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Met uw steun ontwikkelde stichting de Meerpaal,  
samen met partners, zich in 2019 meer en meer  
richting een sociaal-maatschappelijk trefpunt in het  
stadshart van Woerden. We zorgden voor veilige  
opvangplekken, armoedebestrijding, maaltijdvoorziening  
en begeleiding naar werk. We werkten aan gelijke  
kansen voor iedereen, omdat erbij horen en ertoe  
doen zo belangrijk is. Met elkaar, voor elkaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE VOORZITTER 
AAN HET  
WOORD 
 
 
 
 
Beste Lezer(es), 
 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het stil in huis en dat voelt goed. Ik kijk door het 
raam naar buiten en realiseer mij dat het voor heel veel mensen stil kan zijn maar dan 
zonder dat zij zich “thuis” voelen of een “(t)huis” hebben.  
 
Terugkijkend op 2019 was dat een jaar waarin alles zo gewoon leek te gaan, “gewoon” in het 
licht van het COVID-19 tijdperk waarin we nu zijn aangeland. 2019 leert ons dat er soms een 
stilte is voor een grote storm die ontstaat in ons leven of zelfs in de maatschappij.  
 
Het zet mij aan het denken, waarom volgt er vaak na een periode van relatieve rust en 
ontspanning een turbulente periode in ons leven. Is het leven al niet turbulent genoeg als je 
geen “(t)huis” hebt. Er is een toenemend aantal thuislozen. Het aantal groeit, steeds meer 
mensen lopen vast in onze maatschappij. De oorzaken? Een diversiteit van complexe 
factoren: werkloosheid, psychische problemen, verslaving, maar ook een maatschappij die 
steeds maar ingewikkelder wordt gemaakt. Vooral voor de mensen die een beroep moeten 
en willen doen op de meer dan 25 verschillende regelingen die er voor hen zijn. Meestal 
heeft deze doelgroep juist problemen met het vinden van de weg in een jungle van 
regelingen en raken ze daardoor steeds verder af van de mogelijkheid zich ergens thuis te 
voelen en raken steeds verder geïsoleerd.  
 
Ik ben daarom trotst op en dankbaar voor de inzet van het beheerdersechtpaar, die met hulp 
van onze donateurs en vrijwilligers in het Weeshuis, al bijna 40 jaar, op allerlei fronten zich 
inzetten om begeleiding, ondersteuning, zingeving en onderdak te verlenen aan mensen die 
“(t)huisloos” zijn of raken. Ongeacht, ras, huidskleur, geaardheid of godsdienst willen wij 
mensen die even geen “thuis” hebben, helpen hun weg terug te vinden naar een veilig plekje 
in onze steeds complexere en hectische maatschappij. 
 
Onder Gods leiding mochten we ook in 2019 opnieuw gastvrij, behulpzaam en kerk zijn te 
midden van onze Woerdens samenleving. De Bijbel en Gods woord zijn onze leidraad om 
ons werk te kunnen en mogen uitvoeren onder de zegen van onze God. Wij mogen 
vertrouwen op Zijn leiding en hulp om in het bijzonder mensen te bereiken die denken dat zij 
er niet meer toe doen en er niet meer bij horen.  
 
Pas goed op uzelf en op uw dierbare. Veel leesplezier en ga met Gods zegen, 
 
Marc Angenent (vz) 



ONZE ACTIVITEITEN 

OPVANG 
 
 
 
 

Aantal daklozen in Nederland verdubbeld 
 
Het aantal daklozen in Nederland is in tien 
jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 
2009 naar bijna 40.000 mensen. 
Opvanginstanties slaan alarm: ‘Steeds 
meer mensen lopen risico’s: iedereen kan 
dakloos worden’. 
 
Krantenkoppen in 2019 maakten deze 
noodkreet wereldkundig. Ook bij ons blijkt 
de behoefte aan opvang in Woerden 
onveranderd groot. Verspreid over drie 
locaties hebben we in totaal 13 bedden 
beschikbaar voor langdurige opvang en 2 
bedden voor noodopvang van korte duur. 
In het oude Weeshuis is er sprake van 
crisis opvang, in de Achterstraat een 
kamertraining voor jongeren en een 
Pitstop opvanglocatie in de 
Leidsestraatweg en de van Loonstraat 
waar mensen even op adem kunnen 
komen en ze geholpen worden naar een 
volgende stap.  
 

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. Het 
Leger des Heils heeft deze gezamenlijke 
opvanglocaties ook nog 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 wonen 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. 
 
Vanuit de verschillende faciliteiten kunnen 
we voor onze gasten altijd zoeken naar de 
meest passende woonvorm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

1433 OVERNACHTINGEN 
30% jongeren 

70% volwassenen 



ONZE ACTIVITEITEN 

2E HANDS 
KLEDINGWINKEL 
 
 
 
 
 

Uit een recente studie bleek dat de 
gemiddelde Nederlander per jaar zo’n 40 
kledingstukken weggooit. Daarvan komt 
maar liefst 60% direct bij het huisvuil 
terecht en wordt verbrand, slechts 16 van 
de 40 kledingstukken (40%) krijgt dus 
een kans op een 2e leven. Wij hebben 
daar een oplossing voor die verder gaat 
dan dat 2e leven. Een winkel die bruist en 
je het gevoel geeft in grootmoeders tijd 
te zijn beland. Sfeer, gezelligheid en 
warmte zijn het visitekaartje.  Een winkel 
met een bijzonder lage drempel waar de 
koffie altijd klaar staat. 
 
Met 18 vrijwilligers zorgen we dat de stroom 
2e hands kleding die binnenkomt netjes 
gesorteerd wordt, dat de winkel er altijd spik 
en span uitziet en dat de klanten altijd netjes 
geholpen worden. Naast kleding wordt er in 
de winkel ook eigen gebrande koffie 
verkocht en is  
aan de koffietafel gelegenheid om even echt 
aandacht aan elkaar te besteden.  
 
Onze winkel is voor iedereen. Mensen die 
geïnteresseerd zij in ‘vintage’ en zeker ook 
voor mensen met een krappe beurs of een 
sociale indicatie. Zij kunnen er terecht voor 
goede, kwalitatieve kleding een bak koffie 
en een praatje. Niet alleen de kwaliteit, maar 
ook de opvallend lage prijs van onze 
producten zullen de meeste klanten positief 
verrassen.  
 
Als het nodig is wisten in 2019 ook onze 
partners ons te vinden voor schrijnende 
gevallen die we vaak buiten openingstijden 
konden helpen. De opbrengst van de winkel 
werd voor een belangrijk deel gebruikt voor 
armoedebestrijding.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONZE ACTIVITEITEN 

KOFFIEBRANDERIJ  
OVErHOOP 
 
 
 
 
 
 
Juist in deze tijd moeten we zoeken naar 
nieuwe en originele wegen om kwetsbare 
jongeren naar duurzaam werk te 
begeleiden, via bijvoorbeeld stages en 
jobcoaching.  Een politieke oproep waar 
ons project van de ambachtelijke 
koffiebranderij perfect op aansluit. 
Koffiebranden en b arista als instrument 
voor het begeleiden naar werk werd in 2019 
verder uitgebouwd. Een sterk concept van 
50/50 van het Leger des Heils en Inloophuis 
’t Centrum waar ook ver buiten de poorten 
van Woerden met veel interesse naar 
gekeken wordt.  
 
In onze oude weeshuis een echte en 
indrukwekkende koffiebranderij en 
voorbereidingen voor een koffiebar tegenover 
het oude Weeshuis op een nieuwe locatie. 

Koffiedrinken in een knusse industriële 
koffiebranderij als unieke ervaring.  
 
Ondanks dat we zeer hoge kwaliteit koffie 
maken draait het in de koffiebranderij om 
mensen. Het aantal deelnemers is in 2019 
gestaag gegroeid tot wisselende aantallen 
tussen de 10 en 15 deelnemers. Zij hebben 
door tal van omstandigheden vaak een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Soms door 
verslaving, psychiatrische problemen, of 
criminaliteit en soms omdat het gewoon maar 
niet wil lukken.  Met behulp van een 
professionele werkbegeleider van het Leger 
des Heils is het onze missie om ze weer ‘mee 
te laten doen’. Werken aan herstel van het 
persoonlijke leven dat soms even OVErHOOP 
ligt. Samen streven naar er weer toe doen en 
als het lukt zelfs uitstroom richting een 
duurzame plek waarin werk en samenleving 
centraal staat.  
 
Met het drinken van onze koffie draag t u bij 
aan betere kansen voor jongeren en 
ouderen die wij begeleiden naar werk. 

 

13 DEELNEMERS 

1.278 KILO KOFFIE 



 

ONZE ACTIVITEITEN 

ARMOEDE 
BESTRIJDING 
 
 
 
 
Werkende mensen in stille armoede, 
eenoudergezinnen, ouderen, het risico dat 
iemand in Nederland te maken krijgt met 
armoede groeit. Hoewel Nederland tot de 
rijkste landen van Europa behoort, is ook 
hier armoede. Uit onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen 
met een niet-westerse achtergrond, 
bijstandsontvangers en alleenstaanden 
onder de 65 jaar een steeds grotere kans 
op ernstige armoede hebben. 
 
We zien het ook in Woerden. Eén van de 
initiatieven die al jaren succesvol blijkt is de 
Kerk in de Buurtwinkel (KIDB winkel). In de 
kern was het bedoeld om verborgen armoede 
in onze Woerdense samenleving te herkennen 
en ook te bestrijden. Qua uitstraling hebben 
we het zo opgezet dat iedereen welkom is en 

dat de primaire doelgroep laagdrempelig 
binnen kan komen en voor een bijzondere lage 
prijs kwalitatief goede kleding en schoenen 
kan kopen. Maar verborgen armoede 
herkennen we op tal van plaatsen waar we 
actief zijn. In de opvang, bij het inloophuis in 
de koffiebranderij en nog veel meer.  
 
Daarbij is er ook nog sprake van kinderen als 
meer specifieke doelgroep. Kinderen hebben 
in ons concept een speciale plaats. Onze 
acties in 2019 waren even simpel als effectief. 
Onze beheerders, vrijwilligers en 
coördinatoren die betrokken zijn bij de 
exploitatie van al de activiteiten zijn ervaren in 
het onderkennen van verborgen armoede en 
het is inmiddels een ingesleten gewoonte dat 
geprobeerd wordt samen met de mensen een 
oplossing te zoeken voor de meest schrijnende 
problemen. Een prachtige ontwikkeling waar 
we trots op zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- 
gemeente monumentale pand, een aparte post 
groot onderhoud opgevoerd. 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 
detailinformatie met u te delen. 

 
 



ONS BESTUUR 
ONZE VRIJWILLIGERS 
ONZE PARTNERS 
 
 
 
 
 
 
ONS BESTUUR 
 
Per 31 december 2019 
 
Voorzitter :   M. Angenent 
Secretaris :   M. Kleinveld – Beukers 
Penningmeester :  E. Hoogenboom-Spijker 
 
Leden :   L. Raven - van Bodegraven  

P.J. Verlaan (Bouwkundige zaken / verhuur) 
J. Ruitenburg  
G. van Drie 

 
ONZE BEHEERDERS 
 
Beheerdersechtpaar Havenstraat: John & Corrie Tamerus (Sinds november 2002). 
Beheerder Achterstraat: Irene Kasius (Sinds november 2018). 
Beheerder Leidsestraatweg: Frits Verburg (Sinds juni 2017). 
 
 
ONZE  SAMENWERKINGSPARTNERS  
- Stichting Jongeren Ontmoetings- en Advies Centrum (Inloophuis ’t Centrum) 
- Leger des Heils (ambulante zorg – werkbegeleiding – coördinatoren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 

FINANCIEEL 
 
 

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

        
        
  2019  Begroting  2018  

  €  €  €  
Baten        
Verhuur  10.783  12.500  10.984  
KIDB winkel  18.803  19.000  18.569  

Stichting Timon  
               

-     14.000  4.834  
Leger des Heils  16.231            7.000   17.114  
Teruggave energiebelasting  2.327  2.000  2.079  
Bijdrage energie Havenstraat  5.180  4.000  4.449  
Bijdrage Ziggo Havenstraat  420               350   423  
Woonbijdrage Achterstraat  975  900  675  
Woonbijdrage Leidsestraatweg  750                  -                    -     

Subsidie gemeente voor opvang  
               

-                     -     3.750  
Subsidie gemeente voor armoedebestrijding          3.000  

Opvang  
               

-                     -     240  
Giften   6.031  3.000  8.611  
Som baten  61.500  62.750  74.729  

        
Lasten        
Voorziening groot onderhoud  25.000        -  25.000  
Onderhoud pand Havenstraat  0  17.000    
Energie  10.359  7.500  8.146  
KIDB winkel  339  1.500  810  
Koffiebranderij  0                  -     43  
Noodfonds  3.102  500  135  

Armoedebestrijding  
               

-                     -     100  
Algemene kosten  3.654  2.000  3.230  
Verzekeringskosten  2.919  2.500  2.657  
Belastingen  3.514  2.500  2.183  

KPN  
               

-     400                 -     
Ziggo  1.107  600  1.022  
Vitens  398  400  379  
  50.392  34.900  43.704  
        



Kamertrainingscentrum Achterstraat        
Onderhoud pand  0                  -       
Energie  2.522                  -     2.110  
Algemene kosten  581  4.000  178  
Belastingen  555                  -     395  
Ziggo  725                  -     698  
Vitens  136                  -     139  
  4.518  4.000  3.521  
        
Pitstop Leidsestraatweg        
Onderhoud pand                    -       
Energie  4.847                  -     2.290  
Algemene kosten  335  6.000  283  
Belastingen  412                  -     360  
Ziggo  600                  -     572  
Vitens  271                  -     159  
Huur garageboxen  900                  -     675  
  7.363  6.000  4.339  
        
Som lasten  62.273  44.900  51.564  
        
Afschrijvingen  2.882  7.000  19.087  
        
Rentelasten  1.484  1.800  1.633  
        

Resultaat  
-

5.139,65  9.050  2.445  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Balans Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis De Meerpaal 
           

            
  31-12-19  31-12-18     31-12-19  31-12-18 
  €  €     €  € 

            
            
Materiele vaste activa        Stichtingsvermogen 154.692  152.246 
Gebouw  186.012  186.012    Resultaat boekjaar -5.140  2.445 
Inventaris  22.386  17.551     149.552  154.692 

  208.398  203.563        
            

        
Voorziening groot  
onderhoud 18.908  10.185 

Vlottende activa            
Nog te ontvangen 
bedragen  5.103  10.579        

Vooruit betaalde bedragen  1.504  
                    

-       Langlopende schulden    
        Hypotheek o/g 83.636  83.636 
Liquide middelen            
Bank   37.858  49.820        
Kas  -96  4.260    Kortlopende schulden    
Bankrek. inz. Wij zijn 
Woerden  457  664    

Nog te betalen 
bedragen 671  19.709 

  38.219  54.744    Wij zijn Woerden 457  664 
            

                
  253.224  268.886     253.224  268.886 

            
            
            
           

 


