
1 

 

 

 

Jaarverslag 2016             
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Weeshuis Woerden 1968 

 
 

www.weeshuiswoerden.nl 

http://www.weeshuiswoerden.nl/


2 

 

 

 

 

 

 
 

 
JAARVERSLAG 2016 
 
 

Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis “de Meerpaal” 

 

 
 

Inhoudsopgave 
 

 

Voorwoord ………………………………………………………... 3 
 

Organisatie ………………………………………………………… . 4 
 

Doelstelling ………………………………………………………… . 5 
 

Ontwikkelingen….………………………………………………….. 6 

 
Opvangwerk ........…………………………………………………. 7 

 
Verhuur…………………..........…………………………………….. 8 

 

Financieel overzicht  …………………………………………..….. 9 
 

Bestuur…………………..........……………………………………… 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3 

 

 
VOORWOORD 

 
 

Heeft u weleens nagedacht over zendingswerk in de voorbije eeuwen. In een misschien wel bekend 
boekje ‘Kerk voor de buurt’ wordt verteld wat we kunnen leren van de klassieke zendelingen. Zo’n 

zendeling vertrok naar een ver en vreemd land en ging de rimboe in met maar één verlangen. De liefde 
van God laten zien, in woord en daad. Als hij bij een vestiging of dorpje kwam, probeerde hij te 

ontdekken wie daar de belangrijkste mensen waren. Voorzichtig probeerde hij dan duidelijk te maken dat 

hij met goede bedoelingen kwam en als hij werd geaccepteerd, bouwde hij een hut aan de rand van het 
dorp. Langzaam maar zeker probeerde zo iemand dan de taal van de mensen te leren en hun gewoontes 

en tradities te doorgronden.  
 

Gedurende dit hele proces probeerde hij op een heel praktische manier te helpen. Zo groeiden de 

contacten en groeide er vertrouwen. Iedereen die meer wilde weten over de Bijbel, kon bij de zendeling 
terecht. Zo werden in de éne situatie veel mensen christen. In de andere situatie niet. Er was immers 

vrijheid: het was aan de mensen zelf om al dan niet die stap te zetten. 
 

Ons werk in de Meerpaal laat zich op tal van vlakken vergelijken met de eerste zendelingen uit lang 

vervlogen tijden. Wat zouden we zijn als we geen hechte band met God zouden hebben en houden? Hoe 
zouden wij anders die God kunnen vertegenwoordigen in ons stadshart? Ook een gemeente die Jezus 

Christus wil vertegenwoordigen zal zich moeten toeleggen op het onderhouden van een hechte band met 
haar Heer. Dat betekent onder meer een intensief gebedsleven, een nauwkeurig en geduldig luisteren 

naar de Bijbel, en een netwerk van kringen en groepen waarin dat Woord bestudeerd wordt. 
 

Als bestuur en vrijwilligers moeten we ook de taal en de cultuur van onze vele gasten nemen voor wat 

deze is. Hoe kun je anders contact leggen met de mensen? Wat is voor deze mensen belangrijk? Wat zijn 
hun normen en waarden? Als we iets willen betekenen voor de buurt, zullen we ons moeten inleven in 

wat belangrijk is voor de mensen in onze streek, stad of in de wijk, zonder meteen te oordelen. We zijn 
niet geroepen om oordelen te vellen, maar om de weg naar God te wijzen vanuit de situatie waarin 

mensen om ons heen zich bevinden, vanuit hun vragen, noden, zorgen. We moeten met iedereen contact 

leggen en elkaar dienen op een integere manier. Christus zei: “Ik ben in jullie midden als dienaar” (Lucas 
22: 27). Net zoals de eerste zendelingen willen en moeten wij ook altijd op een dienstbare manier bezig 

zijn. Door onderdak te geven, door maaltijdvoorziening, door 2e hands kleding en altijd de mogelijkheid 
voor gebed of gesprek.   

 
Als bestuur en vrijwilligers vertalen we zo dagelijks de christelijke boodschap naar de taal en cultuur van 

onze gasten en bezoekers. Altijd zijn we op een praktische manier op zoek naar de manier, waarop het 

Evangelie ‘landt’ in het leven van mensen. Zo zijn we een organisatie die ernaar verlangt om op een 
hedendaagse wijze kerk voor de buurt te zijn. Het is een groeiproces, dat vraagt om samenwerken, om 

creativiteit, om een luisterend oor in de wetenschap dat er steeds weer verrassingen en kansen zullen 
zijn. Sommige dingen zijn een succes en sommige dingen lukken niet of verliezen hun waarde in een snel 

veranderende samenleving. Dat is niet erg. God Zelf wijst ons de weg. Wie de weg wil gaan, zal hem 

zeker vinden. Het gaat erom dat we naar deze weg gaan verlangen. Dat we ervan gaan dromen.  
 

We kijken dankbaar terug op 2016 waarin we druk geweest zijn met aanpassingen, veranderen en 
ontwikkelen. We hebben drie opvanglocaties en er 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. 
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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 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.  
 

 
 

Sorteren 2e hands kleding voor de Kerk in de Buurtwinkel 
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ONTWIKKELINGEN  
 

 
Als stichting de Meerpaal staan we voor unieke kansen en uitdagingen. In een turbulente wereld vol 

geweld en vluchtelingen 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.” 

 
Om present te kunnen blijven op een manier 

die past bij onze visie moet er vaak veel werk 
verricht worden. Zo werd de keuken in 2016 

volledig gerenoveerd en op de eerste 

verdieping moesten de muren die vocht door 
lieten volledig opnieuw gepleisterd worden.  

 
Naast deze technische verbouwingen werd 

achter de schermen hard gewerkt aan een 

paar concepten die bestemd zijn voor het 
begeleiden naar werk. Veel jongeren vinden 

moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt. Met 
een koffiebranderij en een werkplaats voor 

fietsen reparatie hopen we in 2017 hier een 

passend antwoord op gevonden te hebben.  

 
           Verbouwing keuken locatie weeshuis Woerden 
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OPVANGWERK 

 
 

De behoefte aan opvang in Woerden is onveranderd groot. We hebben een focus op de doelgroep 

jongeren maar als het nodig is vangen we natuurlijk ook mensen op die buiten deze doelgroep vallen. 
Verspreid over drie locaties hebben we in totaal 10 bedden beschikbaar voor langdurige opvang en twee 

bedden voor noodopvang van korte duur.  
 

We vangen jonge dames, in de leeftijd van ongeveer 18 tot 24 jaar, op in onze locatie aan de Achterstraat 

waar de vier beschikbare kamers in 2016 nagenoeg permanent bezet waren. Stichting Timon zet hier 
deskundigheid in op maat. Er is expertise op het gebied van opvoed- en opgroeiproblematiek, 

psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. 
 

Ook op de locatie in de Havenstraat is de opvang gericht geweest op de opvang van jongeren. Afhankelijk 

van de achtergrond van de gasten hier kan een beroep op stichting Timon of het Leger des Heils.  
 

De derde opvang locatie noemen we de 
Pitstop. 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. Een plek voor 

tijdelijke opvang die gekoppeld is aan een 
gezamenlijke buurthuiskamer. 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. 

 
Het jaar 2016 was voor stichting de Meerpaal 

een jaar van groeien en verbinden. Van 

traditionele opvang naar meer focus op 
jongerenopvang en vervolgens weer 

verbreden.   
 

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. 
 

    
           Opvang locatie Pitstop Leidsestraatweg Woerden 
(opgeknapte tuin gesponsord door de Heren van de Ronde Tafel)  
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VERHUUR 

Verhuur heeft in de praktijk bijna plaats gemaakt voor vormen van samenwerking waar het woord 
verhuur bijna niet meer bij past. De grote zaal aan de achterzijde van ons pand wordt zo gebruikt door 

inloophuis ’t Centrum die al jaren hun thuishonk 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. Zowel op bestuurlijk niveau als 
op het niveau van activiteiten zijn de organisaties aan het samensmelten. 

De regentenkamer van het oude Weeshuis is in gebruik als gebedswinkel en de Cama Parousia gemeente 

is hierbij een belangrijke samenwerkingspartner. 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. Op vrijdag wordt er 

gezongen en op zaterdag is het de uitvalsbasis voor ‘Pray Station’. 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. 

We zijn een ‘bruisend’ trefpunt in het 
stadshart van Woerden. Een plaats waar 

daklozen een onderkomen vinden, waar 
mensen voor extreem lage prijzen 2e hands 

kleding kunnen krijgen, waar 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 
de 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 

  31-12-2016  31-12-2015    31-12-2016  31-12-2015 

  €  €    €  € 

Materiele vaste activa           

Gebouw  186.012  186.012   Stichtingsvermogen 145.310  143.853 

Inventaris  38.259  40.662   Resultaat boekjaar 5.664  1.457 

  224.271  226.674    150.974  145.310 

           

Vlottende activa       Langlopende schulden    

Nog te ontvangen bedragen  15.167  9.095   Hypotheek o/g 108.636  118.636 

           

Liquide middelen           

Bank   41.788  27.712   Kortlopende schulden    

Kas  1.572  465   Nog te betalen bedragen 23.187  - 

  43.360  28.177       

           

  282.797  263.946    282.797  263.946 
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Staat van baten en lasten 
Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 

                

  2016  Begroting  2015  

  €  €  €  

Baten        
Verhuur  12.551  15.000  14.789  
KIDB winkel  17.086  12.500  16.868  
Stichting Timon  15.454   7.500   9.069  
Teruggave energiebelasting  1.288   -     5.843  
Bijdrage energie  5.340  5.000  4.219  
Woonbijdrage Achterstraat  750  900  900  
Woonbijdrage Leidsestraatweg  750   -      -     
Subsidie gemeente voor opvang  3.500  3.500  3.520  
Opvang  500   -      -     
Giften   3.204  3.000  3.624  
Giften noodfonds  358  300  600  
Gift voor Pitstop  4.798   -     620  
Opheffing ING rekening  2.514   -      -     
Rente  21  150  112  

Som baten  68.114  47.850  60.164          

Lasten        
Onderhoud pand Havenstraat  23.714  17.500  12.432  
Energie  7.728  7.500  7.597  
KIDB winkel  1.823  1.500  2.347  
Vrijwilligersvergoedingen  2.750  3.000  2.700  
Opvang   -      -      -     
Noodfonds  710  300  503  
Algemene kosten  2.076  2.000  2.176  
Verzekeringskosten  2.195  1.900  2.024  
Belastingen  1.709  2.000  2.467  
KPN  909  800  760  
Vitens  443  400  392  

  44.056  36.900  33.398          
Kamertrainingscentrum Achterstraat       
Onderhoud pand  61   -     1.677  
Energie  2.405   -     1.994  
Algemene kosten  589  8.000  289  
Belastingen  617   -     480  
Ziggo  690   -     656  
Vitens  245   -     59  

  4.608  8.000  5.153          
Pitstop Leidsestraatweg        
Onderhoud pand  3.845   -     10.009  
Energie   -      -     188  
Algemene kosten  32   -     309  
Belastingen  427   -      -     
Ziggo  525   -      -     
KPN   -      -     58  
Vitens   -      -     60  

   4.830    -      10.624           
Som lasten  53.494  44.900  49.175          

Afschrijvingen  6.720  6.000  6.869          

Rentelasten  2.236  2.500  2.664          

Resultaat  5.664  -5.550  1.456  
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Inventaris Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 

 

 Inventaris 
KTC 

Inventaris 
winkel 

Inventaris 
overig 

Inventaris 
Pitstop 

Totaal 
 

      

Boekwaarde per 1 januari 2016 7.999 1.829 29.925 909 40.662 

Investeringen 1.687 110 935 1.584 4.316 

Aanschaffingswaarde desinvesteringen 0 0 0 0 0 

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0 0 

Afschrijvingen 1.004 295 5.228 193 6.720 

Boekwaarde per 31 december 2016 
 

8.682 1.644 25.633 2.300 38.259 
          

          
Aanschaffingswaarde 10.718 2.609 54.505 2.505 70.337 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 2.036 965 28.872 205 32.078 

Boekwaarde per 31 december 2016 
 

8.682 1.644 25.633 2.300 38.259 

 
 
 
 

 
 

Bezoek aan leverancier koffiebrander voor het project begeleiden naar werk 
‘OverHoop Koffie’ 
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BESTUUR 
 

 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

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 2016 waren John & Corrie Tamerus de beheerders locatie Havenstraat (Sinds november 2002).  
In 2016 was Minke Velthuis de beheerder locatie Achterstraat (Sinds 2015 tot december 2016). 

In 2016 was Janneke van der Maas beheerder locatie Achterstraat (Sinds december 2016). 
In 2016 was Michiel Henning beheerder locatie Leidsestraatweg (Sinds maart 2016). 
 

Ondertekening samenwerkingscontract nieuwe beheerder locatie achterstraat 
(links M. Kleinveld- Beukers en rechts Janneke van der Maas) 

 
 

  


