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1.     Voorwoord 
 

Ook in 2016 mochten we weer veel gasten ontvangen; velen van hen zijn trouwe bezoekers 

en zien we vrijwel dagelijks. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het  bezoekersaantal 

in 2016 opnieuw gestegen.  Het aantal vrijwilligers is ondanks een aantal mutaties hetzelfde 

gebleven. Gelukkig zien we zowel bij bezoekers als vrijwilligers dat er regelmatig nieuwe 

gezichten te zien zijn. 

 
Het vinden van financiering voor de huur van het pand is nog steeds  een belangrijke 

taak van het bestuur. In de loop van 2016 werd duidelijk dat het inloophuis een 

inspanningsverplichting heeft hierbij, maar dat het niet kunnen halen van de doelstelling de 

huur te betalen niet mag leiden tot beëindiging van de activiteiten aan de Krijtstraat. De 

nieuwe penningmeester moest ons al weer meedelen dat hij zijn taak in het begin van 2017 

zal neerleggen;  met betrekking  tot de opvolging zijn contacten gaande. 

 
Wij zijn dankbaar dat we ook in 2016 weer onze gasten hebben kunnen ontvangen.. 

 
Maart 2017 

 
Kees van’t Spijker,  
Secretaris Inloophuis Uitzicht 

 
 

  



2.     Organisatie 

 

2.1  Stichting inloophuis 

De Stichting Inloophuis Gorinchem is opgericht op 6 mei 2010. Het bestuur bestond in 

2016  uit de volgende personen: 

de heer G.B. Lemmen (voorzitter), Deze moest in de loop van 2016 wegens gezondheidsproblemen 

zijn functie beëindigen, sindsdien is er een vacature. 

de heer C. van’t Spijker (secretaris); 

de heer R. Mulder (penningmeester); (Zal in de loop van 2017 vervangen worden).  

mevrouw A. Radder (bestuurslid en coördinator);  

de heer J. van den Heuvel (bestuurslid fondsenwerving) 

de heer A.J. van Harten, namens de PKN wijkgemeente 3. 

 

 

2.2  Stichtingsraad 

De Protestantse Gemeenten Gorinchem i.o, (PGG), de Christelijke Gereformeerde Kerk 

(CGK) en de City Life Church zijn in de stichtingsraad vertegenwoordigd. De stichtingsraad 

kwam in 2016 niet bijeen bij gebrek aan vertegenwoordigers; het bestuur heeft actie 

ondernomen om dit in 2017 anders te doen.  

 

2.3  Operationele zaken inloophuis 

Het inloophuis is gevestigd aan de Krijtstraat 20 in Gorinchem en is geopend op woensdag 

t/m zondag van 14 tot 16 uur. 

 

Mevrouw Radder is coördinator van het inloophuis. Zij stelt maandelijks de roosters op en 

draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. 

 
 

  



3.     Het inloophuis in 2015 
 

3.1 Activiteiten 
 

Het inloophuis heeft in 2015 naar wens gefunctioneerd zonder grote veranderingen ten 

opzichte van de voorgaande jaren. 

 
3.2 Bezoekers 

 
Het gemiddelde aantal bezoeker per dag  is dit jaar structureel hoger dan het vorige jaar. 2016 
mag een topjaar genoemd worden. 

 

jaar  wo do vr za Zo Totaal 

 2009 2,2 3,4 3,6 4,9 4,5 15,7 
 2010 2,3 3,4 4,3 5,4 4,3 18,3 

 2011 6,8 7,1 8,8 9,5 7,9 34,9 

 2012 8,6 7,2 8,8 9,9 9,4 39,5 

 2013 7,8 7,3 8,1 8,5 8,1 38,3 

 2014 7,2 6,5 7,1 7,9 8,1 36,2 
 
 

2015 8,5
5 

8,4 7,9 8,4 7,9 41,2 

 2016 9.7 9.5 9.9 9.2 8.2 46.5 
 
 
 

 
 

De oorzaak van de toename is niet duidelijk, we spreken net als vorig jaar over gemiddeld 1 

bezoeker per dag meer.  Het lage aantal in week 1 en in mindere mate in week 53 komt omdat 

er in die weken minder dagen waren dat het inloophuis open was. Mogelijk draagt de mond 

tot mond reclame er aan bij dat het aantal bezoekers is toegenomen.  Het inloophuis is 

geregeld zo vol dat poteniele bezoekers maar niet binnenkomen; uiteraard zijn die aantallen in 

de bovengenoemde niet meegenomen, maar het hadden er dus nog meer kunnen zijn.  Ook 

de aanwezigheid van bepaalde vaste gasten kan in enkele gevallen reden zijn om het 

inloophuis te mijden. Dit probleem is lastig aan te pakken omdat de ruimte erg klein is. 

Zolang men zich niet misdraagt, is iedereen welkom in het inloophuis. 
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3.3 Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers in het inloophuis is in 2016 ongeveer hetzelfde gebleven, er 

kwamen een paar bij en er gingen er een paar weg.  

 
Het bestuur besteedt extra aandacht aan het vinden van nieuwe vrijwilligers. 
 

 

3.4 Bestuur 

2016 stond voor het bestuur in het teken van het vinden van aanvullende financiering. Er is 

opnieuw overleg geweest met de diaconie. Dit leidde tot de conclusie dat het bestuur een 

inspanningsverplichting heeft om huur op te brengen,  maar dat bij tekortschieten daar in 

dit geen consequenties zou hebben voor het gebruik van het pand.  

Naar aanleiding van deze inspanningsverplichting is het bestuur bezig geweest met het 

benaderen van de deelnemende diaconieën, en zijn er fondsen benaderd. Dit leidde 

helaas niet tot een structurele toename van de inkomsten.   

 
Uit de acties blijkt dat de bijdrage van de kerken niet veel groter zal worden. Fondsen 

kunnen mogelijk een deel van de cursuskosten dekken, maar niet de huur.  

. 
 

3.4 Stichtingsraad 

De stichtingsraad is in 2016 niet bijeen gekomen. 
 
 

  



4.     Publiciteit 
 

We zijn bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe folder; deze is tekstueel 

gereed en zal in het begin van 2017 beschikbaar komen.. 

 
 

  



5.     Financiële paragraaf 
 

5.1 Algemeen 
 

Stichting Inloophuis Uitzicht heeft zich zoals de statuten aangeven ten doel gesteld, het 

opzetten en in standhouden van een inloophuis, kosteloos gastvrijheid te geven, een 

luisterend oor te zijn, een (geestelijk) gesprek en mogelijkheden voor 

gezelschapsactiviteiten te bieden, aan ieder die daaraan behoefte heeft. 
 

5.2 Financieel Jaarverslag 
 

Aan het uitvoeren van deze activiteiten zijn kosten verbonden. Deze kosten komen volledig 

voor rekening van de Stichting. De onderstaande winst –en verliesrekening over het 

boekjaar 2016 geeft een overzicht van de gemaakte kosten en de ontvangsten. De winst –

en verliesrekening over het boekjaar 2016 sluit af met een positief saldo van €3864. (zie 

volgende pagina). 

  



 

 

Verlies en winstrekening Inloophuis Uitzicht 2016 
   

      
2016 2015 

Inkomsten 
    

Euro Euro 

saldo per 01-01 
    

        
4.356  

        
2.894  

Bijdrage kerkgenootschappen Diaconie Protestantse kerk 
           

794  
        

1.017  

   

GKV en CGK Gorinchem 
gezamenlijk 

           
621  

           
829  

   
CGK Gorinchem (gift 2015) 

               
-   

           
750  

   
Rafael gemeenschap 

           
250  

               
-   

Fooienpot Inloophuis 
   

              
27  

              
35  

Diversen: schilderijen, … 
   

               
-   

              
10  

Externe bijdrage Rabo steuntje in de rug 
  

               
-   

              
42  

      

        
6.047  

        
5.577  

Uitgaven 
       

Huur1 
     

        
1.200  

           
600  

Verzekeringen bestuur 
   

           
152  

           
151  

Boodschappen inloophuis 
   

           
360  

           
294  

Onkosten vrijwilligersavonden 
  

              
50  

               
-   

Contributies: DAK 
    

              
50  

               
-   

Bankkosten 
    

           
129  

              
56  

Adm. Kosten website  
   

           
242  

           
121  

      

        
2.183  

        
1.221  

Saldo per 31-12 
    

        
3.864  

        
4.356  

 
Toelichting.  
Ons banksaldo is t.o.v. 31-12-2015 gedaald, veroorzaakt door (voornamelijk) een 
combinatie van: 

-lagere inkomsten uit collecten/giften 
-hogere huurlasten (vorig jaar 6 maanden en nu 12 maanden a Euro 100) 
-eenmalig dubbele betaling van factuur inzake kosten website (betreft 2 jaren, nl. 
beide dit jaar betaald) 

 

 

                                                             
1
 er is een inspanningsverplichting inzake huurbetaling van Euro 3.500 per jaar" 


