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In het heel bijzonder door Corona gedomineerde 2020 
wisten stichting de Meerpaal en stichting JOAC  
(Inloophuis ’t Centrum)samen met partners, een sociaal- 
maatschappelijk trefpunt te blijven voor de meest kwetsbaren  
in onze samenleving. Meer nog dan anders zorgden voor  
veilige opvangplekken, armoedebestrijding, maaltijdvoorziening  
en begeleiding naar werk. Een heel bijzonder haar waar we  
voor elkaar zorgden, waar we werkten aan gelijke kansen voor  
iedereen. Juist in dit jaar was het belangrijker ooit omdat  
erbij blijven horen en ertoe doen zo belangrijk is.  
 
Met elkaar, voor elkaar! 
 



DE VOORZITTER 

AAN HET  

WOORD 
 
 
Beste Lezer(es), 
 
We zijn een jaar verder in een door COVID-19 gedomineerde tijd als ik dit voorwoord schrijf. Een jaar 
waarin we moesten ontdekken hoe we een trefpunt konden blijven voor de kwetsbaren in onze 
samenleving. Met name voor onze doelgroep was en is het nog steeds zwaar en de eenzaamheid ligt, 
nog meer dan anders, op de loer. Vanuit onze stichtingen en met onze partners proberen we er alles 
aan te doen om voor elkaar te zorgen en het gevoel te geven dat je er meer dan ooit bij hoort. Nu de 
vaccinaties begonnen zijn is er hoop en uitzicht op een opening van onze maatschappij en ons 
Inloophuis in de komende tijd.    
 
Het afgelopen Corona jaar heeft ons ook “gedwongen” om als besturen van de stichtingen in het 
Weeshuis met elkaar samen te werken. Deze tendens was al ingezet in 2019 maar heeft in 2020 een 
nadrukkelijk samenwerken gekregen door gezamenlijk te gaan vergaderen als waren we één stichting. 
Dit heeft ook geresulteerd in een nieuw vormgegeven jaarverslag waarin alle activiteiten en 
stichtingen binnen het Weeshuis samenkomen. Statutair staan de stichtingen nog apart maar qua 
samenwerking en vergaderen zijn we 1 en zo treden we ook naar buiten richting Partners en 
Gemeentelijk overheid als het gaat om subsidie voor onze activiteiten. Dit maakt het met name voor 
een Gemeente veel duidelijker en inzichtelijker.   
 
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 in 2020. Wij kunnen, 
ondanks COVID-19, terugkijken op een succesvol verlopen 2020 waarin de veranderingen, door de 
steeds wisselende situaties, nooit stil stonden maar doorgingen omdat we op die manier kunnen 
blijven wie we zijn en wat we zijn. 
 
Er is in het afgelopen jaar ook een mooi nieuw initiatief toegevoegd aan ons pallet van activiteiten, 
namelijk een koffiebar genaamd BArISTA’s aan de Havenstraat 19. Ontstaan met middelen 
bijeengebracht door de goede doelendag van het Minkema college in samenwerking met het 
Kansfonds en Frederique en Robert-Jan van Zijtveldfonds. Er heeft ook een verbouwing en 
noodzakelijk renovatie van de vloer van ons Inloophuis plaatsgevonden aan het einde van de 
afgelopen zomer. Zo zijn we weer helemaal klaar voor een ontvangst van onze bezoekers als het 
weer kan en mag. Naast deze heugelijke feiten in Corona tijd was er ook droefenis onder onze 
bezoekers door het plotselinge overlijden van onze vrijwilliger en bezoeker Ans de Jong. Ans was voor 
velen een geliefd en bijzonder persoon en de vrolijke noot in ons Inloophuis, wij missen haar enorm. 
Ook onze bezoeker Willem Baas is ons ontvallen. Willem was een eenzame maar zeer gemoedelijke 
man, lichamelijk getekend door zware arbeid in zijn leven stond hij desondanks klaar voor iedereen 
die een beroep op hem deed. Alle pijn die hij had is nu voorbij nu Willem rust bij zijn God.     
 
Mijn waardering en dankbaarheid voor de inzet voor het wel en wee binnen het Weeshuis is enorm 
groot. Alle stafleden, vrijwilligers en iedereen die onze activiteiten een warm hart toedraagt wil ik heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen: “zonder jullie inzet is het onmogelijk om het Weeshuis 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 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 financieel 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 en blijft 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 het Weeshuis. De sluiting 
door de corona crisis maakt pijnlijk duidelijk dat onze bijzondere plek in de Woerdense samenleving 
een groot gemis is voor heel veel bezoekers. 
 
Moge Gods liefde en zegen ook in dit jaar op ons werk en op onze bezoekers rusten. 
 
Zoals te doen gebruikelijk wil ik het voorwoord eindigen met iets om over na te denken. Het verhaaltje 
heet: “De Ring (in tijden van Corona) ”. Het is geen verhaal als goedkope pleister op een wond. Wel 
kan het op het goede moment als zachte hoop en troost zijn. Voel je vrij om het door te vertellen. We 
vinden het namelijk allemaal moeilijk als we ergens middenin zitten, om te blijven zien dat het ook een 
keertje, vroeg of laat, voorbijgaat. 
 
Marc Angenent (Voorzitter) 

 

 

De Ring (in tijden van Corona) 

Op een dag gaf een koning zijn dienaar een opdracht: “Breng mij 
een ring, die verdrietige mensen een beetje geluk brengt, en 
gelukkige mensen een beetje verdriet.” 
 
De koning had gesproken. Zonder tijd te verspillen ging de dienaar op pad. 
Als eerste bezocht hij de goud- en zilversmeden. Zo moeilijk kon het toch 
niet zijn, dacht hij. Maar elke smid schudde het hoofd. Nooit zo’n ring gezien. 
Verontrust bezocht hij kooplieden, zeevaarders en wereldreizigers. Allemaal 
drukte hij ze op het hart om uit te kijken naar zo’n ring. “Breng mij een ring, die 
verdrietige mensen een beetje geluk brengt, en gelukkige mensen een beetje 
verdriet.”  
 
Maanden gingen voorbij. Toen kwamen de laatste berichten bij hem terug. Niemand had ooit van zo’n 
ring gehoord. Teleurgesteld dwaalde de dienaar door de stad. Hij had gefaald. Op dat moment liep hij 
langs een hut waar voor een jongen op de grond zat met een kleedje met eenvoudige sieraden. “Baat 
het niet, dan schaadt het ook niet”, dacht de dienaar. Hij vertelde de jongen over de ring die hij zocht. 
Ook de jongen schudde zijn hoofd. Plotseling kwam vanuit de hut een oude man tevoorschijn. Die 
keek de dienaar aan. Knikte. Pakte een eenvoudige ring en verdween weer in de hut. Even later 
kwam hij weer naar buiten. Hij overhandigde de dienaar de eenvoudige ring met een tekst die hij erin 
gegraveerd had. De volgende dag kwam de dienaar bij de koning. Hij herinnerde hem aan de 
opdracht een ring te vinden die verdrietige mensen een beetje geluk zou brengen en gelukkige 
mensen een beetje verdriet. “Ik heb uw ring gevonden, koning.” 
 
De ogen van de koning werden groot. Hij boog zich voorover op zijn troon. De ring zag er niet 
koninklijk uit, maar toen hij las wat erin stond, knikte hij instemmend.  
 
Want in de ring stond gegraveerd: “Ook dit gaat voorbij”. 
 
Ja, dit is een ring, die verdrietige mensen een beetje geluk brengt, en gelukkige mensen een beetje 
verdriet. 
 
 
 



 

ONZE ACTIVITEITEN 

OPVANG 
 
 
 
 

Woningnood motor achter toenemende 
dakloosheid 
 
Woningnood is de motor achter 
toenemende dakloosheid, waar ook steeds 
meer jongeren aan ten prooi vallen. Een 
stijgend aantal zelfredzame mensen en 
gezinnen dat toch dakloos raakt, meer 
thuisloze jeugd, jongeren die vanuit de 
jeugdzorg op straat belanden, 
miljoenentekorten voor de opvang en 
steeds zwaardere psychiatrische patiënten 
die op straat komen.  
 
Het is één van de krantenkoppen in 2020. 
In een jaar waar ons leven gedomineerd 
werd door het coronavirus werd de 
daklozen problematiek zelfs nog 
schrijnender zichtbaar dan in andere jaren.  
 
Ook bij ons blijkt de behoefte aan opvang 
in Woerden onveranderd groot. Verspreid 
over vier 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 coronavirus zorgde ook in Woerden 
voor een ongewone situatie met 
bijzondere maatregelen. Ook bij ons 
waren er creatieve en ad hoc maatregelen 
nodig om mensen snel van straat te halen 
en opvang te bieden. Juist in tijden van 
crisis zagen we dat onze flexibiliteit en 
oplossingsgerichtheid veel ruimte gaf om 
te helpen waar dat snel en daadkrachtig 
nodig was.  
 
De doorstroom was en blijft een zorgpunt 
en is niet specifiek een probleem in 
Woerden maar veel meer een landelijk 
probleem. Creatief bleven we ook dit jaar 
zoeken naar oplossingen.  

 
 
 
 
 

3.018 OVERNACHTINGEN 
- LEIDSESTRAATWEG 3 KAMERS 
- ACHTERSTRAAT 4 KAMERS  
- HAVENSTRAAR 2 KAMERS 
- VAN LOONSTRAAT 6 KAMERS 
 



ONZE ACTIVITEITEN 

2E HANDS 
KLEDINGWINKEL 
 
 
 
 
 

Kleding een tweede leven geven? Het is 
niet alleen goed voor de portemonnee, 
maar ook voor het milieu. Consumenten 
kopen en verkopen steeds vaker 
tweedehands kleding, blijkt uit cijfers in 
2020 uit het KVK Handelsregister. Er 
komen steeds meer tweedehands 
kledingwinkels bij. Waar er in 2019 nog 
2.252 tweedehands kledingwinkels 
waren, zijn dat er in 2020 ondanks de 
corona crisis 2.415. 
 
In onze Kerk in de Buurtwinkel gaat het nog 
verder. 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. Als het nodig is wisten in 
2020 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.  
 
De adviezen van het RIVM gelden voor 
iedereen dus ook voor onze winkel. Hij werd 
corona proof ingericht en regelmatig 
moesten we onze deuren sluiten. Toch 
konden we veel mensen blijven helpen.  
 
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 konden ook in 
2020 blijvend bij ons terecht.  



 

ONZE ACTIVITEITEN 

KOFFIEBRANDERIJ  
OVErHOOP 
 
 
 
 
 
 
Juist tijdens deze crisis moesten we 
zoeken naar nieuwe en originele wegen om 
kwetsbare jongeren aan het werk te houden 
en ze naar werk te begeleiden. Met de hulp 
van een stevige ‘Goede doelen dag’ donatie 
van het Minkema College wisten we naast 
de koffiebranderij nog een nieuwe koffiebar 
BArISTA’s te openen. Koffiebranden en 
barista als instrument voor het begeleiden 
naar werk werd op de manier in 2020 nog 
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.  

Ondanks de coronacrisis bleef het aantal 
deelnemers in 2020 stabiel tot wisselende 
aantallen tussen de 10 en 15 deelnemers. 
Jongeren en ouderen die door tal van 
omstandigheden vaak een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben en het zeker in een crisis 
zoals het afgelopen jaar extra moeilijk hebben.  
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.  
 
Met het drinken van onze koffie draagt u bij 
aan betere kansen voor jongeren en 
ouderen die wij begeleiden naar werk.

10 tot 15 DEELNEMERS 

3.375 KILO KOFFIE 



ONZE ACTIVITEITEN 

ARMOEDE 
BESTRIJDING 
 
In armoede leven betekent niet kunnen 
beschikken over dat wat in een 
samenleving minimaal noodzakelijk is. Dit 
betekent dat mensen in armoede 
gedwongen kunnen zijn te kiezen tussen 
een adequate woning, adequate voeding, of 
adequate kleding. Kwaliteit van leven 
betekent ook toegang tot onderwijs, 
deelname aan de arbeidsmarkt en de 
gezondheid. Allemaal zaken die onder druk 
komen op het moment dat een huishouden 
in armoede leeft.  
 
Zichtbaar in onze dagelijkse praktijk heeft de 
coronacrisis dit nog schrijnender gemaakt. 
Werkende mensen in stille armoede, 
eenoudergezinnen, ouderen, het risico dat 
iemand in Nederland te maken krijgt met 
armoede groeit.  
 
We zien het ook in Woerden. Eén van de 
initiatieven die al jaren succesvol waar het 
gaat om het signaleren van verborgen 
armoede is de Kerk in de Buurtwinkel (KIDB 
winkel). In de kern was het ook 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.  
 
Ja, het was in 2020 veel improviseren maar 
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. 
 
We konden ook in 2020 vaak achter de 
schermen weer veel mensen helpen met 
een deel van de opbrengst uit de winkel. 
We noemen het ons ‘noodfonds’. Een potje 
waaruit we snel kunnen putten als er 
sprake is van schrijnende nood.   

 
 
 



ONZE ACTIVITEITEN 

INLOOPHUIS 
 
Het Inloophuis staat open voor iedereen. 
Veel inwoners van Woerden weten het 
Inloophuis ook dag en nacht te vinden. Het 
is een samenspel met alle andere 
activiteiten. Mensen met een smalle beurs 
kopen kleding bij de tweedehandskleding 
winkel, onze gasten uit de opvang draaien 
mee als vrijwilliger of komen als bezoeker 
naar het Inloophuis, mensen die in de 
koffiebranderij leren een vak als barista of 
leren in de winkel andere skills. En dan zijn 
er de vrijwilligers die achter de bar in het 
Inloophuis leidinggeven, verkopen en de 
maaltijden leiden. Er zijn mensen die de 
kleding sorteren, vrijwilligers die koken en 
alle klussen daaromheen. 
 
Dit alles wordt ondersteund door ruim 100 
vrijwilligers die elk om hun eigen reden, zich 
in te zetten voor het Inloophuis. De coördinator 
in vaste dienst heeft als primaire taak de 
vrijwilligers te steunen en te coördineren.  
Daarnaast wordt op de coördinator ook beroep 
gedaan als hulpverlener. Het Inloophuis is 
daarmee ook een vindplaats voor het (vroeg) 
signaleren van sociale problemen.  
 
De coördinator, die als sociaal werkers is 
opgeleid, verwijst door naar de 
eerstelijnsvoorzieningen van de gemeente 
Woerden en kan terugvallen op het netwerk 
van het Leger des Heils.   
 
Na de lock down en coronamaatregelen zijn 
we op de momenten dat we wel bezoekers 
konden verwelkomen gaan werken met een 

menukaart. Daar waar we voor corona 
maaltijden serveerden op vaste tijden was de 
menukaart een middel om het nuttigen van 
maaltijden over de gehele dag te spreiden. Dit 
zorgde met name in de zomerperiode voor 
spreiding van het aantal bezoekers over de 
gehele dag en ook de mogelijkheid om de 
gehele dag een (lichte) maaltijd te kunnen 
nuttigen. Het effect hiervan was dat het aantal 
gebruikte snacks en maaltijden zelfs toenam 
ten opzichte van eerdere jaren. Lastiger 
daarbij was wel om exacte getallen te 
produceren omdat de menukaart varieerde van 
een volledige warme maaltijd tot een tosti of 
een broodje kaas. Zichtbaar werd dat veel 
van de 6.312 bezoekers naast hun normale 
bak koffie of thee ook een snack, kleine 
maaltijd of grotere maaltijd nuttigden  
 
Zoals eerder gezegd hebben we als alternatief 
voor de inloop gewerkt met een belkring 
waarmee we de circa 80 meest kwetsbaren 
in onze doelgroep in beeld konden houden.  
 
Praktische hulp kon daardoor snel en 
doelmatig georganiseerd worden als maatwerk 
en meer ernstige situaties en incidenten 
werden doorgeleid naar de coördinator(en), 
het beheerdersechtpaar of andere 
professionele zorgpartners.  
 
Op bijzondere momenten bleek ook 
Koffiebranderij OVErHOOP en het nieuwe 
koffiezaakje BArISTA’s van maandag tot en 
met zaterdag een handig loket voor mensen 
met een hulpvraag,  

 
 

6.312 BEZOEKERS 

80 KWETSBAREN IN BEELD 



ONZE PARTNERS 

INLOOPHUIS 
 
 
Inloophuis ’t Centrum is een initiatief van de 
diaconale stichting Jongeren Ontmoetings- en 
Adviescentrum (JOAC). Het Inloophuis kent 
een heel nauwe samenwerking met het Leger 
des Heils en stichting de Meerpaal. 
 
De doelstelling van stichting JOAC 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.  
De vertegenwoordigers van het algemeen 
bestuur komen uit de participerende kerken: 
 
 
 
 
 
 

• Hervormde Gemeente Harmelen 
• Hervormde Gemeente Kamerik 
• Hervormde Gemeente Linschoten 
• Hervormde Gemeente Oudewater 
• Gereformeerde Kerk Waarder-Driebruggen 
• Gereformeerde Kerk Woerden 
• Evangelische Lutherse Gem. Woerden 
• Hervormde Gemeente Waarder 
• Gereformeerde Kerk Harmelen 
• Gereformeerde Kerk Kamerik 
• Protestante Gemeente Linschoten 
• Protestante Gemeente Nieuwerbrug 
• CGK/GKV Kerk Woerden 
• Hervormde Gemeente Woerden 
 
De unieke samenwerking tussen de kerkelijke 
achterban, het Leger des Heils, stichting 
Jongeren- Ontmoetings- en Advies Centrum 
(Inloophuis en koffiebranderijg) en de 
Meerpaal (Opvang en KIDB winkel) zorgen 
daarnaast ook voor een enorm breed 
draagvlak ik de samenwerking maar ook een 
groot netwerk van partners waarmee wordt 
samengewerkt op een praktische en 
doelmatige manier.  
 
Denk als voorbeeld ook aan de netwerk en 
samenwerkingspartners zoals stichting 
Present, de Voedselbank, de 
Speelgoedbank, stichting Vluchtelingen 
werk - Wij Zijn Woerden, stichting 
Ontmoeting en nog veel meer. 

 



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 
 
 
 
ONS BESTUUR  
Per 31 december 2020 
 
Voorzitter :   M. Angenent (St. de Meerpaal | St. JOAC) 
Secretaris :   M. Kleinveld – Beukers (St. de Meerpaal) 
Penningmeester :  E. Hoogenboom-Spijker (St. de Meerpaal) 
   M. van Buren (St. JOAC) 
 
Leden :   L. Raven - van Bodegraven (St. de Meerpaal) 

P.J. Verlaan ((St. de Meerpaal) 
J. Ruitenburg (St. de Meerpaal) 
G. van Drie (St. de Meerpaal | St. JOAC) 

 I. Schouten (St. JOAC) 
 
 
 
ONZE BEHEERDERS 
 
Beheerdersechtpaar Havenstraat: John & Corrie Tamerus (Sinds november 2002).  
Beheerder 1 Achterstraat: Irene Kasius (Sinds november 2018 tot november 2020). 
Beheerder 2 Achterstraat: Lisa Schilperoord (Sinds november 2020) 
Beheerder Leidsestraatweg: Frits Verburg (Sinds juni 2017). 
Beheerder van Loonstraat: Bouke Witteveen (Sinds december 2020) 
 
 
 
 
 
 
  



STICHTING HERVORMD JEUGD- EN 
OPVANGHUIS DE MEERPAAL 

 

FINANCIEEL 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STICHTING JONGEREN ONTMOETINGS EN 
ADVIES CENTRUM 

 

FINANCIEEL 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GECONSOLIDEERD OVERZICHT 
ST. DE MEERPAAL 
ST. JOAC 

 

FINANCIEEL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


