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Voorwoord 
Vorig jaar schreef ik het tweede jaar op rij over verkiezingen en politiek. Ook dit jaar staan er 
weer verkiezingen voor de deur maar nu voor de provinciale staten. Bizar dat verkiezingen 
het derde jaar op rij mijn opening bepalen. Zoals ik vorig jaar aangaf en mijn hoop uitsprak, 
over een nieuwe gemeenteraad die het sociale domein een warm hart toe draagt, is dat 
gelukkig uitgekomen. De contacten met onze partner het Leger des Heils en de gemeente 
zijn goed en dat komt tot uitdrukking in het feit dat wij wederom mogen rekenen op een 
toezegging aangaande de aangevraagde subsidie en het feit dat wij worden gezien als een 
voorbeeld voor de nieuw op te zetten Huizen van Woerden benoemd in het coalitieakkoord 
van onze gemeenteraad. Een feit dat ons Inloophuis gezien wordt als een plek die ertoe doet 
in onze samenleving en steeds relevanter wordt met alle activiteiten die we ontplooien om zo 
steeds prominenter aanwezig te zijn in de samenleving van Woerden. 
 
2018 was het jaar waarin we ons 25 jarig bestaan als Inloophuis mochten vieren en dat 
hebben we gedaan! Een prachtige dag op Open Monumentendag en tijdens deze dag de 
officiële opening van ons nieuwste en meest ambitieuze plan van de afgelopen jaren 
Koffiebranderij OVErHOOP. 1 + 1 maakte 3 op deze dag een verbinding tussen de 
Meerpaal, Inloophuis ’t Centrum en het Leger des Heils waardoor we een uniek initiatief 
hebben opgezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die we op deze manier 
de kans willen geven weer trotst te worden op zichzelf en een stapje te nemen op de 
participatieladder.  
 
Ook dit jaar ligt er weer een jaarverslag voor U van waaruit U zich een meer dan uitstekend 
beeld kunt vormen van wat er zoal heeft plaatsgevonden in en rondom het Inloophuis. Een 
jaar waarin, zoals ik al aangaf, iets te vieren viel. Het pand bruist en leeft van de activiteiten 
en dat geeft voor iedereen een goed gevoel. Wij kunnen terugkijken op een succesvol 
verlopen 2018 waarin de veranderingen nooit stil staan maar doorgaan omdat we op die 
manier kunnen blijven wie we zijn en wat we zijn. 
 
Aan het eind van het afgelopen jaar hebben we te horen gekregen dat één van onze 
coördinatoren Gabriel Schmidt gekozen heeft om zijn werkzaamheden als coördinator neer 
te leggen om zich te focussen op zijn werkzaamheden als ambulant hulpverlener binnen het 
Leger des Heils. Een keuze die wij moeten respecteren gezien de ambities en toekomst van 
Gabriel. Door onze samenwerking met het Leger des Heils is er gelukkig direct vervanging 
gekomen in de persoon van Esther van der Elteren die begin maart enthousiast is gestart in 
ons Inloophuis. Voor ons wederom en duidelijke bewijs van de succesvolle samenwerking 
met onze partner. 
 
Mijn waardering en dankbaarheid voor de inzet voor het wel en wee van ons Inloophuis is 
enorm groot. Alle stafleden, vrijwilligers en iedereen die ’t Centrum een warm hart toedraagt 
wil ik heel hartelijk bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Het kan niet 
vaak genoeg gezegd worden, maar zonder jullie inzet is het onmogelijk om het ’t Centrum te 
laten zijn wat het is. Ook mijn medebestuursleden wil ik danken voor hun belangeloze inzet 
en tijd in het afgelopen jaar. Jullie maken het met elkaar en met de onmisbare zegen van 
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onze God mogelijk om een plek te creëren, waar liefde, warmte en aandacht voor elkaar een 
vanzelfsprekendheid is! 
 
Als laatste maar zeker niet als minste wil ik onze dankbaarheid kenbaar maken aan U als 
participanten, die ons materieel steunen en aan onze partner het Leger des Heils. Er is 
helaas maar één manier om ons hoofd boven water te houden en dat is met uw geldelijke 
steun. Wij bidden dat U uw verantwoordelijkheid kunt blijven nemen zodat wij sociaal en 
maatschappelijk zwakkere in onze samenleving kunnen blijven helpen en ondersteunen met 
een plek als ’t Centrum en we met een goed gevoel ons volgende lustrum mogen vieren. 
 
Moge Gods liefde en zegen ook dit jaar op ons werk rusten. 
 
Zoals te doen gebruikelijk wil ik het voorwoord weer eindigen met iets om over na te denken.  
Het verhaaltje heet “Gods les in de liefde”. 
 
Marc Angenent (Voorzitter) 
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Gods les in de liefde. 

Een man had op een dag een gesprek met de Heer en zei: "Heer, ik zou willen weten 
wat hemel en hel inhouden." De Heer leidde de man naar 2 deuren, hij opende één 
van de deuren en liet de man binnenkijken.  
 
Achter de eerste deur was een kamer met een hele grote ronde tafel en in het 
midden van die tafel stond een grote pan met stamppot die heerlijk geurde en 
maakte dat de man watertandde. De mensen die rondom de tafel zaten waren 
echter mager en ziekelijk en ze leken erg hongerig. Ze hielden lepels in hun handen 
met erg lange handgrepen die aan hun armen vastgemaakt waren. Het was voor 
eenieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te reiken en daaruit te eten, maar 
omdat de lepels langer waren dan hun armen konden ze de lepels niet naar hun 
monden brengen. De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden. 
God zei: "Nu heb je de hel gezien."  
Ze gingen naar de volgende kamer en God opende de deur. Deze kamer was 
exact dezelfde als de eerste, er stond ook een grote ronde tafel in het midden van 
de kamer met daarop ook een grote pan met stamppot waarvan de man weer 
moest watertanden. De mensen hier hadden precies dezelfde lange lepels die 
waren vastgemaakt aan hun armen, maar deze mensen waren wel doorvoed en 
gezond. Zij hadden het gezellig, en waren aan het lachen en praten met elkaar.  
 
De man zei: "Ik snap het niet, ik snap er niks van!". "Het is vrij eenvoudig" sprak God, 
"je hoeft maar één ding te weten. Zie je, zij hebben geleerd om elkaar te voeden 
terwijl de inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken." 
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Doelstelling en organisatie 
Inloophuis ’t Centrum is een initiatief van de diaconale stichting Jongeren Ontmoetings- en 
Adviescentrum (JOAC).  
 
De doelstelling van de stichting luidt als volgt: 
“Vanuit de liefde van Christus hulpverlening bevorderen ten dienste van een ieder die op 
haar een beroep doet.” 
 
De stichting is in 1990 opgericht door achttien diaconieën uit de regio Woerden. 
Vertegenwoordigers van deze diaconieën vormen met elkaar het algemeen bestuur. Dit 
bestuur komt eenmaal per jaar bijeen. Voor de alledaagse zaken is er een dagelijks bestuur 
dat de lopende zaken afhandelt. Tijdens de jaarvergadering legt het dagelijks bestuur 
verantwoording af van het gevoerde beleid. In 2018 is de jaarvergadering gehouden op 4 juni 
j.l.. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende kerken en 
dat zijn in 2018: 
 
• Hervormde Gemeente Harmelen 
• Hervormde Gemeente Kamerik 
• Hervormde Gemeente Linschoten 
• Hervormde Gemeente Oudewater 
• Gereformeerde Kerk Waarder-Driebruggen 
• Gereformeerde Kerk Woerden 
• Evangelische Lutherse Gemeente Woerden 
• Hervormde Gemeente Waarder 
• Gereformeerde Kerk Harmelen 
• Gereformeerde Kerk Kamerik 
• Protestante Gemeente Linschoten 
• Protestante Gemeente Nieuwerbrug 
• CGK/GKV Kerk Woerden 
• Hervormde Gemeente Woerden 
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Diverse gegevens bestuur 
Naam en locatie  
Diakonale Stichting Jongeren Ontmoetings - en AdviesCentrum 
Hogewoerd 3A-1 
3441 BE Woerden  
Tel: 0348 – 434053 
E-mail: info@inloophuiswoerden.info 
Internet: www.inloophuiswoerden.info 
 
Datum oprichting 
1 september 1990 
 
Secretariaat  
Groen van Prinstererstraat 71-1,   
1051 EK Amsterdam 
Tel. 06 22 15 16 74 
 
Bank: ING Bank 
IBAN: NL44 INGB 0000 184789 
 
Samenstelling dagelijks bestuur 
Mariëlle Angenent-Amahorseya (secretaris) 
Marc Angenent (voorzitter) 
Margriet van Buren (penningmeester) 
Gert van Drie (vicevoorzitter) 
Mariëlle Burggraaf (lid) 
Vacant (PR lid) 
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Coördinatoren en vrijwilligers 
Inloophuis ’t Centrum is van dinsdag tot vrijdag geopend. Iedereen is welkom om hier koffie 
of thee te drinken, te lunchen of in de avond een warme maaltijd te nuttigen. Een fijne 
huiskamer en keuken zorgt voor een barmhartige sfeer, waar bezoekers zich al heel snel 
thuis voelen.  
 
Zonder de coördinatoren en velen vrijwilligers zou ’t Centrum niet voort kunnen bestaan.  
 
Naast de inzet van de coördinatoren heeft wederom een groot aantal vrijwilligers zich ingezet 
voor het inloophuis: de één door bardienst te draaien, de ander door de maaltijden te 
verzorgen of activiteiten te verzorgen en weer andere door het verzorgen van de nieuwsbrief 
‘Centraal’. Ieder zo met zijn eigen taak, maar met volle inzet. Met veel enthousiasme en 
belangstelling voor de medemens zijn er bijna 80 vrijwilligers werkzaam.  
 
Het totaal aantal vrijwilligers is opgedeeld in kookvrijwilligers en gastvrouwen of gastheren.  
In 2018 hadden wij in totaal 41 kookvrijwilligers, waarvan 16 mannen en 25 vrouwen. Het 
totaal aantal gastheren of gastvrouwen stond in 2018 op 36, waarvan 25 vrouwen en 11 
mannen. Trots en dankbaar zijn wij dan ook op het feit dat Inloophuis ’t Centrum zo’n grote 
achterban heeft, zonder hen zouden wij ’t Centrum niet draaiende kunnen houden.  
 
Onze dankbaarheid tonen wij elk jaar met een vrijwilligersdag. Dit jaar organiseerden wij een 
rondleiding door het Kaaspakhuis aan de Emmakade, een Woerdense stadswandeling met 
gids en een geheel verzorgde lunch in Inloophuis ’t Centrum. 
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Financiën 
 

 
 

TOELICHTING OP DE BALANS EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

2018 stond in het teken van het opzetten van de koffiebranderij en het jubileumfeest.  

De regentenkamer is omgetoverd tot een werkplaats met een koffiebrander en de 
deelnemers worden begeleid door medewerkers van het Leger des Heils. De officiële start 
was tijdens het jubileumfeest in september 2018. Het geheel is uit giften van diverse fondsen 
gerealiseerd.  

Aan de inkomstenkant is te melden dat wij via het Leger des Heils € 12.000, - hebben 
ontvangen vanuit de subsidie van de gemeente Woerden. Deze ontvangst is bestemd voor 
de personeelskosten Koffiebranderij (begeleiding deelnemers).  

Verder loopt de inkomsten Exploitatie van Bar en Maaltijden terug. De opbrengst 
koffiebranderij is mede zo hoog door het maken en leveren van kerstpakketten. De 
Vriendenkring Maaike is nu helemaal opgedroogd en zal ook niet meer worden opgenomen 
in de begroting.  

Aan de uitgaven kant de volgende opmerkingen:  

Inventaris hoger dan begroot. Wij hebben tezamen met de Meerpaal een AED-apparaat 
aangeschaft en diverse mensen laten trainen in het gebruik van de AED.  

Er zijn ook 2 grote Parasols, een Majoor-fiets en een Koffieketel aangeschaft, welke uit een 
speciale gift van de Geref. Kerk Woerden betaald kon worden.  

Bij de activiteiten staan ook de kosten van het jubileumfeest opgenomen.  

Dit jaar liepen het Inloophuis en de Koffiebranderij nog administratief door elkaar. We 
hebben echter besloten om deze administraties apart te gaan opnemen mede vanwege het 
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feit dat de koffiebranderij BTW plichtig is en het dus beter is om een aparte administratie te 
gaan voeren. Daarom hebben we voor het overzicht alvast een aparte staat van Baten en 
Lasten opgemaakt. In 2019 trekken wij dat nog verder door met een eigen balans en zullen 
we de balanspost “stand koffiebranderij” uit de balans van het inloophuis halen.  

We hebben tevens besloten om de subsidie toegekend door de gemeente Woerden, welke is 
aangevraagd in combinatie met onze partner het Leger des Heils, off-balance te vermelden.  

De subsidie is aangevraagd en toegekend op basis van alle activiteiten die plaatsvinden in 
het pand en officieel aangevraagd door het Leger des Heils. De storting heeft ook 
plaatsgevonden op rekening van het Leger des Heils. Uit de subsidie zijn voornamelijk de 
personeelskosten betaald voor de coördinatoren. Er zijn dus geen rekeningen over en weer 
gestuurd en daarom hebben we voor het overzicht deze posten apart opgenomen en ook 
niet meegenomen in de balans (off-balance). Goed is om in het achterhoofd te houden dat 
als deze subsidie vervalt we weldegelijk zullen worden geconfronteerd met de inhuurkosten 
van de coördinatoren door het Leger des Heils.  

Als we alle plussen en minnen bij elkaar optellen van de activiteiten dan hebben we dit jaar 
een verlies van EUR 2.148,- In de balans zal echter de stand einde boekjaar van het 
inloophuis terugkomen met een plus van EUR 13.682,- Het verlies aan de koffiebranderij 
kant loopt weg in de balanspost “stand koffiebranderij” die afneemt van EUR 4.622,- naar 
EUR 792,-. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

Exploitatie bar en maaltijden Begroting Realisatie Realisatie 
 2018 2018 2017 
     
Opbrengst Bar 4.500 4.915 4.671 
Opbrengst maaltijden 16.500 16.509 17.148 
Opbrengst Lunch 2000 2.101 2.020 
Totaal opbrengsten 23.000 23.525 23.839 
     
Inkoop Bar 3.000 4.186 3.250 
Inkoop maaltijden 10.500 11.842 11.546 
Inkoop Lunch 1.500 2.585 2.017 
Totaal kosten 15.000 18.613 16.813 
     
Saldo bar en maaltijden 8.000 4.912 7.026 
        
Specificatie nog te betalen posten  2.018 2.017 
     
Huur en Energie  2.813 2.598 
Reservering salaris    12.036 
Reservering meubilair 2019  1.340  
Kosten aanleg koffiebranderij  813 16.000 
Drukwerk  233  
  5.199 30.634 
Specificatie nog te ontvangen posten     
Meerpaal =Bijdrage kerstpakketten   142  
De Brugkerk, Nieuwerbrug    300 
Koffiebonen verkoop /kerstpakketten  9.351  
Terug te ontvangen BTW  1.436  
  10.929 300 
        
Exploitatie koffiebranderij     
     
Reservering koffiebranderij 2017  4.622  
Bijdragen tbv opzetten Koffiebranderij  46.205  
Bijdragen Gemeente Woerden via Leger des Heils  12.000  
Opbrengst koffiebonen/kerstpakketten  12.370  
  75.197  
     
kosten tbv van opzetten koffiebranderij  55876  
Werkbegeleiding  13033  
inkoop koffiebonen  5496  
  74405  
Saldo koffiebranderij  792  
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Kerngetallen 
Ook dit jaar hebben weer veel bezoekers de weg naar het Inloophuis ´t Centrum kunnen 
vinden. Niet alleen mensen vanuit Woerden, maar ook vanuit omliggende dorpen en steden. 
Daar zijn wij heel blij en dankbaar voor. 
 
Het aantal bezoekers is in 2018 met  5,4% gestegen, van in totaal 14.710 aantal bezoekers 
in 2017 naar 15.504 in 2018. De stijging is duidelijk zichtbaar op de vrijdagen en de 
woensdagen. Op deze dagen zijn het aantal bezoekers flink gestegen. Vooral op de 
vrijdagen is het aantal bezoekers overdag toegenomen.  
Het aantal avondbezoekers is afgenomen in 2018 met gemiddeld 5,7%. De donderdag laat 
de grootste daling zien met in totaal 124 avondbezoekers in vergelijking met het 
bezoekersaantal van 2017.  
Wij zijn verheugd dat nog steeds een groot aantal bezoekers ons weten te vinden. Het hoge 
aantal bezoekers bevestigd wederom het belang en het bestaansrecht van Inloophuis ’t 
Centrum.  
 
Als we naar het aantal genuttigde maaltijden kijken is goed zichtbaar dat de lunches op de 
vrijdagen het meeste bezoekers aantrekt, gevolgd door de lunches op de woensdagen en de 
dinsdagen. Als we kijken naar de diners, dan worden de diners op de dinsdagen het beste 
bezocht, gevolgd door de diners op de woensdagen en vrijdagen.  
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Activiteiten 
Jaarlijks worden er, tot grote vreugd van onze bezoekers veel verschillende activiteiten 
georganiseerd. Dit kunnen maandelijks of jaarlijks terugkerende activiteiten zijn en 
vinden zowel binnen als buiten het Inloophuis plaats.  
 
Hieronder een aantal activiteiten op een rij, zodat u inzicht krijgt in wat er zoal in 
Inloophuis ’t Centrum wordt georganiseerd.  
 
25 jarig jubileum  
Zaterdag 8 september 2018 vierden we het 25 jarig 
jubileum van Inloophuis ’t Centrum. 
Wethouder Tymon de Weger opende de dag door 
met de soepfiets van het Leger des Heils door een lint 
te fietsen als symbool van onze samenwerking. 
Een prachtig dagprogramma volgde met een uniek 
kijkje in de keuken van de gloednieuwe koffiebranderij 
OVErHOOP, super aanbiedingen van de Kerk In de 
Buurtwinkel, presentatie van de Crea club, verkoop 
van zakjes koffie, live muziek, sjoel wedstrijd en nog 
veel meer. De dag werd afgesloten met een BBQ waar  
nog eens ruim honderd mensen aan deelnamen. Het  
was een dag met een gouden randje.  
 
Oud Hollandse middag 
Afgelopen augustus is er een Oud Hollandse middag 
georganiseerd. Tijdens deze middag werden er in 
Inloophuis ’t Centrum spelletjes, als koekhappen en 
sjoelen gespeeld. Daarnaast werden er 
pannenkoeken geserveerd. En werd er een bezoek 
aan het Kaaspakhuis aan de Emmakade in Woerden 
georganiseerd. De bezoekers hebben enorm 
genoten van de Oud Hollandse spelletjes en het 
bezoek aan het Kaaspakhuis.  
 
Bowlen 
Elk jaar wordt er een bowlingavond georganiseerd. 
Dit jaar was dit op 18 april j.l. Het was een avond 
vol gezelligheid en plezier. Een avond waar veel 
bezoekers met plezier aan deelnemen en altijd 
naar uitkijken.  
 
Wekelijkse activiteiten 
Het Inloophuis is bijna de gehele week geopend, 
alleen op de maandagen kunnen de bezoekers er niet terecht. Vanaf de dinsdagen tot 
de vrijdagen is ´t Centrum vanaf 10.00 tot 22.00 uur geopend. Op woensdag zijn de 
bezoekers van ´t Centrum zelfs een half uur eerder welkom. Op dinsdag, woensdag, 
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donderdag en vrijdag kunnen bezoekers na aanmelding genieten van een heerlijk lunch, 
die vanaf 12.30 uur wordt geserveerd. 
 
Daarnaast kunnen bezoekers op dinsdag tot en met vrijdag genieten van een warme 
maaltijd. Een warme maaltijd wordt geserveerd voor maximaal 35 personen en wordt 
verzorgd door de kookvrijwilligers.  
 
Na de warme maaltijd wordt er tot 22.00 uur koffie en frisdrank geschonken en is er de 
mogelijkheid voor de bezoekers bijvoorbeeld samen spelletjes te spelen.  
 
Ook vinden er wekelijks terugkerende activiteiten in ’t Centrum plaats. Allemaal 
activiteiten waar de bezoekers graag aan meedoen en van genieten.  
 
Een overzicht van alle georganiseerde activiteiten van 2018 is hieronder schematisch 
weergegeven. 
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Activiteitenkalender 2018 

6 januari Nieuwjaarsreceptie 

14 februari Valentijns bingo 

28 februari Uitje naar Reshare Leger des Heils 

7 maart Bonte avond en afscheidsavond 
Reina 

18 maart  Bowlingavond 

14 april Paasbrunch 

27 april  Koningsdag / Pannenkoeken dag 

1 juni  Kunst en theateravond LDH Utrecht 

10 juni Eat en Meet 

10 juni Rabofietsdag 

22 juli Boottocht Nieuwkoopse Plassen 

28 juli BBQ ter afsluiting van het seizoen 

25 juli – 13 augustus Zomersluiting 

2 september Opening John’s mini Bieb 

18 september Reanimatiecursus examen 

14 oktober Vrijwilligersdag 

21 oktober Kunstmarkt 

25 oktober Koeienmarkt 

3 november Wedstrijdmiddag sjoelen 

29 november Sinterklaas voorleesmiddag 

5 december Sinterklaasfeest 

16 december Kerstdiner 

19 december Kerststukjes maken 

22 december Kerstlunch 

22 december Kerstwandeling en 
theatervoorstelling 
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Public Relations 
Public Relations is belangrijk om de boodschap en het bestaansrecht van Inloophuis  
´t Centrum naar buiten te brengen. Het is een middel om nog meer bekendheid te 
genereren en te laten zien wat ´t Centrum voor de maatschappij betekend. Helaas is 
bestuurslid PR nog steeds vacant en blijft ´t Centrum zoeken naar  een PR-man of vrouw 
die ons in ons werk kan ondersteunen. Desondanks heeft ´t Centrum er alles aan 
gedaan om zijn PR-activiteiten uit te voeren. Het 25 jarig bestaan en de opening van de 
OVErHoop koffiebranderij waren dit jaar de perfecte aanleiding om meer vanuit 
Inloophuis ’t Centrum te communiceren en meer bekendheid te genereren.  
 
Onderstaand een korte toelichting van alle PR-activiteiten.  
 
25 jarig jubileum en officiële opening koffiebranderij OVErHOOP 
2018 was een bijzonder jaar voor Inloophuis ’t Centrum. Het jaar dat we een jubileum 
met zilveren randje mochten vieren. Dit hebben wij dan ook, samen met de opening van 
koffiebranderij OVErHOOP, groots gevierd op 8 september. Zowel het 25 jarig jubileum 
als de opening van OVErHOOP zorgde voor media aandacht, met artikelen op Indebuurt 
en in het Algemeen Dagblad.  
 
De Centraal 
Jaarlijks worden donateurs, kerken en belangstellenden op de hoogte gehouden over het 
reilen en zeilen van ’t Centrum. Dit gebeurd via de eigen nieuwsbrief ‘Centraal’, die dit 
jaar vier keer is verschenen (tevens als bijlage aan dit verslag toegevoegd). De 
‘Centraal’ wordt zowel via post als e-mail onder de lezers verspreid. 
 
Mond-tot-mondreclame 
Deze vorm van reclame blijft voor inloophuis ’t Centrum een sterke publiciteitsvorm. 
Enthousiaste bezoekers, bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers maken anderen 
“warm” voor een bezoek aan het ‘t Centrum. Het werk wordt daarom steeds weer onder  
de aandacht gebracht bij diaconaal werkers en instellingen die te maken krijgen met  
mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. 
 
Website 
Op de website van inloophuis ’t Centrum www.weeshuiswoerden.nl is meer informatie te 
vinden over de activiteiten die plaatsvinden binnen ’t Centrum, maar ook de wekelijkse 
menu’s worden hier getoond. Extra informatie zoals de openingstijden, het jaarverslag en 
extra specifieke activiteiten zijn hier ook terug te vinden. Naast de website van Inloophuis 
’t Centrum is dit jaar ook de website van koffiebranderij OVErHoop online gegaan, 
https://overhoopkoffie.nl. Op de website is het verhaal van OVErHoop te vinden en is er 
informatie te vinden over de verschillende koffies, de koffieacademie en eventuele 
openstaande vacatures.  
 
Social Media 
Social Media is in deze tijd erg belangrijk en juist daarom houdt Inloophuis ’t Centrum 
deze ook nauwkeurig bij. ’t Centrum gebruikt voornamelijk Facebook om 
geïnteresseerden en onze volgers te informeren over activiteiten, nieuwsfeitjes of andere 
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mededelingen. Daarnaast worden wekelijks foto’s van de georganiseerde activiteiten 
geüpload, dit geeft de een goed beeld van deze middagen of avonden.  
 
Ook koffiebranderij OVErHOOP maakt gebruik van social media. Er wordt gebruik 
gemaakt van Facebook en Instagram. Vooral om mensen te informeren en te inspireren. 
 
Link naar social media van Inloophuis ’t Centrum: 
• Facebook: https://www.facebook.com/Inloophuis-t-Centrum-Woerden-

331484296953415/ 
 
Link naar social media van koffiebranderij OVErHOOP: 
• Facebook: https://www.facebook.com/overhoopkoffie/ 
• Instagram: https://www.instagram.com/overhoopkoffie/ 
 
 
Een overzicht van de PR-activiteiten in 2018 
 
Onderhouden van contact (voor overleg of informatie) met diverse maatschappelijke  
en kerkelijke instellingen, zoals: 

• Raad van kerken 
• ICB [inloop centra beraad] nu DAK  
• De Meerpaal 
• Leger des Heils 
• Gereformeerde kerk 
• Hervormde kerk Oudewater 
• Ferm Werk 
• RPCW 
• Kwintes 
• Welzijn Woerden (NIO-overleg) 
• Steunpunt Geestelijke Gezondheid Woerden 
• Dienstencentrum Altrecht Talent 
• Gemeente Woerden 
• Stichting Philadelphia 
• Stichting Abrona 
• Minkemaschool 
• Kalsbeek College 
• Futura College 
• Calibris 
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Bijlage 
• Notulen jaarvergadering 4 juni 2018 
• Centraal mei 2018 
• Centraal augustus 2018 
• Centraal december 2018 
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