centrum voor hulpverlening aan mensen in nood, 
midden in de stad Woerden. Een thuisplek voor diaconieën en partnerorganisaties die “helpen waar geen helper is”. 
Ons gezamenlijke motto is ‘Met elkaar, voor elkaar’.  
 
Samen met partnerorganisaties in ons prachtige pand  staat hulpverlening open voor iedereen, met speciale 
aandacht voor: 
 

 vluchtelingen 
 dak- en thuislozen 
 mensen die dreigen te vereenzamen 
 of in dringende financiële problemen raken 

 
Daarnaast hebben we een bijzonder oog voor kwetsbare jongeren in onze samenleving en organiseren we hulp waar 
dat nodig is. We sporen zelf actief maatschappelijke noden op, zoeken naar oplossingen die we zelf kunnen 
realiseren of brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. 
 
Als het past en mogelijk is starten we nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties. 
 
Met elkaar, voor elkaar. 
 

 we werken graag samen, 
 ondersteunen kerkgemeenschappen in het opsporen en begeleiden van hulpvragen, 
 helpen mensen, en met name jongeren, die zich vrijwillig willen inzetten voor anderen, bij het vinden 

van passende activiteiten, 
 we ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete hulpverlening en opkomende organisaties.  

 
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.” 
 
We zijn ontzettend dankbaar als we terugkijken op het afgelopen jaar. Onder Gods leiding mochten we kerk zijn 
midden in de Woerdense samenleving en “helpen waar geen helper was”. Tientallen vrijwilligers zorgden voor een 
altijd bruisend plekje in het stadshart van Woerden. We danken iedereen die hierbij heeft geholpen.  
 
 
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 
 
 

 
 
* 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. 
 
* De Gebedswinkel is een initiatief van de evangelische CAMA Parousia kerk in Woerden. 
 
* De Kerk In De Buurtwinkel is een gezamenlijk initiatief van de grootgebruikers van het Weeshuis Woerden ( de Meerpaal – 
Inloophuis ’t Centrum en de Gebedswinkel) 
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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 ons meer en meer ingezet om als Weeshuis Woerden zichtbaar aanwezig te zijn in 

het stadshart van Woerden. De opvang van mensen die tijdelijk geen dak of thuis hebben is daarbij nog steeds één 
van de belangrijke fundamenten van ons werk. Daarnaast zijn we sterk meegegroeid met de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Verborgen armoede, eenzaamheid, werkeloosheid en jongeren die geen of weinig vertrouwen 
hebben in de toekomst zijn de thema’s die ons dagelijks bezig houden en bepalend zijn geweest voor de keuzes in 
2013.  
 
Tijdelijk dak- en thuislozen konden ook afgelopen jaar 365 dagen per jaar aan 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 2013 was relatief laag. Dat lijkt een positieve 
ontwikkeling en daar zijn we ook dankbaar voor. Maar tegelijker tijd zien we ook een paar zorgelijke ontwikkelingen. 
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, inloophuis ’t Centrum, de Gebedswinkel 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.  
 
Vorig jaar spraken we al over een andere zorgelijke trend. 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. Deze ontwikkeling was reden voor het anticiperen op een nieuwe mogelijkheid om 
jongeren op te kunnen vangen met hedendaagse concepten zoals een kamer trainingscentrum. 2013 was in die zin 
het jaar van de voorbereidingen en in 2014 zal op een locatie dichtbij de Meerpaal een dergelijk kamertraining 
centrum voor jongeren geopend worden onder de bestuurlijke paraplu van de Meerpaal.  
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ONTWIKKELINGEN  
 
 
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, de Gebedswinkel 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. De Gebedswinkel is bij 
ons ingetrokken en wordt ervaren als een prachtige aanvulling op de bestaande activiteiten. Met een scala van 
activiteiten proberen we dagelijks een plek te zijn waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag en waarbij helpen 
centraal staat.  
 
De initiatieven uit het afgelopen jaar mogen allemaal succesvol genoemd worden.  De Kerk In De Buurtwinkel met 2e 
hands kleding als trekker mag zich inmiddels een nieuw trefpunt noemen waar helpers en mensen die geholpen 
willen worden elkaar treffen. Daarnaast voorziet het (mini) internetcafé in ’inloophuis t Centrum 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 en zangclubje hebben gezorgd voor een breder publiek.  
 
Naast de bestaande activiteiten zijn er steeds meer maatschappelijke en andere stagiaires actief bij alle onderdelen. 
De maatschappelijke stages zijn jongeren vanuit het middelbaar onderwijs die over het algemeen zo’n dertig uur 
stage mogen lopen om daarbij te snuffelen aan vrijwilligerswerk in onze samenleving. Stagiaires uit het middelbaar 
en hoger beroepsonderwijs lopen vaak honderden uren stage en krijgen gerichte opdrachten. Dit varieert van het 
organiseren van evenementen tot het (door)ontwikkelen van pastoraal werk. Zo hebben de stagiaires in het 

afgelopen jaar ons geholpen bij het ontwikkelen van beleid om een erkend leer werk bedrijf te worden voor jongeren 
en het begeleiden van mensen naar werk door ze te oefenen in competenties als zorg en dienstverlening.  
 
Heel praktisch hebben de stagiaires ons in 2013 geholpen bij de voorbereidingen rondom een kamertraining centrum 
voor jongeren dat in DV 2014 haar deuren zal openen, het voorbereiden van een christelijk jongeren café onder de 
bestuurlijke paraplu van YMCA Woerden (Young Mens Christian Association) en het organiseren van 
eenzaamheidsbestrijding. 
 
In de eerste helft van 2013 heeft de Gebedswinkel van Woerden haar vaste honk gevonden in de regentenkamer van 
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 

 
 
 
De situatie van daklozen in Woerden is in de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Dit blijkt uit tal van initiatieven zoals 
de georganiseerde opvang van mensen met een psychiatrische achtergrond en de komst van 22 short stay 
appartementen aan de Hogewoerd. Het zijn praktische oplossingen die ervoor gezorgd hebben dat het aantal 
overnachtingen in de Meerpaal beperkt bleef.  
 
Het is goed om te concluderen dat er sprake is van een steeds betere samenwerking tussen alle betrokken 
instellingen en instanties. Door dit brede draagvlak is de aandacht en de zorg voor daklozen toegenomen.  
 
Toch is de cirkel nog niet rond. Integrale oplossingen om mensen daadwerkelijk weer aan passende woonruimte te 
helpen die tijdelijk dak of thuisloos zijn of het toe leiden naar werk krijgt niet altijd de steun die het verdient. 
Hierdoor ontstaat nog te vaak zogenaamde draaideur problemen. Daar waar we lang en veel tijd investeren om 
mensen weer aan onderdak en werk te helpen komt het nog te vaak voor dat één zwakke schakel in het systeem 
mensen terug werpt in de situatie waar ze met pijn en moeite uit zijn geklommen.  
 
Dit vraagt om een permanente focus van alle partijen op goede en open communicatie en samenwerking. Een 
strakker beleid dat gericht is op intensievere samenwerking tussen onderlinge dienstverlenende organisaties kan op 
die manier eenvoudig voorkomen dat mensen terugvallen of dat er veel sneller een vervolgoplossing gevonden kan 
worden. Nog té vaak gebeurt het dat mensen na veel inzet en inspanning terug vallen in hun oorspronkelijk 
problematiek omdat de bureaucratie het wint van het zoeken naar pragmatische oplossingen.  
 
Naast de opvang worden we steeds vaker geconfronteerd met mensen die op de rand lijken te balanceren. Net nog 
niet dakloos maar vaak wel al hopeloos. Het aantal overnachtingen in het afgelopen jaar betrof tweehonderdenvijf. 
Er waren naast het aantal overnachtingen relatief veel andersoortige hulpvragen. 
 

De hulpvragen waren veelal gericht op praktisch zaken zoals een treinkaartje, 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 de Gebedswinkel, het inloophuis ’t Centrum en de Kerk In De Buurtwinkel 
hebben ontplooid zijn we overtuigd hier een antwoord op gevonden te hebben.  
 
In 2013 werd in totaal vijfentwintig keer een beroep gedaan op de opvangmogelijkheden. Zoals gezegd betrof het 
aantal geregistreerde overnachtingen van daklozen in 2013 tweehonderdenvijf.  
 
De jongste gast was vijf maanden en oudste gast was 70 jaar.  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.  
 
Bijna tweehonderd 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.  
 
Een kleiner aantal van vijf 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 eigen noodfonds. Het gaat daarbij vaak om relatief kleine bedragen waarover je snel moet 
kunnen beschikken en waarvoor de reguliere lijnen via kerk en gemeente te lang en bureaucratisch zijn. In 2013 
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 zijn in 2013 tot een minimum beperkt gebleven. 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 wat spannende maar ook sfeervolle kelder. Naast 
zingen en het vertellen uit de Bijbel wordt er geknutseld. De middagen werden ook in 2013 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 we vorig jaar al hebben gemeld 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.  Vorige jaar namen we deze woorden letterlijk 
op in het jaarverslag. De woorden van een jongere… 
 
‘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…..’ 
 
Christelijk jongerencafé 
Het was voor ons reden om naar oplossingen en alternatieven te zoeken. Met veel hulp en energie vanuit onze 
vrijwilligers en stagiaires werd een initiatief geboren voor een jongerencafé in de Badkuip aan de Boerendijk in 
Woerden. Dit initiatief werd bestuurlijk ondergebracht bij YMCA Woerden. De YMCA Woerden is een plaatselijke 
afdeling van de wereldwijde organisatie YMCA. De letters YMCA staan voor Young Men’s Christian Association. De 
YMCA (vroeger het CJV, Christelijke Jongeren Verbond) is de oudste jeugdwerkorganisatie van Nederland, ontstaan 
in 1853. De afdeling Woerden werd in 1862 in het leven geroepen. 
 
Kamertraining centrum 
Daarnaast werden in 2013 de voorbereidingen getroffen om een kamertraining centrum voor jongeren te openen in 
het stadshart van Woerden. Alle voorbereidingen hebben ertoe geleid dat naar verwachting halverwege DV 2014 het 
kamertraining centrum officieel geopend zal worden.  
 
Meer en meer zien we bestuurlijke grenzen vervagen in de daadwerkelijke uitvoering van activiteiten en het zoeken 
naar nieuwe oplossingen. 

 

 
 

 

 



 

                      
Jaarverslag 2013         Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis “de Meerpaal”                               9 

 

VERHUUR 
 

In 2013 is de grote zaal aan de achterzijde van ons pand 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 wordt via deze winkel ook veel kleding, op verzoek van instanties, gratis 
verstrekt aan mensen die dit nodig hebben. Het winkeltje dat in de volksmond bekend staat als de KIDB winkel mag 
een schot in de roos genoemd worden. Er is een groot enthousiasme vanuit een brede achterban om de winkel bijna 
permanent te voorzien van kwalitatief goede kleding en tegelijkertijd worden in de dagelijkse praktijk vaak 
schrijnende situaties op een subtiele manier opgelost. Als voorbeeld gaat het om hele gezinnen met kinderen die in 
de ‘nieuwe’ kleren gestoken kunnen worden en waar nodig aan nieuwe schoenen geholpen worden als blijkt dat dit 
nodig is.  

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 niet-
aangeboren 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. 

Met het unieke concept van ‘de Meerpaal’  waarin tal van huurders met missionaire en diaconale activiteiten elkaar 
treffen 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, de gebedswinkel of de 
Kerk In de Burutwinkel. Als we elkaar tegenkomen dan praten we ook met elkaar. Dan luisteren we naar elkaar en 
niet zelden helpen we elkaar. Veel andere partijen zoals vrijwilligers, sponsoren en tal van andere helpers maken het 
mogelijk dat we het goed hebben met elkaar en dat we zoveel dingen kunnen doen. We zijn iedereen die op zijn of 
haar eigen wijze haar steentje hieraan bijdraagt oprecht dankbaar.  

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 met Gods hulp 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 Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 
           

            

  31-12-2013  31-12-2012     31-12-2013  31-12-2012 

  €  €     €  € 

            

            

Materiele vaste activa        Stichtingsvermogen 148.399  128.816 

Gebouw  186.012  186.012    Resultaat boekjaar -6.182  19.583 

Inventaris  42.189  45.756     142.217  148.399 

  228.201  231.768        

            

Vlottende activa        
Langlopende 
schulden    

Leningen u/g  879                   -       Hypotheek o/g 126.918  126.918 

Nog te ontvangen  4.425  6.951        

  5.304  6.951        

        Kortlopende schulden    

Liquide middelen        Nog te betalen                   -     973 

Bank   35.133  37.244        

Kas  497  327        

  35.630  37.571        

            

                

  269.135  276.290     269.135  276.290 

 
 
 
Toelichting bij de balans per 31 december 2013. 
 
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. 
 
Inventaris 
In 2013 is er voor € 2.147,- geïnvesteerd in nieuw inventaris. De afschrijvingen bedragen € 5.714,-. 
 
Leningen u/g 
Om iemand aan nieuwe woonruimte te helpen is een kortlopende lening verstrekt die voor eind maart 2014 
terugbetaald moet worden. 
 
Nog te ontvangen 
Dit omvat vooral nog te ontvangen inkomsten uit verhuur van het pand 
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Staat van baten en lasten over 2013 

Hervormd Gereformeerd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 
        

        

  Realisatie  Begroting  Realisatie  

  2013  2013  2012  

  €  €  €  

Baten        

Verhuur  13.867  10.500  9.687  

KIDB winkel  11.848  2.500  3.634  

Bijdrage energie  5.152  6.000  4.794  

Subsidie gemeente voor opvang 3.400  3.400  3.457  

Opvang  944  4.000  2.534  

Giften   4.679  3.000  3.841  

Giften noodfonds  600                -     600  

Peuterspeelzaal               -                   -     7.782  

Fondswerving               -                   -     31.000  

Rente  389  600  198  

Som baten  40.879  30.000  67.526  

        

Lasten        

Onderhoud pand  17.464  15.000  17.276  

Energie  8.524  8.000  7.527  

KIDB winkel  1.359  2.000  2.015  

Vrijwilligersvergoeding  1.450                -               -     

Opvang  314  2.400  2.168  

Noodfonds  953                -     289  

Algemene kosten  2.279  4.000  1.957  

Verzekeringskosten  1.836                -     1.664  

Belastingen  1.789                -     1.074  

KPN  780                -     869  

Vitens  325                -     385  

Terugbetaling deel subsidie 2012 1.379                -               -     

Peuterspeelzaal               -                   -     2.414  

Som lasten  38.451  31.400  37.640  

        

Afschrijvingen  5.714  7.500  6.700  

        

Rentelasten  2.895  4.000  3.604  

        

Resultaat  -6.182  -12.900  19.583  
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Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2013 

 

KIDB winkel 

De KIDB winkel die in 2012 gestart is, heeft in 2013 boven verwachting gedraaid. We zijn heel blij dat met deze 

inkomsten. Die kunnen de inkomsten compenseren die we tot en met 2012 haalden uit de exploitatie van de 

peuterspeelzaal. 

 

Bijdrage energie 

De huurders dragen een gedeelte bij aan de energiekosten voor het pand. 

 

Giften 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 als 

het betalen van een maaltijd, aanschaf van noodzakelijke kleding/schoenen of kosten van vervoer. 

 

Algemene kosten 

Dit omvat een breed scala aan kosten, variërend van bankkosten tot kosten van wc-papier ed. In de begroting van 

2013 is alleen een totaalbedrag opgenomen en geen uitsplitsing gemaakt naar verzekeringskosten, belastingen en 

kosten aan KPN en Vitens. 

 

Terugbetaling deel subsidie 2012 

Na het beoordelen van de jaarcijfers van 2012 heeft de gemeente Woerden een gedeelte van de verleende subsidie 

teruggevraagd. 
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BESTUUR 
 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2013. 
 
 
 
Voorzitter   : Ing. P. Verbree 
Secretaris   : M. Kleinveld – Beukers 
Penningmeester    : E. Hoogenboom-Spijker 
 
Leden    : J. Ruitenburg 

L. Raven - van Bodegraven  
P.J. Verlaan   

      
      
 
 
 
 
Taakverdeling binnen het bestuur 
 
 
Opvangwerk   :  M. Kleinveld – Beukers 
     L. Raven - van Bodegraven 
 
Secretariaat   : M. Kleinveld – Beukers 
 
Financiën   : E. Hoogenboom-Spijker 
 
Bouwkundige zaken / verhuur : P.J. Verlaan 
 
 
 
 
 
 
Beheerdersechtpaar 
 
In 2013 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 
 

Hervormde gemeente Linschoten 
t.a.v Scriba 
Molentocht 15, 
3461 JD Linschoten 

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 Ontmoetingskerk Kamerik 
t.a.v Scriba 
p.a. J.M. Weesjes-Vonk 
van Teijlingensweg 127b 
3471 GG Kamerik 
 

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 
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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 
 

Jeugdraad Hervormde wijkgemeente Centrum & Oost 
t.a.v. Secretaris 

Chris Boele 
Amsterdamlaan 15 
3446 AK Woerden 
 

Steunpunt Vluchtelingen Groene Hart 
t.a.v. Secretaris 
Blekerijlaan 6 
3447 GV Woerden 
 
Bestuur Stichting  Aanvullende Gezondheidszorg  
t.a.v. Secretaris 
Reigerstraat 14 
3443 AW Woerden 

Stichting JOAC Inloophuis ’t Centrum 
t.a.v. Secretaris 
p.a. Hogewoerd 3A 
Woerden 
 
Stichting Rotterdam 
t.a.v. Secretaris 
Borderwijklaan 28 
9721 TP Groningen 

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

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

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

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

  
ABN AMRO Bank NV 
Westdam 4 
3441 GA Woerden 

Rabobank Woerden 
afd. communicatie 
Postbus 2035 
3440 DA Woerden 
 

  

  

  

 
 

 

  


