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VOORWOORD 

 
 
 
Herkent u dat gevoel van eenzaamheid? Dat gevoel dat je er niet echt bij hoort? Dat je er niet toe doet? Ik hoop van 
niet.  
 
Het gevoel ongewenst te zijn leidt tot sociale angst. Het maakt dat iemand zich minderwaardig voelt in gezelschap of 
zelfs in de samenleving.  Het maakt dat iemand zich buitengesloten voelt. Ik doe er niet meer toe en ik hoor er niet 
meer bij. Met de dagelijkse koppen in de krant herkennen we het wel. De enorme stroom vluchtelingen. Wie zit er op 
hen te wachten? Mogen ze er van ons bij horen? Hoe zorgen we ervoor dat ze het gevoel hebben dat ze ertoe doen? 
Datzelfde geldt voor groepen jongeren die op de één of andere manier de aansluiting met de samenleving verloren 
hebben. Ze zijn een gemakkelijke prooi voor criminele organisaties of radicalisering.  
 
Sociaal isolement heeft vele gezichten. Het kan de vluchteling zijn of die geradicaliseerde of criminele jongere uit de 
buurt. Het kan die zonderlinge buurman of buurvrouw zijn die je eigenlijk nooit met iemand ziet praten. In alle 
eerlijkheid loopt de gemiddelde Nederlander er het liefst met een boog omheen.  
 
Maar als we kijken naar het actuele voorbeeld van vluchtelingen dan zien we dat ze alles achter laten. Hun familie en 
vrienden, hun huis, baan of school en soms zelfs hun eigen kinderen. De reis die vluchtelingen afleggen op zoek naar 
een veilige plek is vaak levensgevaarlijk. Vluchten doe je alleen als je ten einde raad bent. De vraag of iemand 
uiteindelijk in Nederland mag blijven of niet, wordt zeer nauwkeurig overwogen. Ondanks dat we vaak andere 
verhalen horen op straat krijgen migranten die alleen om economische redenen hierheen komen geen asiel. 
 
In het oude weeshuis van Woerden hangt een schilderij met de tekst uit 1 Petrus 4:9 ‘Wees gastvrij jegens elkander, 
zonder morren’. In onze tijd gaat het daarbij misschien wel meer over eenzaamheid dan over woningnood. 
Eenzaamheid is een nog taaier probleem dan woningnood. We hebben natuurlijk ook woningen nodig. Vooral 

jongeren zien we permanent tegen een dichte deur lopen bij het zoeken naar een woning. Maar naast dat tekort aan 
woningen gaat het misschien nog wel meer om open deuren.  
 
Hoe gebruiken we onze woning? In Bijbelse zin kan niemand zich huiseigenaar noemen. Als volgens Paulus God ons 
‘alles rijkelijk ten gebruike geeft om wél te doen’ (1 Tim. 6:17), dan hoort ons huis daar ook bij. Het is om te 
gebruiken. We krijgen het om wél te doen. Een van de doelen van een huis is gasten te ontvangen en hen zo nodig 
voor kortere of langere tijd op te nemen. In Hebreeën komen we dat prachtige woord ‘herbergzaamheid’ tegen: 
‘Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.’ In 
Rusland is er een spreekwoord dat zegt: ‘Gast in huis, God in huis.’ 
 
Naast kinderen verlangen ook veel jongvolwassenen ernaar om met anderen onder één dak te wonen. Vaak hebben 
ze dat nodig. Gelukkig zie je hier en daar gevarieerde woonvormen ontstaan. Er zijn gezinnen die samen in een pand 
gaan wonen en daarbij andere mensen opnemen. Er zou op dit gebied nog meer geëxperimenteerd moeten worden. 
Ook wat oudere mensen hebben op woongebied wellicht meer te bieden dan ze zich bewust zijn. Het zou goed zijn 

om naast het ‘zwitserlevengevoel’ ook het ‘pelgrimgevoel’ te ontwikkelen. Daarbij hoort het openen van deuren die tot 
nu toe gesloten bleven.  
 
De Bijbel, als Gods woord, is ons richtsnoer in het vinden van nieuwe wegen in deze soms complexe tijd. Zo kijken we 
dankbaar terug op 2015 waarin we druk geweest zijn met aanpassingen, veranderen en ontwikkelen. Inmiddels 
hebben we drie opvanglocaties en vinden er tal van activiteiten plaats. Onder Gods leiding mochten we kerk zijn 
midden in de Woerdense samenleving en gastvrij zijn voor heel veel mensen. In het bijzonder voor hen die dachten 
dat ze er niet meer bij horen, voor hen die dachten dat ze er niet meer toe doen. 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 gemeente 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.  
 
* De Pitstop is een gezamenlijk initiatief van stichting de Meerpaal, het Leger des Heils en de gemeente Woerden. Het pand aan de 
Leidsestraatweg te Woerden is hiervoor als ‘vrij te gebruiken’ beschikbaar gesteld aan stichting de Meerpaal. 

 
 
 
 
 
 



5 

 

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 erop neer dat we inmiddels drie panden beschikbaar hebben voor mensen 
die tijdelijk opvang nodig hebben. In het voorwoord haalt de voorzitter de tekst uit 1 Petrus 4:9 aan: ‘Wees gastvrij 
jegens elkander, zonder morren’.  We zijn ontzettend blij dat we op de verschillende locaties inmiddels ook steeds 
intensiever samenwerken met professionele partners als het Leger des Heils en stichting Timon. Zij hebben 
professionals in dienst die daar waar nodig de zorgkant van onze gasten kunnen bedienen.  
 
In ons centrale pand, het weeshuis Woerden zijn we bijna vierentwintig uur per dag een diaconale bijenkorf. Hier 
werken we nauw samen met stichting JOAC (Inloophuis ’t Centrum) en CAMA Parousia (de Gebedswinkel). 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, 2e hands kleding of met een bijzondere 
hulpvraag. Tientallen vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen geholpen wordt.  
 
‘Met elkaar, voor elkaar’ 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.  
 
Meer en meer willen we in dit turbulente tijdsgewricht zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn als christenen in de 
samenleving. De motivatie om kerk te zijn voor onze omgeving, is dat we Jezus Christus wilt dienen op de plaats 
waar we samen met onze medemens wonen, werken of recreëren.  Het is in feite waar het in ons hele kerk en 
Christen-zijn om draait. Wat ziet onze omgeving van Jezus Christus? Hoe zijn wij Zijn beelddragers, Zijn 
ambassadeurs? 
 
Misschien is het in deze tijd wel goed om ons diaconale en missionaire werk te vergelijken met de klassieke situatie 
van een zendeling in de voorbije eeuwen. Zo iemand trok de rimboe in met maar één verlangen.  De liefde van God 
laten zien, in woord en daad en zo het goede nieuws van Jezus Christus doorgeven. Als de zendeling dan bij een 
dorp kwam, probeerde hij duidelijk te maken dat hij met goede bedoelingen kwam. Als hij werd geaccepteerd, 
bouwde hij een hut in het dorp, en legde zich erop toe de taal van de mensen te leren. Vervolgens deed hij zijn best, 
om concrete daden van liefde te tonen. Hij leefde samen met de mensen en hielp hen met de noden waarmee ze 
worstelden. Zonder vooroordelen. Iedereen mocht erbij horen en iedereen deed ertoe. Zo groeiden de contacten, en 
er groeide vertrouwen. Iedereen die meer wilde weten over de Bijbel, kon bij de zendeling terecht.  
 
Als bestuur verlangen en werken we om op deze manier kerk voor de buurt te zijn. Het is een groeiproces, dat vele 
jaren duurt en steeds weer verrassingen en kansen met zich meebrengt. We realiseren ons dat bepaalde dingen niet 
zullen lukken of na een poosje hun functie verliezen. Dat is niet erg. God zelf wijst de weg. Wie Zijn weg wil gaan, zal 
hem zeker vinden. Het gaat erom dat we naar deze weg gaan verlangen. Dat we ervan gaan dromen. Met elkaar, 
voor elkaar. Iedereen hoort erbij en iedereen doet ertoe.  
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ONTWIKKELINGEN  
 
 
1 Petrus 4:9 ‘Wees gastvrij jegens elkander, zonder morren’.   
 
Als kind hebben we, bijna zonder uitzondering, geleerd dat niet ieder ander mens goed is. Wat daarbij goed of fout is 
hangt vaak af van waar onze wieg heeft gestaan. Onze reactie op mensen die niet goed zijn is het buitensluiten van 
de ander. Het vreemde effect van buitensluiten is echter dat wij daarmee ook onszelf buitensluiten. Want zodra we 
een ander buitensluiten, dus er geen groep mee willen vormen, sluit we onszelf ook uit van die groep die gevormd 
had kunnen worden. Het vreemde punt is echter dat degene die buitengesloten wordt de pijn ervaart. Terwijl de 
persoon die buitensluit vaak nergens last van lijkt te hebben. We willen ten diepste allemaal erbij horen. Deel 
uitmaken van de gemeenschap waarin we wonen, werken en recreëren.  
 
Daarnaast hebben we allemaal dat verlangen naar erkenning. We hebben allemaal een sterk verlangen om gezien en 
gehoord te worden door de mensen om ons heen, om betekenis te hebben in het grotere geheel. We willen er niet 
alleen bij horen maar we willen er ook toe doen. De menselijke behoefte aan erkenning en waardering komt volgens 
veel wetenschappers direct na behoeften als eten en drinken, bestaanszekerheid en sociaal contact. Ook vanuit 
Bijbels perspectief is het belangrijk dat we iedereen het gevoel geven dat ze erbij horen en ertoe doen. Iedereen is 
tenslotte uniek. God heeft ieder van ons uniek geschapen. God heeft ons lief. Hij heeft ons gevormd in de 
moederschoot en wist al van ons bestaan af nog voordat we verwekt waren (Psalm 139). Toch is het voor heel veel 
mensen niet meer zo vanzelfsprekend dat zij waardevol en uniek zijn. Juist die mensen moeten we op vele manieren 
laten merken dat ze waardevol en uniek zijn in onze én in Gods ogen.  
 
De initiatieven uit het afgelopen jaar mogen allemaal succesvol en gezegend genoemd worden. De opvang heeft 
zich uitgebreid naar drie locaties en we werken samen met professionele partners zoals het Leger des Heils en 
stichting Timon. 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. De openingstijden van ’t 
Centrum als inloophuis zijn uitgebreid en ook de uitbreiding van activiteiten zoals een schilders club, crea 
club, vragenuurtje en zangclub voorzien duidelijk in een nieuwe behoefte. Met name de faciliteiten voor 
maaltijdvoorziening hebben ervoor gezorgd dat zowel de lunch als de warme maaltijden veel drukker bezocht worden 
dan voorgaande jaren.  
 
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. Een 
deel van hun inzet was gericht op het beleid om in gezamenlijkheid 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 onveranderd op 
ons wensenlijstje. We kunnen nu permanent jongeren en ouderen opvangen. De eerder vastgestelde behoefte om 
ons meer specifiek te richten op de jongerendoelgroep is dit jaar bijgesteld met de komst van de derde opvanglocatie 
aan de Leidsestraatweg.  
 
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 uniek omschreven in 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.” 
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OPVANGWERK 

 
 
De behoefte aan 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. Ruim een jaar geleden hebben we besloten om voor de 
opvang meer te focussen op de doelgroep jongeren. Dit vond met name plaats op de locatie aan de Achterstraat 
waar de vier beschikbare kamers nagenoeg permanent bezet waren door jongeren in de leeftijd van ongeveer 18 tot 
24 jaar. Stichting Timon zet hier deskundigheid op maat in. Er is expertise op het gebied van opvoed- en 
opgroeiproblematiek, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en mensen met een Licht Verstandelijke 
Beperking (LVB).  
 

Kamer KTC de Meerplaal, locatie Achterstraat 

 
Ook op de locatie in de Havenstraat is de opvang in verhouding met voorgaande jaren meer gericht geweest op de 
opvang van jongeren en ook hier kan, afhankelijk van de achtergrond van de gasten, een beroep gedaan worden op 
stichting Timon of het Leger des Heils.  
 
Na de focus op de doelgroep jongeren bleek het probleem van maatschappelijke opvang toch nog niet verdwenen. 
Dit was de reden dat in 2015 koortsachtig gezocht is naar een derde opvanglocatie. Deze locatie hebben we de 
Pitstop genoemd. Een term uit de Formule 1 racerij waarbij de Pitstop een plek is waar buiten de racebaan even de 
nodige reparaties of het onderhoud verricht kan worden. 
 
De Pitstop in de wijk is een beschikbare woning voor tijdelijke opvang die gekoppeld is aan een gezamenlijke 
buurthuiskamer. Enkele kenmerken van de Pitstop zijn: 
• Deelnemers maken zoveel als mogelijk deel uit van het maatschappelijke verkeer; 
• Deelnemers leren van elkaar in de ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten; 
• De Pitstop is omgeven door inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen; 
• De Pitstop wordt ondersteund door vaste begeleiders (maakt informele zorg mogelijk); 
 
Het leger des heils zet deskundigheid op maat in. Er is expertise van het voorkomen van dak- en thuisloosheid, 
opvoed- en opgroeiproblematiek, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en mensen met een Licht 
Verstandelijke Beperking (LVB).  
 
Mocht onverhoopt meer zorg, dan wel 24-uurs opvang nodig zijn, dan kan zeven dagen in de week teruggevallen 
worden op de zogenaamde time-out bedden van Leger des Heils Midden Nederland. De time-out bedden zijn een 
initiatief van Abrona (VG-instelling) en Leger des Heils in de provincie Utrecht. Hierdoor is er sprake van een goede 

achterwacht functie. 
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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.  
 

 
Opvanglocatie ‘de Pitstop’ locatie Leidsestraatweg 

 
Dit vraagt om een onveranderde 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 2015 was voor stichting de Meerpaal een jaar van ontwikkelen, groeien en verbinden. Van traditionele 
opvang naar meer focus op jongerenopvang en vervolgens weer verbreden. 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 negen plaatsen beschikbaar voor langdurige opvang en 
nog twee voor echte crisissituaties.    
 
Naast de opvang worden we voortdurend 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 praktische 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.  
 
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 
2015 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 2015 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 2015 goed bezocht door 

gemiddeld zo’n 15 á 20 kinderen per middag.  
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VERHUUR 

In 2015 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 90 
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 2015 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.  

Kerk in de Buurtwinkel (KIDB winkel) locatie Havenstraat 

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 daaropvolgend 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.  

Balans Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 

            

             

  31-12-2015  31-12-2014     31-12-2015  31-12-2014  

  €  €     €  €  

             

Materiele vaste activa        Stichtingsvermogen 143.853  142.217  

Gebouw  186.012  186.012    Resultaat boekjaar 1.456  1.636  

Inventaris  40.662  43.651     145.309  143.853  

  226.674  229.663         

             

Vlottende activa        Langlopende schulden     

Leningen u/g                     -       Hypotheek o/g 118.636  126.918  

Nog te ontvangen bedragen  9.095  6.091         

  9.095  6.091         

             

Liquide middelen             

Bank   27.712  32.533         

Kas  465  2.484         

  28.177  35.017         

             

  263.945  270.771     263.945  270.771  
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Staat van baten en lasten 
Stichting hervormd Jeugd- en Opvanghuis de Meerpaal 

 

  2015  Begroting  2014  

  €  €  €  

Baten        

Verhuur  14.789  15.000  15.355  

KIDB winkel  16.868  12.500  13.805  

Stichting Timon  9.069  10.000  -  

Teruggave energiebelasting  5.843  -  -  

Bijdrage energie  4.219  5.000  4.765  

Bijdrage energie Achterstraat  900  900  375  

Subsidie gemeente voor opvang 3.520  3.543  3.468  

Opvang  -  1.200  1.877  

Giften  3.624  3.000  4.247  

Giften noodfonds  600  600  600  

Gift voor kamertrainingscentrum -  -  750  

Gift voor time-out huis  620  -  -  

Rente  112  150  261  

Som baten  60.164  51.893  45.503  

        

Lasten        

Onderhoud pand Havenstraat  12.432  17.500  13.298  

Energie  7.597  7.500  7.378  

KIDB winkel  2.347  2.000  2.193  

Vrijwilligersvergoedingen  2.700  2.000  1.950  

Opvang  -  800  311  

Noodfonds  503  600  687  

Algemene kosten  2.176  2.500  2.017  

Verzekeringskosten  2.024  1.900  1.886  

Belastingen  2.467  1.900  1.939  

KPN  760  800  759  

Vitens  392  400  368  

        

Kamertrainingscentrum Achterstraat       

Onderhoud pand  1.677  -  255  

Energie  1.994  -  500  

Algemene kosten  289  8.000  901  

Belastingen  480  -  168  

Ziggo  656  -  106  

Vitens  59  -  127  
 
 
Time-out huis Leidsestraatweg        

Onderhoud pand  10.009  -  -  

Energie  188      

Algemene kosten  309  -  -  

Belastingen        

KPN  58      

Vitens  60      

Som lasten  49.175  45.900  34.843  

        

Afschrijvingen  6.869  6.000  6.075  

        

Rentelasten  2.664  2.500  2.949  

        

Resultaat  1.456  -2.507  1.636  
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Inventaris Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 

 

  Inventaris 
KTC 

Inventaris 
winkel 

Inventaris 
overig 

Inventaris 
TOH 

Totaal 

  

Boekwaarde per 1 januari 2015 6.773 1.991 34.888 0 43.651 

Investeringen 2.096 83 780 921 3.880 

Aanschaffingswaarde desinvesteringen 0 0 0 0 0 

Cum. Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0 0 

Afschrijvingen 870 245 5.742 12 6.869 

Boekwaarde per 31 december 2015 7.999 1.829 29.925 909 40.662 

 

Aanschaffingswaarde 9.031 2.499 53.569 921 66.020 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 1.032 670 23.644 12 25.358 

Boekwaarde per 31 december 2015 7.999 1.829 29.925 909 40.662 
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BESTUUR 
 

 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2015. 
 
 
 
Voorzitter   : Ing. P. Verbree 
Secretaris   : M. Kleinveld – Beukers 
Penningmeester    : E. Hoogenboom-Spijker 
 
Leden    : J. Ruitenburg 

 L. Raven - van Bodegraven  
 P.J. Verlaan 
 G. van Drie   

      
      
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
Beheerders 
 
In 2015 was de familie Tamerus – Verbree het beheerdersechtpaar locatie Havenstraat (Sinds 2002).  
In 2015 was Minke Velthuis de beheerder locatie Achterstraat (Sinds 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


