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1.     Voorwoord 
 

Ook in 2018 mochten we weer veel (118) gasten ontvangen met in totaal 
1827 bezoeken; velen van hen zijn trouwe bezoekers en zien we vrijwel 
dagelijks. Gemiddeld komt men 15,48 keer per jaar. Ten opzichte van de 
voorgaande jaren is het  bezoekersaantal weer gestegen.  Het aantal 
vrijwilligers is ondanks een aantal mutaties ongeveer 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 2018 slaagde het bestuur er in 
deze taak uit te voeren; verdere actie blijft echter nodig. 

 
Wij zijn dankbaar dat we ook in 2018 weer onze gasten hebben kunnen 
ontvangen. 

 
Maart 2019 

 
Kees van’t Spijker,  
Secretaris Inloophuis Uitzicht 
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2.     Organisatie 
 

2.1  Stichting inloophuis 

De Stichting Inloophuis Gorinchem is formeel opgericht op 6 mei 2010; de 

activiteiten begonnen echter al in december 2008. Het bestuur bestond in 

2018  uit de volgende personen: 

de heer J. van den Bergh (voorzitter),  

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

de heer  H. van Deelen, penningmeester  

mevrouw A. Radder (bestuurslid en coördinator);  

 

 

2.2  Stichtingsraad 

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

Gereformeerde Kerk (CGK) zijn in de stichtingsraad vertegenwoordigd. De 

stichtingsraad kwam in 2018 niet bijeen bij gebrek aan vertegenwoordigers.  

In 2017 is het bestuur een actie gestart om de deelnemende kerken te 

activeren en de stichtingsraad nieuw leven in te blazen; dit leidde helaas 

niet tot en dusdanig resultaat dat er weer een stichtingsraad bijeen kon 

komen.. 

 

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. 
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3.     Het inloophuis in 2017 
 

3.1 Activiteiten 
 

Het inloophuis heeft ook in 2018 naar wens gefunctioneerd zonder grote 
veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren. 

 
3.2 Bezoekers 

 
Het gemiddelde aantal bezoeker per dag  is dit jaar weer terug op het niveau 
van 2012/13. Dit is lager dan het “topjaar”2016; wat daarvan de oorzaak is, is 
niet duidelijk. Het inloophuis was 24 dagen dicht, waarop het normaal 
gesproken open zou zijn geweest, doordat er voor die dag te weinig vrijwilligers 
waren. Dat is bijna 10% van de potentiele openingsdagen (260). Het is 
aannemelijk dat dit invloed heeft gehad op de getallen, enerzijds omdat er 
minder gelegenheid was om te bezoeken, anderzijds omdat men na een keer 
voor niets te zijn gekomen de volgende keer niet weer zijn neus wil stoten.  
Het aantal bezoekers per dag varieert gemiddeld niet sterk tussen de diverse 
dagen van de week.  
 
Tabel: daggemiddelden bezoekers per dag van de week en gemiddelden per 
week 

jaar  w
 

d
 

v
 

z
 

Zo week 
 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
 

8,4 7,9 8,4 7,9 41,2 
 2016 9.7 9.5 9.9 9.2 8.2 45,9

  2017 7,5 8 8 7,6 8,9 40,9 
 2018 7,7 7,7 7,5 8,3 7,7 38,9 

 
 

Grafiek: gemiddeld bezoek per week. Verticaal bezoekers aantallen 
horizontaal weeknummers 
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In de grafiek is te zien hoe de bezoekersaantallen variëren per week. 
We zien hier ook weer sterke variaties. Een verklaring daarvoor weten 
we niet; de dagen dat het huis dicht moest zijn waren verspreid over het 
jaar met een top in juni; dan is er inderdaad even een dal maar dit is 
niet erg uitgesproken.  
 
3.3 Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers in het inloophuis is in 2018 ongeveer hetzelfde 
gebleven, er kwamen een paar bij en er gingen er een paar weg.  
 
  
3.4 Bestuur 
In 2018 heeft het bestuur zich vooral gericht op de deelnemende kerken om 
financiering te vinden. Daarnaast ontvingen we van de RABO bank een 
bedrag. Geplande andere acties (flessen actie, sponsorloop, 
benefietconcert etc.) kwamen niet van de grond. De inkomsten bestaan uit 
bijdragen van kerken, vooral uit collectes. De details staan in het financiële 
overzicht vermeld.   
Het bestuur is ook bezig geweest met het benaderen van de 
deelnemende diaconieën; dit leverde op dat enkele kerkgemeenschappen 
weer zijn gaan bijdragen. Ook zijn pogingen ondernomen individuele 
donateurs te werven; tot op heden heeft dat niet tot resultaat geleid.   
 
Fondsen kunnen mogelijk een deel van de cursuskosten dekken, maar niet 
de huur.  
. 
 
3.5 Stichtingsraad 
De stichtingsraad is in 2018 niet bijeen gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.     Publiciteit 
 
In 2017 kwam een nieuwe folder gereed. Deze is verspreid in de kerken. 
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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. Daarvoor zijn gelden nodig. Na een periode van onzekerheid 
lijkt een en ander nu gestabiliseerd te zijn. 
 

              
5.2 Verlies en winstrekening 2018   jaarrek.   Begroting   jaarrek. 
    2018   2018   2017 
              
Baten (inkomsten)             
Kerkelijke genootschappen             
- Diaconie PKN   1.443    2.500    2.557  
- Diaconie GKV en CGK   1.307    900    974  
- Rafael Gemeenschap   750    400    0  
- Rooms Katholieke Kerk   500    500    750  
- Vrij Evangelisch   114          
              
Fooienpot inloophuis   35    15    6  
              
Subsidie Gemeente Gorinchem             
Subsidies overig (ivm te geven cursussen)   0    1.000    500  
              
Sponsorloop/acties en overige giften   2.171    2.000    2.132  
              
Totaal inkomsten   6.320    7.315    6.919  

              
Lasten (Uitgaven)             
Huur   3.500    3.524    3.524  
Scholing vrijwilligers   0    2.500      
Energie   550    550    550  
Verzekering bestuur   167    160    158  
Boodschappen    88    160    158  
Onkosten vrijwilligers avonden   0    50    0  
Contributies (DAK)   75    50    50  
Bankkosten   134    150    131  
Kosten website   121    200    121  
              
Totaal kosten    4.635    7.344    4.692  

              
Saldo Baten en Lasten (resultaat boekjaar)   1.685    -29    2.227  
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Eigen Vermogen (banksaldi) 1.1.2018:                            6091 
Mutatie Eigen vermogen 2018 (resultaat boekjaar)     1685 
Eigen Vermogen (banksaldi) 31.12.2018                         7776 
 
5.3 Toelichting op het financiële verslag:  
 
Ten opzichte van de begroting is het resultaat in  2018  €1.664 beter. Dit 
wordt grotendeels veroorzaakt door het nog niet invullen van de training van 
de vrijwilligers (€2.500  kosten -/- €1.000 subsidie hiervoor). 
 
Ten opzichte van 2017 is het resultaat €517 minder. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door de ontvangen subsidie van €500,-  in 2017 


