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Algemeen
2014 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van veranderingen zowel voor
wat betreft onze huisvesting als met zoeken naar een invulling die meer past bij de te
verwachten veranderingen in de wereld van inloophuizen.
Het bestuur nam deel aan de proeftuin in Dieren, een project dat met vele
organisaties uit zorg en welzijn zich voorbereidt op de te verwachten veranderingen
in WMO en AWBZ. Het project is in september afgesloten. Er zijn contacten
uitgekomen met onder andere RIBW en Siza om samen te kijken waar cliënten van
hen een plek kunnen vinden in het inloophuis.
De gesprekken met de Oase over onze huisvesting zijn gestopt omdat de ruimte die
beschikbaar was voor ons te klein is.
Door een gift van de buurtschap van Dieren konden de 2 zeer oude computers
worden vervangen door nieuw exemplaren.
Er zijn 2 cursussen georganiseerd voor medewerkers met als onderwerp:
gesprekstechnieken en omgaan met veranderingsprocessen.
Er is een bewaarnemingsovereenkomst getekend met de gemeente.
De inlopers zijn een dagje naar het Airbornmuseum geweest en de medewerkers
hebben genoten van een BBQ.
De contacten met de RIBW hebben geresulteerd in het samen zeer geslaagd vieren
van Sinterklaas in het inloophuis.
Op de valreep is een aanvraag gedaan bij het Ridderlijke Duitsche Orde voor
ondersteuning bij de veranderingen die ons te wachten staan.
Wij zijn gelukkig dat door de bijdragen van de kerken, een aantal incidentele giften
en bijdragen van de vrienden de financiële toekomst van het inloophuis er gezond
uitziet.
Ook in 2014 was het inloophuis elke dag open en is regelmatig samen met de
inlopers een maaltijd bereid en genuttigd. Daarom is een pluim voor onze vrijwilligers
hier zeker op zijn plaats.
In 2014 hielpen 75 inwoners van Dieren en omstreken als ‘Vrienden van het
Inloophuis’ ons met een bijdrage. Het bestuur dankt allen daarvoor. Voor uw
informatie: giften voor het Inloophuis zijn aftrekbaar voor de belastingen!

OVERZICHT BEZETTING INLOOPHUIS VAN 2000 - 2013
Jaar
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MEDEWERKERS
Op 31 december 2014 waren er ondanks verschillende mutaties 26 medewerkers.
Het lukt nog steeds om elke dag open te zijn, ook op alle zon- en feestdagen. Hulde
aan de medewerkers!
Iedere dag zijn er twee medewerkers aanwezig. Het is hun taak om de dag weer zo
goed mogelijk te laten verlopen. Dit betekent gastvrij zijn, een luisterend oor bieden,
bereidheid tonen een gesprek aan te gaan, een spelletje doen, enz.
Tijdens de maandelijkse medewerkerbijeenkomsten wordt ruimte geboden voor het
uitwisselen van ervaringen. Op deze wijze kan men van elkaar leren en elkaar
ondersteunen. Een aantal van deze bijeenkomsten is gebruikt om met behulp van
externe deskundigen specifieke onderdelen van het werk meer te belichten.
Binnen het medewerkeroverleg zijn de taken als volgt verdeeld:
- voorzitter
Jan van Lenthe en Herma Verweij
- secretariaat
roulerend
- werving, intake
Jaap Douma en Herma Verweij
Voor het onderhouden van het contact tussen medewerkers en bestuur heeft de
voorzitter van het medewerkersoverleg tevens zitting in het algemeen bestuur.

EXTERNE CONTACTEN
Samenwerking met De Boei
Tussen De Boei en het Inloophuis bestaat een nauwe band. Dit komt doordat beide
organisaties in hetzelfde pand gevestigd zijn en doordat De Boei hulp biedt aan
mensen die soms ook in het Inloophuis komen. Om het contact tussen beide
organisaties te onderhouden worden de bestuursverslagen uitgewisseld.
Ondersteuning door het I.C.B. (Inloop Centra Beraad)
Het I.C.B. valt onder de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en ondersteunt de
Inloophuizen in Nederland met toerusting en adviezen. Regelmatig worden er
cursussen georganiseerd voor medewerkers van Inloophuizen. Daarnaast geven zij
maandelijks een nieuwsbrief (DAK) uit met adviezen voor medewerkers en besturen
van inloophuizen en wetenswaardigheden.
Stages
Een stagiaire liep haar MBO stage maatschappelijk werk en is geslaagd voor
niveau 3.
Overige organisaties
De Raad van Kerken, de Wereldwinkel en Humanitas vergaderen in het inloophuis
en incidenteel nog enige andere organisaties.
HET BESTUUR
In 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
- Frits van Aggelen
voorzitter
- Noud Linders
secretaris
- Theo Damen
penningmeester
- Jan van Lenthe/Herma Verweij vertegenwoordigers medewerkers
- Tom van Ark
vert. diaconie Hervormde gemeente te Spankeren,
Laag –Soeren, Dieren Noord-Oost tot september
- Annie Veldhuis
algemeen lid tot april 2015
- Ab Meeldijk
vert. diaconie Protestantse gemeente te Dieren
- Geert Hoes
vert. parochie “Levend Water” vanaf maart 2015
Vacatures van convent van pastores en diaconie Hervormde gemeente te
Spankeren, Laag –Soeren, Dieren Noord-Oost
Het bestuur werd in 2014 ondersteund en geadviseerd door:
- Jaap Douma
beheer gebouwen en inkoop

FINANCIEN
Als bijlage treft u een beknopt overzicht aan van de jaarrekening.
SLOTWOORD
Tot slot bedanken wij allen die ons in 2014 hebben gesteund. In de eerste plaats zijn
dit de medewerkers die er voor gezorgd hebben dat het Inloophuis elke dag open
kon zijn en dat alles goed verliep. Verder ook dank aan allen die ons, op welke wijze
dan ook, hebben geholpen. We hopen in het nieuwe jaar weer met hetzelfde
enthousiasme verder te gaan: een open huis te bieden, waar iedereen terecht kan
en waar aandacht en warmte is voor wie daar behoefte aan heeft.
Dieren, februari 2015
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Balans per 31 december 2014
31-12-2014
€

31-12-2013
€

Aktiva

31-12-2014
€

21-12-2013
€

Passiva

Vaste Akiva
Inventaris

€

1,00

€

Reserve

€ 24.778,00

€ 25.641,00

Kortlopende
schulden
Te betalen
kosten

€

200,00

€ 1.372,00

857,00

Vlottende Aktiva
Vorderingen

Te vorderen posten
Vooruitbetaalde
bedragen

€

552,00

€

87,00

€ 2.330,00
€

87,00

Liquide middelen
Spaarrekening ING
Rabo
verenigingsrekening
Rabo spaarrekening
Postbank(ING)

€ 3.850,00

€ 2.835,00

€
177,34
€ 20.000,00
€
310,80
--------------€ 24.978,14

€
898,00
€ 19.865,00
€
141,00
--------------€ 27.013,00

--------------€ 24.978,00

--------------€ 27.013,00

===========

===========

===========

===========

Stichting Inloophuis
DIEREN

Staat van Baten en Lasten 2014
2014
€

2013
€

Baten

Bijdragen kerken
Overige baten
Onttrekking res. Ivm verhuizing

€
4.389,00
€
6.646,00

€
3.742,00
€
7.990,00

------------€
11.035,00
=========

------------€
11.732,00
=========

€
1.489,00
€
1.410,00
€
4.922,00
€
1.674,00
€
1.546,00
€
856,00

€
1.740,00
€
1.367,00
€
4.683,00
€
1.842,00
€
2.251,00
€
1.643,00

Lasten

Algemene kosten
Beheer en administratie
Huisvestingskosten
Kosten medewerkers
Kosten inlopers
Afschrijvingen
Verhuiskosten

------------€
11.897,00
=========
€ 862,00
Resultaat voor toevoeging voorziening positief
Het resultaat is toegevoegd/onttrokken aan de reserve

------------€
13.526,00
=========
€ 1.794,00

