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VOORWOORD 

 
 

Het voorwoord schrijven van het jaarverslag als nieuwe voorzitter van Stichting Hervormd Jeugd- en 

Opvanghuis “de Meerpaal” voelt als inbreuk op iets wat al jaren op een bepaalde manier wordt gedaan, 

een soort ruw “afscheid”. Dat bracht mij op gedachte “Welkom heten en Afscheid nemen”, op allerlei 

verschillende manieren hebben wij daar eigenlijk continue mee te maken in en om de locaties die wij 

samen met onze partners en huurders zo goed mogelijk mogen benutten ten behoeve van onze 

doelgroepen.  

“Welkom heten en Afscheid nemen”. De cirkel van het leven en de seizoenen, hoe mooi en pijnlijk soms. 

Het is de cirkel van leven, liefhebben, afscheid nemen en treuren. Ook afgelopen jaar hebben wij dit 

moeten ervaren in onze opvanglocaties. Maar, we mogen naast ruw en abrupt afscheid moeten nemen 
ook ervaren dat we afscheid kunnen nemen in blijdschap als we zien dat na opvang en begeleiding een 

nieuwe weg tot zelfstandigheid wordt opgegaan, als je ziet dat men het gevoel heeft er weer te mogen 
zijn. In onze opvanglocaties en met hulp van onze partners geven we liefde, geborgenheid en het gevoel 

dat je er echt toe doet. Hierdoor is het Welkom warm en als het goed is ook het Afscheid en worden de 
woorden van een bekend lied “Afscheid nemen bestaat niet...” waarheid. Ik ben daarom enorm blij en 

trots als voorzitter te mogen fungeren van een stichting die alles in zich heeft om dienstbaar te zijn aan 

haar naaste.  
 

2017 stond in het teken van het doorgroeien in samenwerking en het opstarten van nieuwe initiatieven 

ten behoeve van onze doelgroepen en de inzet van onze panden in Woerden. Met nieuwe initiatieven 

hopen we nog meer aansluiting te vinden bij hedendaagse problemen die er spelen in onze samenleving. 

We zijn klaar voor het openen van de koffiebranderij “OVErHOOP” als een concept voor toeleiding naar 

werk in 2018 in samenwerking met inloophuis ‘t Centrum. En we realiseerden uitbreiding van Pitstop 

locaties met het Leger des Heils. Helaas hebben wij ook afscheid genomen in de samenwerking met 

Stichting Timon als samenwerkingspartner voor een van onze opvanglocaties. Soms blijkt een 

samenwerking niet te brengen wat ervan werd verwacht en dan moet er een besluit worden genomen om 

de samenwerking te stoppen. Het is een greep uit de stappen die we zetten. Door middel van dit 

jaarverslag geven wij u een indruk van de werkzaamheden, activiteiten en de plannen in het afgelopen 

jaar.  

Onder Gods leiding mochten we kerk zijn midden in onze Woerdense samenleving en gastvrij zijn voor 

heel veel mensen. Met de Bijbel en Gods woord als leidraad hopen we ons werk nog jaren te mogen en 

kunnen voortzetten onder Gods zegen. Daarbij vertrouwen wij op Zijn leiding en hulp om in het bijzonder 

mensen te bereiken die denken er niet meer bij te horen en er niet meer toe doen. Juist hen willen wij 

Welkom heten om uiteindelijk in warmte Afscheid te nemen.  

Onze waardering en dankbaarheid voor de inzet van het beheerders echtpaar is enorm groot. Wij danken 

al onze donateurs, vrijwilligers en belangstellenden voor de inzet, steun en interesse voor de activiteiten 

van onze stichting.  

Ik sluit het voorwoord graag af met een verhaaltje om over na te denken. Wie weet een welkome 

aanvulling op een mooi jaarverslag. 

Het verhaaltje heet “Een teken van rijkdom. 

Namens het stichtingsbestuur, 

Marc Angenent (Voorzitter) 
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Een teken van rijkdom 

Een vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor een reis over het platteland 

om zijn zoon te laten zien hoe rijk ze waren en hoe arm andere mensen kunnen zijn.  

De man en zijn zoon verbleven een paar dagen op een boerderij van een familie die maar met moeite 

rond kon komen. Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar hun uitgestrekte 

landgoed, vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond.  

"Ik vond het geweldig, vader", zei de zoon. 

"Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?" vroeg de vader.  

"Ja, ik heb veel geleerd deze dagen", antwoordde de zoon.  

 

"Ik zag dat zij vier honden hebben, terwijl wij er maar één hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben dat 

doorloopt tot het einde van de wereld terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwege de oprit 

komt. Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de sterren kunnen kijken en ons landgoed 

loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot aan de horizon hebben. Wij hebben bedienden die 

voor ons zorgen, terwijl zij voor anderen zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons te 

beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen." 

De vader zweeg verbijsterd en toen sprak zijn zoon:  

"Dank u vader dat u mij hebt laten zien hoe arm we eigenlijk zijn." 
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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) 
 

* De OVErHOOP Koffiebranderij is een gezamenlijk initiatief van de grootgebruikers van het Weeshuis 
Woerden (de Meerpaal – Inloophuis ’t Centrum) Voor wat betreft het facet van werkbegeleiding wordt 

samengewerkt met het Leger des Heils 
 

* Het Kamertrainingscentrum is een gezamenlijk initiatief van stichting de Meerpaal & het Leger des Heils  

 
* De Pitstop is een gezamenlijk initiatief van stichting de Meerpaal, het Leger des Heils en de gemeente 

Woerden.  
 

* De Heem is een gezamenlijk initiatief van het Leger des Heils en de gemeente Woerden waarbij 

gevraagd is dit te verbinden met de andere opvanglocaties en activiteiten in het Weeshuis Woerden. 
 

* De Pitstop opvang Moeder Kind aan de Groen van Prinstererlaan is een gezamenlijk initiatief van het 
Leger des Heils en de gemeente Woerden waarbij gevraagd is dit te verbinden met de andere 

opvanglocaties en activiteiten in het Weeshuis Woerden. 

 
* De Pitstop aan de Van Loonstraat is een gezamenlijk initiatief van het Leger des Heils en de gemeente 

Woerden waarbij gevraagd is dit te verbinden met de andere opvanglocaties en activiteiten in het 
Weeshuis Woerden. 
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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. We zijn ontzettend blij dat we op de verschillende locaties 

inmiddels ook steeds intensiever samenwerken met een professionele partner zoals het Leger des Heils. 
Zij hebben professionals in dienst die daar waar nodig de zorgkant van onze gasten kunnen bedienen. Het 

Leger des Heils heeft inmiddels meer panden beschikbaar gekregen voor opvang en de samenwerking op 

deze panden en locaties wordt in het volgend jaar verder uitgewerkt. 
 

In ons centrale pand, het weeshuis Woerden zijn we bijna vierentwintig uur per dag een diaconale 
bijenkorf. Hier werken we ook nauw samen met het Leger des Heils,  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. Inmiddels is ook de 

koffiebranderij ingericht en gaan we in 2018 zorgen dat die ingezet gaat worden in het kader van de 
participatieladder. Met andere woorden mensen weer mee laten doen in de samenleving op een manier 

die bij hen en hun talenten past. Tientallen vrijwilligers zorgen ervoor dat in en rondom onze locaties alles 
reilt en zeilt.   
 

‘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.  
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ONTWIKKELINGEN  
 
 
Als stichting de Meerpaal staan we samen met onze 
samenwerkingspartners voor unieke kansen en 

uitdagingen. In een turbulente wereld blijven 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.” 

 
In 2017 hebben we dit handen en voeten gegeven door steeds meer initiatieven te ontplooien die er aan 

bij moeten dragen dat mensen niet tussen wal en schip blijven hangen. Dat ze op wat voor manier dan 
ook mee kunnen en mogen doen.   

 

De participatieladder laat goed zien hoe we proberen mensen een trede hoger te krijgen om uit hun 
isolement van problemen en zorgen te komen. Vaak begint dat heel praktisch door mensen weer een bed 

en een adres te geven. In al onze opvanglocaties wonen onze gasten samen met andere gasten en een 
beheerder. Zo doorbreken we heel laagdrempelig het isolement waarin mensen gevangen kunnen zitten. 

Door tal van activiteiten in het weeshuis Woerden zoals de kledingwinkel, het inloophuis ’t Centrum, de 

Koffiebranderij en nog veel meer lukt het vaak redelijk gemakkelijk om mensen nieuwe sociale contacten 
op te laten bouwen. Ons motto ‘ Met elkaar, voor elkaar’ stimuleert onze gasten, bezoekers en klanten 

ook om te kijken of ze ergens zelf een bijdrage aan kunnen leveren of er gewoon aan mee kunnen doen. 
 

Ongemerkt klimmen onze gasten en bezoekers zo rustig, in hun eigen tempo en zonder druk van buiten, 
de participatieladder op tot het niveau waar ze zich gelukkig voelen. Met honderd vrijwillgers in het 

Weeshuis Woerden is het niet moeilijk om een kleine volgende stap te zetten en ergens bij te dragen in 

het scala van activiteiten of werk dat moet gebeuren in en rond het weeshuis en de andere 
opvanglocaties. 

 
Met de komst van de OVErHOOOP koffiebranderij zijn de laatste treden van de participatieladder verder 

geprofessionaliseerd. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag aan het werk willen kunnen 

daar in een unieke omgeving een vak leren. Logistiek, Koffiebranden of Barista. Een professionele 
werkbegeleider van het Leger des Heils begeleidt dit proces vanaf onbetaald werk via betaald werk met 

ondersteuning tot en met een zelfstandige baan als betaald werk. 
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OPVANGWERK 
 

De behoefte aan opvang in Woerden is onveranderd groot. We hadden enkele jaren een focus op de 

doelgroep jongeren maar gezien de ontwikkelingen in de samenleving zijn we inmiddels weer sterk gaan 

verbreden. Verspreid over drie locaties hebben we in totaal 10 bedden beschikbaar voor langdurige 
opvang en 2 bedden voor noodopvang van korte duur.  

 
De samenwerking met de gemeente Woerden en het Leger des Heils heeft niet alleen gezorgd voor 

professionalisering van de begeleiding maar ook voor veranderingen bij de intake. Aanmelding voor 

opvang gaat via (www.woerdenwijzer.nl) WoerdenWijzer.  
 

We hebben met name jonge dames, in de leeftijd van ongeveer 18 tot 24 jaar, op onze locatie aan de 
Achterstraat waar de vier beschikbare kamers in 2017 nagenoeg permanent bezet waren. Ook op de 

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

Kamer opvanglocatie Achterstraat Woerden 

In 2017 hebben we afscheid genomen van 
stichting Timon en zijn we op alle onderdelen 

samen gaan werken met het Leger des Heils.  

 
Het Leger des Heils heeft veel expertise in het 

voorkomen van dak- en thuisloosheid, 
opvoed- en opgroeiproblematiek, 

psychiatrische problematiek, 

verslavingsproblematiek en mensen met een 
licht verstandelijke beperking. 

 
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat 
de sterke groei van de opvang ook vroeg om 

samenwerking met een professionele partner 
als het Leger des Heils.  

 

Het jaar 2017 was voor stichting de Meerpaal een jaar van verder goeien in deze samenwerking maar ook 
een jaar waarin we samen met het Leger des Heils op zoek gegaan zijn naar verdere uitbreiding van de 

capaciteit. Voor het jaar 2018 werd daarbij geanticipeerd op nog een aantal opvanglocaties die 
voornamelijk voortkomen uit het netwerk en de initiatieven van het Leger des Heils. Zo werden er 

voorbereidingen gemaakt voor een 2e Pitstop opvanglocatie in de Van Loonstraat en een derde Pitstop 

specifiek Moeder en Kind opvang in de Groen van Prinstererlaan. Het Leger des Heils werd daarnaast ook 
nog partner van de opvanglocatie de Heem. De Heem is er voor mensen die zich niet staande weten te 

houden in de maatschappij. Het unieke concept van De Heem is dat cliënten aan de randen van de 
stadskernen aarden in een prikkelarme omgeving. Zelfstandig wonen, zeker in de steden, blijkt te 

ingewikkeld voor deze cliënten. In een prikkelarme omgeving krijgen zij de rust die ze nodig hebben. 

 
Stichting de Meerpaal is door het Leger des Heils als samenwerkingspartner gevraagd om te helpen al 

deze opvang initiatieven tot een samenhangende voorziening te maken. De gasten of bezoekers van de 
Meerpaal, die niet over de eerste levensbehoeften beschikten kregen ook in 2017 weer schone kleding, 

schoenen uit onze Kerk In De Buurtwinkel 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. 
 

http://www.woerdenwijzer.nl/
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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. 

Koffiebrander wordt naar binnen gebracht door het raam van het oude 

Weeshuis 

In 2017 is begonnen met de verbouwing van de 

regentenkamer tot OVErHOOP koffiebranderij. De 

regentenkamer van het oude Weeshuis was de 
laatste jaren in gebruik als gebedswinkel van de 

Cama Parousia gemeente die nu gebruik maakt van 
alle verschillende ruimtes.  

De OVErHOOP koffiebranderij is een initiatief van ’t 
Centrum Inloophuis en de Meerpaal in Woerden om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer 

‘mee te laten doen’. Werken aan herstel van het 
persoonlijke leven dat soms even overhoop ligt. 

Samen streven naar uitstroom richting een 
duurzame plek waarin werk en samenleving centraal 

staat. De koffiebranderij is daarbij een praktische 

vertaling van de participatieladder waarop meerdere 
treden onderscheiden worden. Samen proberen we 

mensen die tussen wal en schip geraakt zijn een 
trede hoger te krijgen om uit hun isolement van 

problemen en zorgen te komen en weer aan te 

haken bij de samenleving.  

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. 

Het weeshuis Woerden is 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. Voor groot onderhoud is, met een focus op ons rijks- gemeentemonumentale pand, een 

aparte post groot onderhoud opevoerd. 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.  

Mocht u als lezer toch nog vragen hebben dan zijn we graag bereid om, op afspraak, meer detail 
informatie met u te delen.  

 
 

Opvanglocatie de Pitstop Leidsestraatweg Woerden 
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Balans Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 
 

           

            

  31-12-2017  31-12-2016     31-12-2017  31-12-2016 

  €  €     €  € 

            

            

Materiele vaste activa        Stichtingsvermogen 150.974  145.310 

Gebouw  186.012  186.012    Resultaat boekjaar 1.272  5.664 

Inventaris  32.695  38.259     152.246  150.974 

  218.707  224.271        

        Voorziening groot onderhoud 25.000        - 

Vlottende activa            

Nog te ontvangen bedragen  14.849  15.167    Langlopende schulden    

        Hypotheek o/g 108.636  108.636 

Liquide middelen            

Bank   52.390  41.788    Kortlopende schulden    
Kas  2.851  1.572    Nog te betalen bedragen 2.914  23.187 

  55.242  43.360        

            

                

  288.797  282.797     288.797  282.797 
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Kokkerellen in de nieuwe keuken Inloophuis 

Staat van baten en lasten 

Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 

        

  2017  Begroting  2016  

  €  €  €  

Baten        

Verhuur  12.587  15.000  12.551  

KIDB winkel  19.480  16.000  17.086  

Stichting Timon  13.922  9.000  15.454  

Leger des Heils  7.187                -                 -     

Teruggave energiebelasting  2.023  1.000  1.288  

Bijdrage energie Havenstraat  4.345  4.000  5.340  

Bijdrage Ziggo Havenstraat  102                -                 -     

Woonbijdrage Achterstraat  900  900  750  

Woonbijdrage Leidsestraatweg  375  900  750  

Subsidie gemeente voor opvang 3.500  3.500  3.500  

Opvang               -     1.000  500  

Giften   4.228  3.000  3.204  

Giften noodfonds               -     300  358  

Gift voor time-out huis               -                   -     4.798  

Opheffing ING rekening               -                   -     2.514  

Rente  0  50  21  

Som baten  68.649  54.650  68.114  

        

Lasten        
Voorziening groot onderhoud  25.000        -        -  

Onderhoud pand Havenstraat  6.665  15.000  23.714  

Energie  7.791  7.000  7.728  

KIDB winkel  423  1.500  1.823  

Koffiebranderij  153                -                 -     

Vrijwilligersvergoedingen               -     3.000  2.750  

Noodfonds  270  300  710  

Algemene kosten  2.116  2.000  2.076  

Verzekeringskosten  2.231  2.000  2.195  

Belastingen  2.479  2.250  1.709  

KPN  361  800  909  

Ziggo  594                -                 -     

Vitens  392  400  443  

  48.474  34.250  44.056  
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Kamertrainingscentrum Achterstraat       

Onderhoud pand  173                -     61  

Energie  2.274                -     2.405  

Algemene kosten  223  6.000  589  

Belastingen  369                -     617  

Ziggo  666                -     690  

Vitens  202                -     245  

  3.908  6.000  4.608  

        

Pitstop Leidsestraatweg        

Onderhoud pand  676                -     3.845  

Energie  3.510                -     0  

Algemene kosten  93  6.000  32  

Belastingen  632                -     427  

Ziggo  550                -     525  

KPN  195                -     0  

Vitens  372                -     0  

  6.029  6.000         4.830   

        

Som lasten  58.411  46.250  53.494  

        

Afschrijvingen  7.023  6.000  6.720  

        

Rentelasten  1.943  2.500  2.236  

        

Resultaat  1.272  -100  5.664  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoud Weeshuis Woerden 
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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 2017 8.682 1.644 25.633 2.300 38.259 

Investeringen 179 139 866 275 1.459 

Aanschaffingswaarde desinvesteringen 70 62 13 0 144 

Cum. Afschrijvingen desinvesteringen 19 62 13 0 94 

Afschrijvingen 1.147 258 5.297 270 6.972 

Boekwaarde per 31 december 2017 7.663 1.525 21.202 2.305 32.695 

      

Aanschaffingswaarde 10.827 2.686 55.358 2.780 71.651 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 3.164 1.161 34.156 475 38.956 

Boekwaarde per 31 december 2017 7.663 1.525 21.202 2.305 32.695 
 

De totale afschrijvingen op de Verlies en Winstrekening (€ 7.023,--) zijn te berekenen uit de afschrijvingen + 

aanschaffingswaarde desinvesteringen – cum. afschrijvingen desinvesteringen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verstevigen vloer regentenkamer Weeshuis Woerden 
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BESTUUR 
 

 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 

 
Voorzitter   : Marc Angenent 

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 2017 waren John & Corrie Tamerus de beheerders locatie Havenstraat (Sinds november 2002).  

In 2017 was Janneke van der Maas beheerder locatie Achterstraat (Sinds december 2016). 

In 2017 was Frits Verburg beheerder locatie Leidsestraatweg  (Sinds juni 2017). 
 

 
 

 
 

Frits Verburg ondertekent beheerderscontract Pitstop met bestuursleden Marijke Kleinveld & Marc Angenent 


