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‘’Sociale cohesie is simpelweg een ontzettend belangrijk onderwerp, dat gedegen 

onderzoek verdient, stelt Repetur. ‘Sociale cohesie gaat om zaken als sociale steun, 

wederkerigheid, wederzijds respect en de verbondenheid binnen en tussen groepen.

In een individualistische maatschappij als de onze blijven dergelijke onderwerpen te

vaak onderbelicht. Daar willen we verandering in brengen.’’ 

Lou Repetur, programmaleider Sociale Basis bij Movisie

“En dat is precies waar wij voor staan. Ook het belang van meer inzet m.b.v de 

bakfiets blijkt hieruit. En ook de meerwaarde van een sociaal werker bij dit soort 

initiatieven komt aan bod. 

Jacqueline Schilling, coördinator Inloophuis De Herberg in Westervoort 
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Dorpstraat 107, 6931BG Westervoort 

Tel 0263121879 
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Aan de belangstellende lezer 

WERKEN VANUIT DE PRESENTIEBENADERING 

2020 was bedoeld als een jaar van het introduceren van nieuwe activiteiten in het 

Inloophuis. Deels is dat gelukt, want Covid-19 liet helaas alle plannen alleen op een 

lager niveau toe. U leest dat verderop in dit jaarverslag.   

‘Presentie’ is tijdens de inlooptijden – en niet alleen daartoe beperkt - een 

sleutelwoord, onder woorden gebracht door Andries Baart. Inloophuis de Herberg wil 

in navolging van zijn presentie-begrip niet alleen aanwezig zijn voor kwetsbare 

mensen, maar ook zijn me t kwetsbare mensen in de zin dat we aandachtig en 

toegewijd zijn op hen die zich buitengesloten voelen of kampen met persoonlijke 

problemen. 

POSITIEVE FINANCIËLE ONTWIKKELING  

De financie n in 2020 zijn als positief te benoemen. Of dat ook zo blijft is nog maar de 

vraag. Het bestuur is sterk bezig met de periode na 2022, want dan loopt het project 

met het Fonds Fransiscus af en de gemeente Westervoort heeft in de begrotingsronde 

van 2020 tot een halvering op de zo noodzakelijke cofinanciering besloten en wenst 

structureel niet bij te dragen. 

VERBINDINGEN TUSSEN GROEPEN BEWONERS BEVORDEREN 

Veel mensen in de samenleving zijn kwetsbaar. In de eerste plaats zijn veel mensen 

kwetsbaar omdat de individualisering groeit en sociale banden niet meer 

vanzelfsprekend zijn. Sommige mensen voelen zich daardoor buitengesloten en missen 

warmte en belangstelling. 

Aan de andere kant zijn mensen ook kwetsbaar omdat ze vanwege persoonlijke 

beperkingen met problemen kampen. Er is veel stille armoede, mensen moeten 

gebruik maken van de voedselbank en hebben schulden. 

In die wereld van kwetsbare mensen in onze samenleving wil Stichting Inloophuis de 

Herberg aanwezig zijn. 

Vrijwilligers uit de kwetsbare groep bleven om begrijpelijke redenen niet meer als 

gastvrouw/heer de inloop begeleiden. Gasten moesten teleurgesteld worden in hun 

regelmatige bezoek. Slechts in een paar maanden van het jaar was er ruimte voor 

ontmoeting. En daar werd dan ook onmiddellijk gebruik van gemaakt.  
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Daarnaast zijn er in e e n-op-e e n gesprekken (coo rdinator/vrijwilliger met een gast) 

mooie ontmoetingen geweest.  

Om in te contact te blijven met de gasten, zijn deze regelmatig gebeld door de 

coo rdinator, ondersteuner en vrijwilligers. Het telefoonnummer van de coo rdinator is 

gecommuniceerd. Er worden over een weer contacten gelegd met WhatsApp en 

wekelijks is een on-line inloop (er terug te zien met Youtube). 

VOORUIT KIJKEN 

Uit alle interne contacten blijkt ook in 2021 het enthousiasme bij de coo rdinator, 

ondersteuners, stagiaires en bestuur volop aanwezig.  

Geformuleerd zijn plannen voor de nabije toekomst: 

Herstel: zodra de corona-uitbraak achter ons ligt moet het Inloophuis werken aan 

herstel van haar organisatie en haar activiteiten. Daarin vallen een aantal elementen te 

onderscheiden: 

• Herstel van het vrijwilligersbestand 

• Herstel van contact met de doelgroep 

• Herstarten van enkele activiteiten 

• Ondersteunen van vrijwilligers 

Verbreding: daarnaast is er een verbreding van activiteiten nodig. De Inloop als 

hoofdactiviteit is een te smalle basis om kwetsbare mensen een plek te bieden. Er zijn 

meer projecten nodig die nieuwe groepen naar het Inloophuis brengen. Voor deze 

aanvullende projecten kan projectfinanciering worden gezocht bij de gemeente of 

andere fondsen waarin alle kosten van het project worden meegenomen. 

Consolidatie: voor de wat langere termijn is het nodig dat het Inloophuis sterker komt 

te staan in Westervoort. 

BESTUURSTAKEN 

De continuï teit van de stichting is e e n van de belangrijkste doelen die het bestuur zich 

stelt. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, 

maar kunnen een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.  
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HET BESTUUR DANKT DE VELE VRIJWILLIGERS 

2020 was zo’n jaar waar we elkaar moesten bemoedigen om door te gaan. Een jaar dat 

met horten en stoten verliep. Met de creativiteit van de coo rdinator zijn er 

vernieuwende initiatieven ontplooid. Soms noodgedwongen, want wanneer kom je op 

het idee om een bakfiets aan te schaffen (met een nobele financier) om daarmee op 

pad te gaan. Maar liefst drie uitgiftes van goederen zijn probleemloos georganiseerd. 

Het bestuur is blij met die activiteiten om zo het Inloophuis blijvend onder de aandacht 

van de bevolking en op z’n minst de subsidiegevers te laten zien wat aandacht in de 

preventieve sfeer kan opleveren. 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 maart 2021 
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 Impactinstrument 

EFFECTMETING 

We zijn begonnen met de opzet van een effectmeting van ons werk in Westervoort. De 

bedoeling is van elk type werk de effecten te meten. 

Structuur: doelgroep, activiteit, niveau verbinding (volgens de sociale bindingsladder) 

effectsoort, effecten, kosten/baten.  

De cijfers over 2020 geven geen beeld van een “normaal “jaar vanaf 16 maart tot 1 juni 

is het Inloophuis fysiek dicht geweest. Vanaf juni  weer beperkt open, (2 a 3 dagdelen 

i.p.v.  5) en met een maximum van 10 bezoekers in de ruimte. 

Ook in de eerste twee weken van november was de Inloop dicht vanwege strenge Lock 

down. En vanaf half december mochten we twee bezoekers tegelijk ontvangen op 

afspraak. Verdere activiteiten waren ook over het algemeen niet mogelijk. 

 

FONDS FRANCISCUS 

Een onderdeel van het basisprogramma van Fonds Franciscus (waaraan wij 

deelnemen) is de ontwikkeling e n gebruik van een impactinstrument. In de eerste fase 

constateerde het Fonds dat veel inloophuizen een uitdaging hebben in het zichtbaar 

maken van de impact die ze als organisatie maken. Gemeentes vragen om 

drempeloverschrijdingen of andere cijfers, terwijl dit vaak maar weinig zegt over 

waarom je van belang bent. 

Belangrijk is  waarvoor je het instrument kunt gebruiken (leren, verantwoorden, 

communiceren). 

In het leertraject presentie is ‘finaliseren’ een terugkerend thema. Finaliseren gaat over 

weten waar je werk uiteindelijk overgaat. Zo’n ijkpunt fungeert als lood. En dat heb je 

nodig als je iets wilt kunnen zeggen over de impact van je werk. 
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Door het jaar heen 

Het jaar 2020 is er één voor in de boeken. De eerste maanden van het jaar gingen we 

enthousiast van start en er waren mooie plannen. Helaas kwam Corona ertussendoor 

en moesten ook wij per 16 maart de deuren sluiten. Dit betekent niet dat we niet aan 

de slag zijn gebleven! 

Met horten en stoten zijn we het jaar doorgekomen. Deels dicht, deels gedeeltelijk 

open. 

Een jaar van veel schakelen, veel online en telefonische contacten. Een jaar waarin de 

waarde van contact nog weer eens extra duidelijk naar voren kwam.  

 

JAARTHEMA ARMOEDE 

Het thema voor 2020 was armoede. Als Inloophuis nemen wij deel aan het Convenant 

Armoedebestrijding en in al onze activiteiten hebben wij aandacht voor dit 

onderwerp. In 2020 wilden we extra met dit onderwerp aan de slag. Eén van de ideeën 

was om in het najaar 2020 een armoedebeleefhuis te organiseren met partners uit het 

convenant. Door de coronaperiode is dat dit jaar niet gelukt. Hopelijk kan dit in 

(najaar) 2021 plaatsvinden. 

 

Drie a vier keer per jaar vindt de uitgifte actie plaats. 

Vanuit inwoners en lokale ondernemers worden 

artikelen gedoneerd die we als Inloophuis verdelen 

onder ongeveer 115 huishoudens. Ook  hebben we 

altijd een aantal ( gedoneerde) 

boodschappenbonnen liggen voor situaties waarin 

mensen even echt niets hebben.  

In 2020 heeft er in januari, mei en november een 

uitgifte plaatsgevonden. Om de maatregelen i.v.m. corona goed toe te passen zijn de 

goederen rondgebracht. 

 

PERIODE JANUARI T/M HALF MAART 

Naast de inloop vonden er in deze periode een aantal nieuwe ontwikkelingen plaats. 

De contactgroep voor slechthorenden ging van start. Ook het Autisme Ouder Initiatief 
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valt inmiddels onder het Inloophuis vanuit een aparte projectbijdage van de gemeente 

Duiven en Westervoort. 

DE NAAI-INLOOP 

De naai-inloop heeft een vast clubje bezoeksters. In september is dit in 

activiteitencentrum de Flierefluiter voortgezet omdat die locatie geschikter is voor de 

activiteit. Ook vonden in de Flierefluiter inmiddels  wat naai-activiteiten plaats en om 

teveel versnippering in het aanbod tegen te gaan is het goed dit op één plek te 

concentreren. De activiteit en vrijwilligers vallen nog wel onder de verantwoording 

van het Inloophuis. 

VRIJWILLIGERSBESTAND 

Per 1 januari waren er 47 vrijwilligers actief binnen het Inloophuis.  

Door werk, persoonlijke omstandigheden en overlijden zijn er helaas 3 mensen 

gestopt als vrijwilliger. Er zijn dit jaar ook 5 nieuwe vrijwilligers gestart zodat er per 

31 december 49 vrijwilligers waren. 

 

Half februari hebben we een vrijwilligersfeest gehouden waar 44 mensen aanwezig 

waren. Het was de eerste keer dat we zo’n avond in deze vorm konden houden, met 

dank aan de subsidie. De avond bestond uit een stamppotbuffet en karaoke. 

Vrijwilligers waren erg enthousiast en gaven aan dat ze het zeer waardeerden en het 

fijn vonden elkaar te treffen in een gezellige sfeer.  

 

Er heeft twee keer een kwartaaloverleg plaatsgevonden, in februari en in mei. Deze 

laatste keer vond het overleg online plaats.  In deze overleggen was ook plaats voor 

toerusting in de presentiebenadering. Online vergaderen is voor veel vrijwilligers niet 

goed haalbaar vandaar dat er de rest van het jaar geen overleg voor alle vrijwilligers 

heeft plaatsgevonden. 

BEGELEIDING VRIJWILLIGERS 

Het vrijwilligersbestand van het Inloophuis is van een samenstelling waarbij veel 

aandacht vanuit de coördinator nodig is. De visie van het Inloophuis is dat iedereen 

mee kan doen. We zoeken een taak die bij de kwaliteiten van de vrijwilliger past. 

Tegelijk bieden we een gastvrije en veilige plek voor bezoekers. De activiteiten worden 

gedraaid door vrijwilligers die waar nodig worden ondersteund door de 

beroepskrachten. 
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CITAAT VAN EEN NIEUWE VRIJWILLIGER 

Het belang van relationeel werken zoals dat in de presentiebenadering voorop staat 

blijkt bijvoorbeeld uit dit citaat van een inwoonster die zich meldde als vrijwilliger: 

  

 

MOESTUIN PROJECT 

De moestuin (300 m2) is al enige jaren een succesvol project. Een hechte groep 

vrijwilligers verzorgt het gehele jaar door de teelt, het onderhoud en het oogsten. De 

groenten vinden hun weg naar adressen in Westervoort die wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. Zo’n 20 gezinnen krijgen om toerbeurt de kans een aantal gezonde 

maaltijden te maken. Elke vrijdagmorgen vindt een uitgifte plaats aan gezinnen die aan 

de beurt zijn. Ondanks corona heeft dit het gehele jaar gekund. Er is een kas op het 

terrein waarin paprika’s, komkommers en tomaten worden geteeld. De opbrengst 

wordt normaliter ook gebruikt voor de maandelijkse lunch en de wekelijkse maaltijd.     

 

 

“Precies.. ik vind het al heel wat dat ik vrijwilligerswerk heb aangenomen.  
Stap 1 is daarmee aanwezig“ 

 
Antwoord coordinator: zeker, en de eerste stap is vaak de lastigste 

“” Haha dat zal vast, maar het scheelt wel dat ik u al een beetje kende en dat planten ook 
mijn interesse wekken. Vind het in ieder geval super leuk om hiermee aan bij te dragen” 

 (vrijwilligster, 39 jr) 
 

Hier ging een periode van anderhalf jaar aan vooraf aan zo af en toe contact. 
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Onze bijdrage aan het sociale beleid van de gemeente 

Westervoort 

We geven mede invulling aan  de visie en kernwaarden van de gemeente Westervoort 

zoals verwoord in de Strategische kadernota voor het Sociaal Domein Westervoort. 

 

Hierin staat de volgende visie te lezen: “Wij streven naar een dorp waarin de inwoners 

zelfredzaam en zelfstandig zijn en waar er sprake is van sociale samenhang tussen 

(groepen) inwoners en waarbij er in datzelfde dorp volop mogelijkheden zijn voor 

inwoners om te participeren.” 

BIJDRAGE AAN PARTICIPATIE 

Deze visie omvat drie kernwaarden waaraan het Inloophuis op het gebied van 

participatie de volgende bijdrage levert:  

• Zelfredzaamheid: Hier draagt het Inloophuis aan bij door een plek te bieden 

aan mensen om anderen te ontmoeten, gewoon voor het contact of de structuur 

in de dag. Maar ook voor het uitwisselen van ervaringen in de 

”lotgenotengroepen” of elkaar helpen met vragen rond internet of waar je moet 

zijn met een hulpvraag.  

• Sociale samenhang: Het Inloophuis is er voor iedereen met specifieke 

aandacht voor kwetsbare groepen. We proberen met name de verbinding 

tussen verschillende groepen (bridging)  tot stand te brengen.  

• Participatie: Bij het Inloophuis kan iedereen meedoen. Voor ieder die 

vrijwilligerswerk wil doen zoeken we naar een passende taak. Dat is alleen 

mogelijk door de aanwezigheid van de beroepskrachten. Soms op de 

achtergrond, soms wat meer op de voorgrond. Het houdt namelijk ook in dat 

we te maken hebben met vrijwilligers die niet altijd beschikbaar kunnen zijn in 

verband met hun problematiek, of die alleen mee kunnen doen met wat 

ondersteuning. Deze ondersteuning is vaak nodig in incidentele aansturing en 

aandacht van de vrijwilliger, maar zeker ook in het groepsproces. 
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Nieuwe benaderingen en projecten 

HALF MAART-EIND DECEMBER 

Leuke plannen, ontmoetingen, het kwam allemaal tot stilstand door corona half maart. 

Zestien maart moesten we het Inloophuis sluiten. 

Maar we zijn op verschillende manieren actief gebleven, 

online, via bellen en waar mogelijk fysiek. Vanaf 1 juni is het 

Inloophuis weer beperkt open gegaan met 2 dagdelen en 

vanaf juli 3 dagdelen. In de zomervakantie is daarbij een 

wekelijkse zomeractiviteit georganiseerd en vanaf juni 

trekken we er geregeld met de bakfiets op uit. 

 

Ook is er een speluitleen 

en een plantenasiel opgestart. Het plantenasiel is nog 

in de voorbereidingsfase vanwege corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE ACTIVITEITEN 

Samen met de stagiaires heeft de coördinator een aantal zaken online opgezet. Onder 

andere de online inloop, wekelijks een gesprek met een dorpsbewoner (voorjaar) en 

online ontmoetingsmomenten voor ouders en een workshop ondersteunende gebaren 

ter vervanging van de slechthorendenbijeenkomst.  
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ONLINE WORKSHOPS OPVOEDEN 

Vanuit de groep Autisme Ouder Initiatief hebben we de gewone bijeenkomsten waar 

nodig vervangen door een online meeting. Tot en met mei is er wekelijks een 

mogelijkheid geweest om elkaar als ouders, niet specifiek rond autisme, online te 

ontmoeten. Soms met een thema, soms zonder. De opkomst was niet groot, veel 

ouders waren in deze periode erg druk met thuiswerken en kinderen begeleiden qua 

schoolwerk. Waarbij veel online ging en ouders daar ’s avonds geen puf meer voor 

hadden. 

De bijeenkomsten en contacten die er waren werden wel als zeer waardevol ervaren. 

SLECHTHORENDENCONTACTGROEP 

Deze groep is nog niet echt goed van de grond gekomen. Online deelnemen bleek ook 

voor de meeste deelnemers niet haalbaar. Als alternatief is er wel een online 

workshop ondersteunende gebarentaal gehouden. Deze was gericht op 

slechthorenden en hun omgeving, maar ook op ouders van jonge kinderen. 

Van de contactgroep slechthorenden heeft 1 persoon deelgenomen. 

De workshop was zeer geslaagd en ook prima online te doen. 

 

NIEUWE SAMENSTELLING TEAM BEROEPSKRACHTEN 

Er is in 2020 24 uur per week begroot voor een beroepskracht. De keus is gemaakt om 

de coördinatorfunctie voor 16 uur  vast te stellen en voor 8 uur een begeleider aan te 

nemen. Met deze opzet is het mogelijk om iedereen mee te laten doen. Het 

vrijwilligersbestand bestaat voor een groot deel uit mensen die wat ondersteuning 

nodig hebben om mee te kunnen doen. 

Met twee beroepskrachten wordt de aanwezigheid van begeleiding minder kwetsbaar. 

Per 1 mei is de functie van begeleider ingevuld. 

 

 

Contacten coördinator-vrijwilligers-bezoekers-terloops 

Er is in de coronaperiode telefonisch of online contact gehouden met de 50 

vrijwilligers. Waarbij ook werd gemonitord of bezoekers bij iemand in beeld waren. 

Ook is er geregeld contact geweest vanuit de coördinator met een aantal bezoekers. 

Mooi om te merken was dat bezoekers ook soms onderling met elkaar in contact 

bleven. Door te bellen of samen te wandelen. Contacten die in het Inloophuis ontstaan 

zijn maar waaruit blijkt dat het netwerk van bezoekers ook buiten het Inloophuis is 

vergroot. 
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Buiten werd het nieuwe binnen 

 

Ook bleek in coronatijd de kracht van het Inloophuis als organisatie door en voor het 

dorp. Vrijwilligers wonen over het algemeen in het dorp en ook de coördinator woont 

in Westervoort. Dit maakte dat het Inloophuis dan wel dicht was maar dat men elkaar 

nog wel tegenkwam in het dorp. Deze ongeorganiseerde ontmoetingen moeten niet 

worden onderschat, zoals ook in het onderzoek van Movisie “Wij in de wijk-2” staat te 

lezen:  

 

“We ontdekten tijdens de coronacrisis ook dat publieke ruimten een essentieel onderdeel 

van de sociale infrastructuur zijn, de prachtige lente en (na)zomer hielpen daarbij. 

Buiten werd het nieuwe binnen. Pleinen, parken, buurttuinen, plantsoenen en stoepen 

bleken vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen voor lichte of intensere vormen van 

ontmoeting en contact.” 

MAANDAGAVONDGROEP 

Het Inloophuis is er voor iedereen. De laatste periode van 2020 is de samenstelling 

van de maandagavondgroep zodanig dat dit eigenlijk niet goed meer zelfstandig door 

vrijwilligers is te draaien. Een aantal bezoekers heeft een zodanige beperking dat dit in 

het groepsproces wel begeleiding van een beroepskracht vraagt. Een interessante 

vraag daarbij is waar de grens tussen laagdrempelige inloop en dagbesteding ligt. 

SAMENWERKINGEN 

Als Inloophuis zijn wij onderdeel van de samenwerking rond de Sociale supermarkt. 

Als activiteit daarin bestaat onze naai-inloop. De coördinator neemt deel aan het 

werkgroep overleg, een bestuurslid aan de stuurgroep. 

 

Verder zijn er diverse samenwerkingen met professionele organisaties en 

vrijwilligersinitiatieven. 

HERSTEL VAN WAT ER WAS EN INZET OP NIEUWE FOCUS 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Voor 2021 is het devies herstel van wat er was 

en de focus op de thema’s eenzaamheid en armoede. Veel is onzeker qua locaties in 

Westervoort, dit maakt dat er moeilijk op termijn plannen is te maken. Ook biedt het 

nieuwe mogelijkheden waar we als Inloophuis zeker naar op zoek blijven. 
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Belangrijke ondersteuners 

GEMEENTE WESTERVOORT 

 

Eind 2019 ontvingen we de toezegging van de gemeente Westervoort voor een 

bijdrage voor ons werk in 2020. 

De versterking van voorliggende voorzieningen is een onderwerp dat veel aandacht 

vraagt vanuit de gemeente. Om de zogeheten transformatie goed 

vorm te kunnen geven zijn initiatieven zoals dat van De Herberg 

onmisbaar. Uw initiatief raakt aan doelstellingen als “meedoen 

naar vermogen” vanuit de gedachte van de inclusieve 

samenleving. Het is fijn te merken dat wij hier samen intussen goed over in gesprek zijn. 

Dat is voor de gemeente Westervoort zeer waardevol. In de nabije toekomst zullen onze 

gesprekken hopelijk leiden tot een nauwe samenwerking met diverse andere initiatieven 

in onze gemeente. Op deze manier ontstaat er een netwerk waar de inwoners van 

Westervoort steun aan kunnen ontlenen. De gemeente blijft daarom ook graag met u in 

gesprek over dit onderwerp en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.  

Ook in 2021 ondersteunt de gemeente Westervoort het werk van het Inloophuis. 

Budgettaire problemen (geen sluitende begroting door diverse tegenvallers hebben er 

eind 2020 toe geleid dat ondersteuning in de komende jaren is gehalveerd en in het 

ongunstige scenario zal wegvallen. 

 

VERSCHILLENDE ORGANISATIES ALS INIDENTELE HULP 

 

In 2020 hebben verschillende organisaties activiteiten/projecten mede ondersteund 

met een bijdrage: 

- Muziek op Schoot,  Stichting Eigen Heim Westervoort 

- Moestuin drooghok: NLDoet 

- Noodhulp voor minima: Netwerk DAK 

- Bekostiging bakfiets voor outreachend werk: Netwerk DAK 

- Uitgifte van goederen en levensmiddelenbon: Haelle Stichting 

- T.b.v. Uitgifte: donatie van ingezamelde levensmiddelen en geldbedrag: 

Protestantse Kerk in Westervoort 
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FONDS FRANCISCUS OP DE BRES VOOR INLOOPHUIZEN 

 

Ondersteuning en versterking van inloophuizen en initiatieven als inloopcentra, 

buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat. Het fonds wil graag 

een bijdrage leveren aan de continuï teit van de inloophuizen door samen met de 

inloophuizen een programma te ontwikkelen dat tastbare oplossingen biedt voor het 

structurele voortbestaan van de sector. 

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of 

noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Kansfonds ontwikkelt gedurende 5 

jaar een programma dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan 

van de sector. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar partijen die willen meedoen. Die 

met kennis, tijd of geld willen bijdragen aan een plek waar mensen in sociale nood 

terechtkunnen. Omdat ze menselijke waardigheid -net als wij- ook een grondrecht 

vinden.  

Vanaf 2020 doet het Inloophuis De Herberg mee 

met het programma. 

Fonds Franciscus is een vangnet voor mensen 

waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die 

leven in diepe armoede of eenzaamheid en 

waarbij hun menselijke waardigheid in het 

geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste 

instantie richten op de ondersteuning en 

versterking van ongeveer 200 inloophuizen in 

Nederland. Omdat dit dé belangrijkste plek is 

waar deze mensen nog contact van mens tot 

mens hebben. 

https://www.kansfonds.nl/franciscusfonds/ 

 

  

https://www.kansfonds.nl/franciscusfonds/
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Overzicht financie le situatie 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 NA 

BESTEMMING RESULTAAT 

  

  

      

  31-dec 31-dec   31-dec 31-dec 

  2020 2019   2020 2.019 

            

ACTIVA     PASSIVA     

Vaste activa     Eigen vermogen     

Materiele vaste activa     Algemene reserve 20.731 6.187 

Financiele vaste activa           

      Voorzieningen  
   

      
Bestemmingsreserve 

*) 
  4.656 

Vlottende activa     
Voorziening voor 

ziekte 
  

1.074 

Voorraden     
Voorziening voor 

huisvesting 
4.000 2.000 

Vorderingen/nog te 

ontvangen 
    

  
  

            

Liquide middelen     Overlopende passiva     

Rabobank 60.179 43.369 
Vooruit ontvangen 

**) 
25.000 25.000 

Kleine kas 124 204 
     

      
Kortlopende 

schulden 
    

      
Inhuur nog te 

betalen 
10.572 

4.656 

            

  60.303 43.573   60.303 43.573 

      
**) Vooruit ontvangen van Gemeente Westervoort 

 t.b.v. boekjaar 2021   
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OVERZICHT VAN VERMOGENSWIJZIGINGEN 

 

Algemene reserve 2019     6.187 

Exploitatieresultaat 2020    10.814 

Bruto algemene reserve / eigen vermogen     17.001 

Bestemmingen vrijgevallen 

extra 

reservering   

Bestemmingsreserve voor afronding 3 maanden 

project Kansfonds in 2020 4.656     

Voorziening voor ziekte (6 weken a 25% kans),  

niet voortgezet * 1.074     

Voorziening voor extra huisvestingskosten 2.000     

      7.730 

Bruto Algemene reserve     24.731 

        

Voorziening voor extra huisvestingskosten    4.000 4.000 

        

Netto Algemene reserve / eigen vermogen     20.731 

        

        

* wegens overname risico door pay-roll organisatie       
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OVERZICHT INKOMEN IN UITGEBREIDE ZIN (WINST EN VERLIES) 

 

  2021 2020 
  BEGROOT WERKELIJK BEGROOT VERSCHIL 

BATEN         

Subsidiebaten 50.000 50.946 50.746 200 

Bijdragen 7.196 9.304 2.500 6.804 

Totaal Baten 57.196 60.250 53.246 7.004 

LASTEN       0 

Activiteiten 10.186 8.273 6.386 1.887 

Coördinatiegroep 450 801 850 -49 

Personeel 42.200 38.543 40.307 -1.764 

Huisvesting 2.700 218 2.700 -2.482 

Afschrijving 200 0 200 -200 

Organisatie 980 1.402 1.830 -428 

Bankrente en kosten 190 199 190 9 

TOTAAL LASTEN 56.906 49.436 52.463 -3.027 

TOTAAL BATEN 57.196 60.250 53.246 7.004 

EXPLOITATIERESULTAAT  

(BRUTO) 290 10.814 783 10.031 

AANWENDING ALGEMENE 

RESERVE      0 

         
EXPLOITATIERESULTAAT  

(NETTO) 290 10.814 783 783 
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Notities bij Jaarrekening 

 

SUBSIDIEBATEN 

Deze post wijkt in geringe mate of van de begroting. Weliswaar zijn reeds baten 

ontvangen, maar die zijn, bestemd voor het volgende jaar, als vooruit ontvangen op de 

balans opgenomen.  

BIJDRAGEN 

Ontvangen en niet begroot een aantal bijdragen uit noodfondsen ‘’corona’’ die direct 

zijn uitgegeven.  

Bijdrage voor autismeproject verworven in 1e kwartaal 2020.  

Bijdrage deelnemers lunch en maaltijd vallen bijna geheel weg wegens langdurige 

sluiting van de inloop. Komt lager uit door verandering frequentie (van 4 naar 2 keer 

per maand vanaf medio 2019). Meer giften van personen (van 100 naar 450) 

ACTIVITEITEN 

Kosten warme maaltijd (1605) en lunch (214) lager door vermindering frequentie. De 

uitgaven voor Corona Noodhulp verhogen incidenteel de uitgaven. 

PERSONEEL 

Een vacature voor een activiteiten-ondersteuner is in het 1e kwartaal van 2020 niet 

ingevuld geweest. 

HUISVESTING 

De begrotingspost voor de huisvesting heeft in 2020 niet tot een uitgave geleid omdat 

de begroting over 2020 daarin niet voorzag.  

Voor de huisvesting wordt in de toekomst een verhoging verwacht: hiervoor is een 

bestemmingsreserve in 2020 gecree erd. 

AFSCHRIJVING 

Deze post heeft geen boekingen in 2020, maar het is wel aan te bevelen de komende 

jaren afschrijvingen te verrichten op aanwezige computers en printers.  
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ORGANISATIE 

Verwacht was organisatieadvies in te winnen en de jaarrekening extern te laten 

controleren. Gezien de geringe grootte van de stichtingskasstroom is de controle door 

een interne kascommissie verricht; alle bestuursleden onderschrijven de jaarrekening 

met hun handtekening.  

Verzekering aansprakelijkheid voor bestuursleden kost ieder jaar rond de 200 euro. 

Aan een bestuurslid is in 2020 een reisvergoeding van € 31 versterkt voor het 

bezoeken van een cursus.  

BANK 

Onvermijdelijk zijn de kosten van een bankrekening 
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Bezoekersaantallen 

Hieronder de cijfers over 2020. Het betreft hier de aantallen bezoekers die direct 

samenhangen met de activiteiten van het Inloophuis. Andere bezoekers van de locatie, 

zoals kerkgangers en klusgroep zijn niet meegeteld.  

In januari was er een uitgifte aan 103 personen.  I.v.m. corona waren er vanaf 16 maart  

t/m 31 mei geen bezoekers. Dat mei een aantal laat zien heeft te maken met de uitgifte 

van goederen (aan 109 personen). Ook in november was er een uitgifte: aan 111 

personen.  

Van 20 juli t/m 31 december verliepen de openingen zeer gevarieerd: 

- open op maandagavond, dinsdag morgen en dondermiddag 

- met uitzondering van de sluitingen van 3 november t/m 18 november en 

- vanaf 15 december 

Zeer teleurstellend voor diegenen die regelmatig het Inloophuis gewend zijn te 

bezoeken.  

 

 

 

 

Lunches (1 x per maand), maaltijden (vrijdagmiddag), activiteiten: allemaal op een zeer laag pitje. Te 

zien is dat over het gehele jaar de aantallen zijn gehalveerd. 
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2020: Bezoekers over de 12 maanden – gemiddeld per maand 130  – jaartotaal 1563 

2019: Bezoekers over de 12 maanden – gemiddeld per maand 260  – jaartotaal 3114 

2018: Bezoekers over de 12 maanden – gemiddeld per maand 250  – jaartotaal 2995 

2017: Bezoekers over de 12 maanden – gemiddeld per maand 250 – jaartotaal 2.996 
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Contactinformatie 

CONTACTGEGEVENS ORGANISATIE  

Naam organisatie: Stichting Inloophuis (De Herberg) 

Het bestuur wordt gevormd door: 

1. De heer Klaas Westerbeek, voorzitter 

2. De heer Arjen Hiemstra, penningmeester 

3. De heer Maarten Oosterbroek, secretaris 

4. Mevrouw Lonneke Kosters, lid 

Er is binnen het bestuur e e n vacature. 

Straat en huisnummer: Dorpstraat 107 

Postcode en woonplaats: 6931 BG  Westervoort 

Telefoonnummer Inloophuis: 026-3121819 

Telefoonnummer Coo rdinator Jacqueline Schilling: 06 286 66 195 

Werkorganisatie: e-mailadres: info@Inloophuisdeherberg.nl 

Website: www.Inloophuisdeherberg.nl 

Bestuur: e-mailadres bestuur@inloophuisdeherberg.nl 

BANKGEGEVENS  

Rekeningnummer: NL20 RABO 0192 0515  47 

Te naamstelling begunstigde: Stichting Inloophuis (De Herberg) 

GEGEVENS OVER DE AARD VAN DE ORGANISATIE  

Organisatievorm/rechtspersoon: . Stichting Inloophuis (De Herberg) 

Datum oprichting: 27 juni 2014, statuten gewijzigd sinds 9 december 2020. 

Kamer van Koophandel: 61006688 

 

mailto:info@inloophuisdeherberg.nl
http://www.inloophuisdeherberg.nl/

