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VOORWOORD

Zitten we in Nederland aan het einde van de verzorgingsstaat? Staan we aan de vooravond van transformatie naar
meer zelfredzaamheid? En als dit zo is wat betekent dat voor een organisatie als onze stichting de Meerpaal?
In Nederland zijn negenduizend jongeren dakloos. De meesten van hen hebben hoge schulden, kunnen daardoor
niet studeren of naar school, waardoor de kans op werk vrijwel nihil is. Jongeren kunnen tot hun achttiende rekenen
op bescherming en begeleiding van jeugdzorg, maar zijn vanaf hun achttiende plotseling zelf verantwoordelijk voor
hun toekomst. En dat werkt slecht. Volgens cijfers van de Stichting Zwerfjongeren heeft 60 procent van alle dakloze
jongeren voor hun achttiende al te maken gehad met verwaarlozing, geweld, misbruik, psychiatrische problemen of
alcohol en/of drugsproblemen.
Dat verleden verdwijnt niet opeens wanneer ze achttien worden en geacht worden op eigen benen te kunnen staan.
Het overgrote deel is met politie en justitie in aanraking geweest, en ongeveer de helft van alle zwerfjongeren heeft
niet meer dan basisonderwijs gevolgd. Een groot deel van hen zit in de schulden. Kortom: geen ideale positie van
waaruit je zelfstandig aan je toekomst kunt gaan werken.
Tal van jongeren hebben in de afgelopen jaren ook bij de Meerpaal aangeklopt voor hulp. We hebben er over
gepraat, vergaderd, gebeden en nagedacht. Bestaat er zoiets als een op maat gemaakt plan voor iedere zwerf of
probleem jongere? Het klinkt mooi, logisch zelfs, maar is het haalbaar? Iets doen aan dit soort problemen is
ingewikkeld. Dat wisten we al langer.
Het oude weeshuis Woerden waarin stichting de Meerpaal is gevestigd is ruim 410 jaar meegegroeid met de actuele
problemen in de samenleving. Ook vandaag de dag is het een diaconale bijenkorf met de opvang van mensen die
tijdelijk geen dak of thuis hebben. Met de Kerk in de Buurtwinkel en vaste partners in het pand zoals de
gebedswinkel en ’t Centrum Inloophuis. Toch moesten we ook voor dit nieuwe probleem van jongeren een passend
antwoord zien te vinden.
God voorziet. In de Bijbel is het eenvoudig te vinden. God voorziet. Mattheüs 6: 33 & 34 (Jongeren bijbel)

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven
worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Op een bijzondere en wonderlijke wijze kregen we een extra pand ter beschikking in de Voor – Achterstraat in
Woerden. Een onverwachte gebeurtenis die niet veel later alsnog op zijn plaats viel. Een regelrechte
gebedsverhoring. Zo zien we telkens weer dat alleen God omstandigheden mooier laat lopen dan dat wij ze
bedenken!
Inmiddels is het pand volledig gerenoveerd en ingericht. Een pand waar we vier jongeren in de vorm van een
kamertrainingscentrum kunnen helpen hun weg naar zelfstandigheid in de samenleving te vinden. Ook de opvang
kamers in het oude Weeshuis aan de Havenstraat zijn opgeknapt. Voor professionele zorg en begeleiding zijn we een
samenwerkingsverband aangegaan met stichting Timon.
Ruim 410 jaar lang groeide het weeshuis in Woerden mee met maatschappelijke problemen. Samen met
partnerorganisaties staat hulpverlening open voor iedereen, met speciale aandacht voor jongeren, vluchtelingen,
dak- en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen of in dringende financiële problemen raken.
We zijn in 2014 erg druk geweest met aanpassingen, veranderen en ontwikkelen. De klassieke opvang was minder.
We zijn klaar voor jongeren en tal van andere zaken. Al met al zijn we 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.

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)
* Het Kamertrainingscentrum is een gezamenlijk initiatief van stichting de Meerpaal & stichting Timon. Het pand in de Achterstraat
te Woerden is hiervoor als ‘vrij te gebruiken’ beschikbaar gesteld aan stichting de Meerpaal.
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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 de dagelijkse gang van zaken komt het er op neer dat ons pand bijna vierentwintig uur per dag lijkt op een
diaconale bijenkorf. Mensen komen en gaan. De één komt voor opvang, de ander moet even douchen en de
volgende zoekt een bak koffie, gezelligheid of een maaltijd. Mensen komen voor gebed, een gesprek, 2 e hands
kleding of met een bijzondere hulpvraag. Tientallen vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen geholpen wordt.
‘Met elkaar, voor elkaar’. Het is onze slogan. We stimuleren iedereen om in goede harmonie met elkaar om te gaan
en er ook voor elkaar te zijn. Zo worden bezoekers soms vrijwilliger en vrijwilligers bezoekers.
Het voorwoord begon met een aantal vragen. Zitten we in Nederland aan het einde van de verzorgingsstaat? Staan
we aan de vooravond van transformatie naar meer zelfredzaamheid? En als dit zo is wat betekent dat voor een
organisatie als onze stichting de Meerpaal? Het zijn vragen die we onszelf voortdurend stellen. Het zijn antwoorden
die we zoeken om vanuit onze doelstelling aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving.
Uit een recent onderzoek van het RIVM blijkt dat bijna veertig procent van de Nederlandse volwassenen zich
eenzaam voelt. Vrijwel iedereen voelt zich wel eens een dagje eenzaam, bijvoorbeeld omdat het een hectische dag
op het werk is. Deze eenzaamheid is vervelend, maar niet zo zorgelijk. Eenzaamheid wordt pas zorgelijk wanneer
deze structureel van aard is, als mensen zich langere tijd eenzaam voelen. Anders dan vaak gedacht wordt, zijn het
niet de ouderen of de jongvolwassenen die het meest eenzaam zijn, maar mensen van middelbare leeftijd. Vooral
gescheiden mannen en vrouwen tussen de 50 en 64 jaar lopen een grote kans op eenzaamheid. Van hen is ongeveer
één op de vier erg eenzaam (25 %). Ter vergelijking: van de gehuwden in deze leeftijdsgroep is gemiddeld 6 % erg
eenzaam, van de nooit gehuwden 15 % en van de weduwen en weduwnaars ongeveer 17 %. Ouderdom op zich is
geen oorzaak van eenzaamheid. Dat eenzaamheid vaker bij ouderen voorkomt, komt vooral door het verlies van de
partner, het kleiner worden van hun netwerk en het verlies van contacten in de buurt. Toch is eenzaamheid een
trend die we steeds vaker zien in de Meerpaal. Mensen die eenzaam zijn en een veilig en gezellig plekje zoeken.
In de voorgaande jaren 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. Toch was dit de reden om op een tweede locatie een
kamertrainingscentrum voor jongeren te starten. We werden gezegend met een pand dat we hier vrij voor ter
beschikking kregen. Voor de professionele zorg zijn we een samenwerking aangegaan met stichting Timon.
De komende jaren zullen de grote achterliggende vragen ons steeds meer bezig gaan houden. Makkelijke
antwoorden op die vragen bestaan niet. De komende jaren zullen 78.000 kwetsbare mensen zijn aangewezen op
zorg in hun buurt of wijk. Dat is een kwestie van immense urgentie, die de vraag of we in een doe- of doeidemocratie leven doet verbleken. Als stichting de Meerpaal proberen we een klein maar goed voorbeeld te zijn van
hoe we daar praktisch vorm aan kunnen geven. Zorg zonder of met verblijf wordt vanaf 2015 steeds meer beperkt
tot burgers die zware zorg vragen. De komende 5 jaar zoeken 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 GGZcliënten per jaar een min of meer beschutte plek in buurten en wijken. Voor duizenden jongeren die tussen wal en
schip dreigen te raken is nog geen oplossing.
‘Met elkaar, voor elkaar’. Het is onze slogan. Als bestuur, vrijwilligers, bezoekers en partners stimuleren we iedereen
om in goede harmonie met elkaar om te gaan en voor elkaar te zorgen. Een ambitieuze doelstelling die ons met de
dag meer afhankelijk maakt van God.
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ONTWIKKELINGEN
Mattheüs 25: 35-40
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.”
De verzorgingsstaat, met een overheid die veel voorzieningen garandeerde, verandert naar een maatschappij met
meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Als we dat afzetten tegen de tekst uit Mattheüs
25 dan is het een Bijbelse opdracht om een stap voorwaarts te doen.
In een turbulente wereld die snel verandert moeten we terug naar ons fundament. Het helpen van onze naaste is
daarbij het doel. Zaken als geld, protocollen en organisatie zijn daarbij randvoorwaarden. Met dit als basis wil de
Meerpaal hand in hand met het inloophuis ’t Centrum, de Gebedswinkel, stichting Timon 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, het inloophuis ’t Centrum als diaconaal centrum en nu ook het kamertrainingscentrum in het stadshart
van Woerden. Steeds meer voelen en ervaren we het alsof we bijna vierentwintig uur per dag Kerk in de buurt
mogen zijn. Op een praktisch manier zijn we als christenen actief in het stadshart van Woerden.
De initiatieven uit het afgelopen jaar mogen allemaal succesvol en gezegend 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.
Tal van maatschappelijke en andere stagiaires zijn actief betrokken bij alle onderdelen. De maatschappelijke
stagiaires 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.
Eenzaamheidsbestrijding, zorg voor ouderen en uitbreiding van de faciliteiten voor jongeren staan op ons
wensenlijstje. We kunnen nu permanent zes jongeren opvangen. De vastgestelde behoefte zit alleen al bij de
jongerendoelgroep op een gemiddelde van tussen de vijftien en twintig jongeren.
Als gezamenlijke kerken en christenen staan we voor unieke kansen en uitdagingen. Met al deze ontwikkelingen in
ons achterhoofd zullen we ons best doen om dagelijks present te zijn en te blijven in de samenleving op een wijze
zoals hiervoor omschreven in Mattheüs 25.

Jaarverslag 2014

Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis “de Meerpaal”

6

OPVANG DAK- EN THUISLOZEN
De behoefte van opvang in Woerden is in de afgelopen jaren veranderd. De georganiseerde opvang van mensen met
een psychiatrische achtergrond en de komst van 22 short stay appartementen aan de Hogewoerd hebben de
gemiddelde doelgroep voor de Meerpaal doen veranderen. Waar er tot voor kort nog veel vraag was naar
maatschappelijke opvang is er nu zichtbaar meer behoefte aan opvang van jongeren.
Toch is het probleem van maatschappelijke opvang nog niet helemaal verdwenen. Integrale oplossingen om mensen
die tijdelijk dak- of thuisloos zijn daadwerkelijk weer aan passende woonruimte te helpen of het toe leiden naar werk
blijft een taai en moeizaam traject. Hierdoor ontstaat nog steeds het zogenaamde draaideur probleem. 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 terugwerpt in de situatie waar ze met pijn en moeite uit zijn geklommen. Er
is beperkte beschikbaarheid van betaalbare woonruimte voor deze doelgroep en bureaucratie zorgt voor veel gedoe
met bijvoorbeeld uitkeringen.
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 terugvallen in hun oorspronkelijk
problematiek omdat de bureaucratie het wint van het zoeken naar pragmatische oplossingen.
Het jaar 2014 was voor stichting de Meerpaal een transitiejaar. Een jaar van verschuiving van traditionele opvang
naar meer focus op jongerenopvang. Dit vroeg om een stevige investering in de beschikbare ruimtes, de inrichting en
de faciliteiten. Om die reden is er vaker een beroep gedaan op alternatieven voor mensen die opvang vroegen.
Inmiddels hebben we nu zes plaatsen beschikbaar voor opvang van jongeren. Deze vorm van opvang richt zich over
het algemeen op langere periodes dan we gewend waren. Omdat maatschappelijke opvang niet volledig achterhaald
is wordt op dit moment naarstig gezocht naar alternatieve huisvesting.
Naast de opvang worden we met grote regelmaat ook geconfronteerd met mensen die op de rand lijken te
balanceren. Net nog niet dakloos maar vaak wel al hopeloos. Mensen met veel andersoortige hulpvragen. Hulpvragen
die meestal gericht zijn 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 2014 werd in totaal dertig keer een beroep gedaan op de opvangmogelijkheden. Het ging hier vooral om
jongeren. Omdat de voorzieningen nog niet voldoende waren aangepast is er vaak bemiddeld in het zoeken en
vinden van alternatieven. Het aantal geregistreerde overnachtingen van daklozen in 2014 was honderd
tweeënveertig. Twee 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 een
postadres te helpen met allerlei achterliggende problemen.
De gasten of bezoekers van de Meerpaal, die niet over de eerste levensbehoeften beschikken kregen schone kleding,
schoenen en verzorgingsmiddelen, zoals zeep, tandenborstel etc. Daar waar nodig en urgent 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 2014 hebben we vanuit dit noodfonds diverse zaken kunnen betalen zoals kosten voor eerste levensbehoeften,
vervoersbewijzen etc.
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JEUGDWERK
De faciliteiten die “de Meerpaal” voor de jeugd bood zijn in 2014 tot een minimum beperkt gebleven. Met de opening
van het kerkelijk centrum ‘Het Baken’ in Snel en Polanen zijn verschillende jeugdgroepen vertrokken naar deze
nieuwe locatie.
Eén groep is in de Meerpaal gebleven:
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 2014 goed bezocht door
gemiddeld zo’n 15 á 20 kinderen per middag.

Jeugdvereniging van de Bethlehemkerk tijdens schoonmaak hulp actie in de Meerpaal
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VERHUUR
In 2014 is de grote zaal aan de achterzijde van ons pand verhuurd aan het inloophuis ’t Centrum die al jaren 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. 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.
In 2014 is de regentenkamer van het oude Weeshuis verhuurd als gebedswinkel aan de Cama Parousia gemeente.
De gebedswinkel is een unieke aanvulling op de overige activiteiten met een focus op ontmoeting van mens tot
mens. In de gebedswinkel vinden bezoekers een luisterend oor, een plek om even tot rust te komen of een goed
gesprek te voeren. Zoals vroeger de kerk altijd geopend was en fungeerde als een plek van bezinning of ontmoeting,
zo is de gebedswinkel een plek waar iedereen terecht kan voor een goed gesprek of heel simpel: voor een gebed. In
een tijd waar mensen nauwelijks nog tijd voor elkaar hebben is de gebedswinkel een heerlijk rustpuntje om bezig te
zijn met de dingen in het leven die er écht toe doen.
In de grote zaal aan de voorzijde van het pand zit 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 kwalitatief goede kleding, een bak koffie en een
praatje. Niet alleen de kwaliteit, maar ook de lage prijs van onze producten verrast de meeste klanten positief.
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.
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
gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Het is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Waar mensen met elkaar
kunnen praten, zingen en bidden. Waar mensen naar elkaar luisteren. Waar mensen voor elkaar klaar staan.
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 bij 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.

Verbouwingswerkzaamheden opvang kamertrainingscentrum locatie Havenstraat
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Balans Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal
31-12-2014

31-12-2013

€

31-12-2014

€

€

Materiele vaste activa
Gebouw
Inventaris

186.012
43.651
229.663

Vlottende activa
Leningen u/g
Nog te ontvangen

6.091
6.091

186.012
42.189
228.201

€

Stichtingsvermogen

142.217

148.399

Resultaat boekjaar

1.636
143.853

-6.182
142.217

126.918

126.918

-

-

270.771

269.135

Langlopende
schulden
Hypotheek o/g

879
4.425
5.304

31-12-2013

Kortlopende schulden
Liquide middelen
Bank
Kas

Nog te betalen
32.533
2.484
35.017

35.133
497
35.630

270.771

269.135

Toelichting bij de balans per 31 december 2014

Gebouw

De waarde waarvoor Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal bij verkoop het pand aan de
Havenstraat 6 moet aanbieden aan de partij (de Hervormde gemeente te Woerden) genoemd in de overeenkomst
van 1 februari 1991 met de Stichting Gereformeerd Wees- en Oudeliedenhuis bedraagt € 74.874. Deze waarde is
vermeerderd met het bedrag van de grote verbouwing in 1999 te weten fl. 244.915 (€ 111.138). Hiermee is de
huidige waarde van het pand bepaald op € 186.012.

Leningen u/g

De verstrekte lening in 2013 is terugbetaald.

Nog te ontvangen

Dit omvat vooral nog te ontvangen inkomsten uit verhuur van het pand.

Inventaris Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal
KTC

Winkel

Overig

Totaal

0

1.994

40.195

42.189

6.935

235

368

7.538

Aanschaffingswaarde desinvesteringen

-

-

-

-

Cum. Afschrijvingen desinvesteringen

-

-

-

-

162

238

5.675

6.075

Boekwaarde per 31 december 2014

6.773

1.991

34.888

43.651

Aanschaffingswaarde

6.935

2.416

52.790

55.367

162

425

17.902

18.489

6.773

1.991

34.888

43.651

Boekwaarde per 1 januari 2014
Investeringen

Afschrijvingen

Cum. Afschrijvingen & waardevermindering
Boekwaarde per 31 december 2014
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Staat van baten en lasten
Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal
Realisatie

Begroting

Realisatie

2014

2014

2013

€

€

€

Baten
Verhuur

15.355

12.500

13.867

KIDB winkel

13.805

7.500

11.848

4.765

5.500

5.152

375

-

-

Subsidie gemeente voor opvang

3.468

3.543

3.400

Opvang

1.877

1.200

944

Giften

4.247

3.000

4.679

Giften noodfonds

600

600

600

Giften kamertrainingscentrum

750

-

-

Bijdrage energie
Bijdrage energie Achterstraat

Rente
Som baten

261

150

389

45.503

30.000

40.879

Lasten
Onderhoud pand

13.298

21.000

17.464

Energie

7.378

7.000

8.524

KIDB winkel

2.193

2.000

1.359

Vrijwilligersvergoeding

1.950

1.500

1.450

Opvang

311

800

314

Noodfonds

687

600

953

Algemene kosten

2.017

4.000

2.279

Verzekeringskosten

1.886

1.900

1.836

Belastingen

1.939

1.900

1.789

KPN

7759

800

780

368

400

325

-

-

1.379

Onderhoud pand

255

-

-

Energie

500

-

-

Algmene kosten

901

-

-

Belastingen

168

-

-

Ziggo

106

-

-

Vitens

127

-

-

34.843

41.900

38.451

Afschrijvingen

6.075

7.500

5.714

Rentelasten

2.949

2.500

2.895

Resultaat

1.636

-17.907

-6.182

Vitens
Terugbetaling deel subsidie 2012
Kamertrainingscentrum Achterstraat

Som lasten
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Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2014

KIDB winkel
De KIDB winkel die in 2012 gestart is, heeft ook in 2014 boven verwachting gedraaid. We zijn heel blij dat met deze
inkomsten.

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.

Kerk in de Buurtwinkel
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BESTUUR
Bestuurssamenstelling per 31 december 2014.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

:
:
:

Ing. P. Verbree
M. Kleinveld – Beukers
E. Hoogenboom-Spijker

Leden

:

J. Ruitenburg
L. Raven - van Bodegraven
P.J. Verlaan

Opvangwerk

:

M. Kleinveld – Beukers
L. Raven - van Bodegraven

Secretariaat

:

M. Kleinveld – Beukers

Financiën

:

E. Hoogenboom-Spijker

Bouwkundige zaken / verhuur

:

P.J. Verlaan

Taakverdeling binnen het bestuur

Beheerdersechtpaar
In 2014 was de familie Tamerus – Verbree het beheerdersechtpaar (Sinds 2002).
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VERZENDLIJST
Kerkelijke instellingen
Hervormde gemeente Woerden
t.a.v Scriba
Kerkelijk bureau, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
Gereformeerde Kerk Woerden
t.a.v Scriba
p.a Meeuwenlaan 13
3443 BB Woerden

Hervormde gemeente Linschoten
t.a.v Scriba
Molentocht 15,
3461 JD Linschoten
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. Jan de Bakkerstraat 11
3441 ED Woerden

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

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

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

Stichting TIMON
Postadres: Postbus 462
3700 AL Zeist
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