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ALGEMEEN
2012 Is voor het bestuur van het inloophuis een heel intensief jaar geweest. Er zijn
een aantal gesprekken geweest met de gemeente waaruit duidelijk werd dat wij in de
toekomst geen pand van de gemeente zullen krijgen. Ook bleek daaruit de noodzaak
om een beleidsplan voor de komende jaren te ontwikkelen.
Het bestuur heeft verschillende panden in Dieren bekeken en overleg gehad met
Carion en Vivare, maar daar zijn in eerste instantie geen alternatieven uit
voortgekomen. Gelukkig is het energieverbruik beter onder controle gekomen
waardoor de noodzaak om al heel snel over een ander pand te beschikken minder
belangrijk werd.
Ook veel energie is gaan zitten in het ontwikkelen van een beleidsplan. Voordat
medewerkers en bestuur daarin op één lijn zaten heeft veel tijd gekost.
Gelukkig is in maart een nieuw bestuurslid aangetrokken speciaal voor de
communicatie en PR, zij heeft de uiteindelijke versie van het beleid geredigeerd.
In maart is het 20-jarig bestaan gevierd met een druk bezochte receptie.
In september is een avond voor medewerkers en bestuur gehouden met informatie
over de toekomst van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) door iemand
van het DAK ( mevouw P.Ermen ).
De toekomst van het inloophuis in al zijn facetten is op een zaterdag in de
Ontmoetingskerk aan de orde geweest onder de bezielende leiding van Gerdien
Heerink.
In oktober heeft de gemeente een dag georganiseerd over de “kanteling in de WMO”
waaraan enkele bestuursleden hebben deelgenomen. Ook zijn daar contacten
gelegd met de CDA fractie om de raad te informeren over het inloophuis.
Wij zijn gelukkig dat door een aantal incidentele giften en bijdragen van de vrienden
de toekomst van het inloophuis, zelfs in ons huidige pand, tot halverwege 2015
gewaarborgd is.
Ook in 2012 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 2012 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!

INLOPERS
Een aantal bezoekers vindt in het Inloophuis hun vaste dagelijkse structuur.
Daarnaast is er ook een groot aantal dat zo af en toe komt. Verder zijn er bezoekers
die even binnenwippen vanwege de hulpverlening door Stichting “De Boei”. Dit jaar
kwamen er per dag gemiddeld ruim 13 bezoekers, waaruit blijkt dat het Inloophuis
nog steeds in een behoefte voorziet.
Zie onderstaande tabel voor een vergelijking van het aantal bezoekers met
voorgaande jaren.
OVERZICHT BEZETTING INLOOPHUIS VAN 2000 - 2011
Jaar
AANTAL INLOPERS
GEMIDDELD PER DAG
2000
4271
11,9
2001
4524
12,4
2002
4489
12,3
2003
4217
11,5
2004
5180
14,2
2005
5510
15,1
2006
6407
17,6
2007
7088
19,5
2008
5334
14,7
2009
4514
12,4
2010
4673
12,33
2011
4913
13,05
2012
4959
13,59
Inloophuis bezetting inlopers in 2012

dagen open dagen dicht
jan
31
febr
28
mrt
31
apr
30
mei
31
juni
30
juli
31
aug
31
sept
30
okt
31
nov
30
dec
31
365
vrijdag avonden
totaal over hele jaar 2012

aantal gemiddeld aantal
397
12,81
387
13,82
460
14,84
406
15,33
407
13,10
367
13,57
399
12,87
356
11,84
322
13,30
389
11,48
403
13,43
370
11,94
4663
296
4959
13,59

vrijdag
avonden
4
4
4
4
4
4
0
0
4
4
4
5

22
42
32
25
32
30

23
21
32
37
296

MEDEWERKERS
Op 31 december 2012 waren er 29 medewerkers. De vrijdagavonden worden weer
beter bezocht nu een vaste medewerkster op deze avonden dienst draait.
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
Ada Hulleman
- 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.
In november heeft het bestuur wegens drukke werkzaamheden afscheid genomen
van Kees Bochanen vertegenwoordiger van het Convent van Pastores helaas is er
geen vervanger voor hem gevonden.

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 woont één van de bestuursleden van het Inloophuis de
bestuursvergaderingen van De Boei bij.
Voedselbank Arnhem en Omstreken
Het Inloophuis wordt wekelijks als uitgiftepunt van voedselpakketten voor inwoners
van Dieren en omstreken gebruikt. De organisatie van deze uitgifte gaat buiten het
Inloophuis om.
RIBW
De regionale instelling voor beschermd wonen, kookt 1 keer per 14 dagen samen
met en voor een aantal van hun pupillen. Het inloophuis neemt geen deel aan de
organisatie van de avonden.

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 uit met adviezen voor medewerkers en besturen van
inloophuizen en wetenswaardigheden.

Maatschappelijke stages
Vanuit het ROC Rijn IJssel hebben een aantal leerlingen hun maatschappelijke stage
in het inloophuis gelopen. De ervaringen zijn positief, waarbij is gebleken dat meisjes
makkelijker contact maken met de inlopers dan jongens . Ook komen er stagiaires
vanuit de taalschool van het ROC met als doel hun taalvaardigheid te vergroten. Ook
vanuit het Rhedens hebben een aantal leerlingen hum maatschappelijke stage met
plezier bij ons gelopen.
Overige organisaties
De Raad van Kerken, de Wereldwinkel en Humanitas vergaderen in het inloophuis
en incidenteel nog enige andere organisaties.

HET BESTUUR
In 2012 was het bestuur als volgt samengesteld:
- Albert van Iterson
voorzitter
- Noud Linders
secretaris
- Theo Damen
penningmeester
- Ada Hulleman
vertegenwoordiger medewerkers
- Tom van Ark
vert. diaconie Hervormde gemeente te Spankeren,
Laag –Soeren, Dieren Noord-Oost
- Kees Bochanen
vert. Convent van Pastores tot november 2012
- Annie Veldhuis
algemeen lid
- Ab Meeldijk
vert. diaconie Protestantse gemeente te Dieren
- Liese Sanders
communicatie en PR
Het bestuur werd in 2012 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 2012 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, maart 2013

Financiën
Het vermogen van het inloophuis is bedoeld omdat het huidige pand in 2014 wordt
afgebroken of verkocht en wij dan een aantal jaren huur moeten kunnen betalen voor
een nieuw te betrekken pand. De subsidies die wij jaarlijks krijgen blijven dan nodig
voor de exploitatie.

Balans per 31 december 2012
31-12-2012
€

31-12-2011
€

31-12-2012
€

31-12-2011
€

Aktiva

Passiva

Vaste Akiva

Eigen vermogen

€ 10.981,00

€ 10.981,00

Bestemmings
Reserve

€ 16.453,03

€ 9.172,90

€ 1.687,16

€ 1.659,44

Inventaris

€ 2.500,00

€ 4.500,00

Vlottende Aktiva
Vorderingen

Te vorderen posten
Vooruitbetaalde
bedragen

€ 2.074,53

€ 2.117,83

Kortlopende
schulden
Te betalen
kosten

€

€

Vooruit ontvangen

82,50

93,00

€

35,00

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

€ 2.500,00

€ 1.640,00

€
394,06
€ 21.250,00
€
319,99
--------------€ 29.121,08

€
278,00
€ 13.150,00
€
69,00
--------------€ 21.847,83

===========

===========

--------------€ 29.121,19

--------------€ 21.848,34

=========== ===========

Staat van Baten en Lasten 2012
2012

2011

Baten

Bijdragen kerken

€ 5.537,21

Overige baten
Onttrekking res. Ivm verhuizing

€ 9.850,90
------------€ 15.388,11
=========

€
4.692,75
€
10.189,65
------------€
14.882,40
=========

Lasten

Algemene kosten

€ 1.415,62

Beheer en administratie

€ 1.334,06

Huisvestingskosten

€ 1.143,88

Kosten medewerkers

€ 1.289,15

Kosten inlopers

€ 1.674,19

Afschrijvingen
Verhuiskosten

€ 2.000,00
------------€ 8.856,90
=========

Resultaat voor toevoeging voorziening
positief

€ 6.531,21

Toevoeging bestemmingsreseve

€ 6.531,00
-------------

Saldo na reservering

€
0,21
=========

€
682,82
€
1.671,11
€
5.192,13
€
1.175,95
€
1.249,42
€
2.000,00
------------€
11.971,43
=========
€
2.910,97
€
2.911,00
------------€
0,03
=========

