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ANBI jaar 2020, d.d. mei 2021.
Missie:
Een gastvrij huis, ontmoetingshuis in Oudenbosch, laagdrempelig, eenvoudig en betrokken op mensen.
Doel van ’t Stoofje is mensen een gastvrije plek bieden waar men thuis is en tot rust kan komen, een
luisterend oor vindt en de mogelijkheid weer bij te tanken. Samen met anderen, hun perspectief te
verruimen en zo gesterkt verder te kunnen gaan.
’t Stoofje is ontstaan vanuit de Franciscaanse grondslag en de kernwaarden van Franciscus zijn nog altijd
onze leidraad. ’t Stoofje biedt vanuit deze kernwaarden aandacht, gastvrijheid, eenvoud, duurzaamheid,
betrokkenheid, waardering en warmte.

’t Stoofje: Ontmoeten in coronatijd
’t Stoofje is al meer dan 45 jaar dé ontmoetingsplek voor inwoners van Oudenbosch en
omgeving. Deze plek heeft ook tijdens coronatijd haar bestaansrecht bewezen. In deze tijden
van eenzaamheid heeft ’t Stoofje voor nabijheid kunnen zorgen voor hen die daar behoefte aan
hebben.
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Van een volle huiskamer…
De start van 2020 was positief. Een nieuw decennium gaf hoop en inspireerde ons tot nieuwe
plannen. In februari vierden we in een volle, verbouwde huiskamer dicht op elkaar carnaval. Een
bezoeker/vrijwilliger trakteerde ons op zelfgebakken oliebollen. Op 8 maart gingen we met een
internationale afvaardiging van vrijwilligers en bezoekers van 't Stoofje naar de Vossenberg. Daar
werd de internationale vrouwendag gevierd. Het was er druk en gezellig. We deelden hapjes,
verhalen en tradities. Wel waren we voorzichtig met handen geven. De week ervoor was immers
de eerste corona patiënt in Nederland gemeld. We hadden geen idee hoe dit corona ons allemaal
in haar greep zou krijgen.
Twee weken later werd in een toespraak van Mark Rutte opgeroepen tot social distancing.
Ontmoeten werd ontraden en thuisblijven werd het dringend advies.
… naar alternatieven op afstand
Als huis van ontmoeting konden we dus niet anders dan de deuren van 't Stoofje sluiten.
Het had op ons allen grote impact. Onze trouwe bezoekers konden niet meer langskomen voor
een bakje koffie of thee en een praatje. Er kon niet meer gesnuffeld worden op onze
tweedehands markt. Praathuis, Creabea, Stoofpot en Meditatie werden allemaal tot nader te
bepalen datum opgeschort. Dit alles terwijl angst en onzekerheid over het coronavirus toenamen
en we dagelijks op tv alarmerende beelden zagen over wat corona teweeg bracht. Juist nu was de
behoefte aan contact groter dan ooit.
Als Stoofje zijn we dan ook direct op zoek gegaan naar manieren om er toch voor mensen te
kunnen zijn. We hebben bezoekers en vrijwilligers gebeld, geappt, kaartjes gestuurd. Op afspraak
konden individuele bezoekers langskomen om hun verhaal te delen, over hun angsten en
onzekerheden te praten of juist even van huis te zijn en afleiding te vinden in de Stoof.
Tegelijkertijd moesten we zelf ook leren omgaan met onze eigen angsten, verantwoordelijkheid
voor het geheel en onze eigen onzekerheden.
Constante afweging
We volgden de landelijke ontwikkelingen, de adviezen van het RIVM en het kabinet en hadden
regelmatig contact met DAK, de overkoepelende organisatie voor inloophuizen om samen te
overleggen hoe we op een veilige manier toch contact mogelijk konden maken. Van hen
ontvingen we via het Noodfonds 2 laptops en mobiele telefoons. Hierdoor konden we telefonisch
en online beter met bezoekers en organisaties in verbinding blijven.
Zodra er versoepelingen mogelijk waren, vertaalden we die naar ’t Stoofje:
• Hoe kunnen we 't Stoofje weer beperkt veilig openen?
• Welke maatregelen zijn hiervoor nodig?
• Welke vrijwilligers durven het aan hun diensten aan te bieden? Verreweg het grootste
aantal van onze vrijwilligers valt zelf in de risicogroep van 60-70 plusser.
Het was een constante afweging die gemaakt moest worden, afhankelijk van de laatste
coronacijfers en bijbehorende maatregelen. Gelukkig werkten het voorjaar en de zomer mee en
konden we vanaf eind mei, toen ontmoeten weer mogelijk werd, tot ver in de herfst bezoekers
buiten ontvangen, natuurlijk met inachtneming van de geldende maatregelen.
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Wij-landje: prachtige aanvulling!
Wat gelukkig wel door kon gaan was de start van de aanleg van ons Wij-landje aan het
Maasstraatje. Samenkomen in de buitenlucht en samen de handen uit de mouwen steken en
komen tot gesprek of juist ontspanning was een heerlijke afleiding. We hebben kunnen genieten
van het werken met de handen in de aarde en van de prachtige, biologische oogst die voor een
klein prijsje kon worden gekocht bij 't Stoofje. De start is gemaakt. Het Wij-landje draagt de
potentie een prachtige aanvulling te worden voor 't Stoofje!
Ook voor onze Stoofmarkt hebben we steeds het beleid aan moeten passen. Gedeelten van het
jaar zijn we helaas helemaal gesloten geweest. Dit ook vanwege de beperkte ruimte en daarmee
het besmettingsgevaar. Dit heeft tot gevolg dat we behoorlijk wat inkomsten zijn misgelopen.
Buiten deze financiële gevolgen werden ook de ontmoetingen op de markt erg gemist. De
Stoofmarkt is laagdrempelig en vaak de eerste kennismaking van bezoekers met 't Stoofje. Ook
hier hebben we ons steeds aangepast aan de geldende maatregelen. We hebben
bezoekersaantallen teruggebracht, winkelen met mandje verplicht gesteld, verplichte
looprichtingen aangebracht. Ook zorgden we natuurlijk voor een veilige plek voor onze
vrijwilligers op de markt. Er kwam een veiligheidsscherm bij de kassa, mondkapjes werden
verplicht. Allemaal niet des Stoofs, maar helaas noodzakelijk.
Maatwerk
Het bleef kortom het hele jaar door maatwerk binnen 't Stoofje. Als de cijfers het toelieten
ontvingen we bezoekers, anders hielden we contact via telefoon, app en kaartjes. Maakten
praatjes aan de deur als mensen met een hoopvolle blik naar binnen keken of ze alweer konden
komen.
Contact met andere organisaties hielden we via Zoom/Teams. De frequentie van deze
bijeenkomsten was duidelijk lager. Iedereen was binnen zijn/haar organisatie bezig er het beste
van te maken. Toch spraken we o.a. met Taalnetwerk van Bibliotheek, Werk Voorop, DAK.
Onmisbaar voor de kwetsbare mens in tijden van eenzaamheid
We kijken als Stoofje terug op een bewogen jaar waarin we ervaren hebben dat we als
ontmoetingshuis onmisbaar zijn voor de kwetsbare mens. Corona heeft ons ook doen beseffen
dat we dat in wezen in meer of mindere mate allemaal zijn, zeker in een tijd waar zekerheden
wegvallen. We voelden ons allemaal bij tijd en wijle eenzaam en hadden allemaal de behoefte
ons verhaal te delen, om over onzekerheid, angst en isolatie te praten.
Hoogleraar Andries Baart, bekend van de presentiebenadering, schreef eind december 2020 een
essay: Wat heet eenzaam? Hij onderscheidt hierin negen vormen van eenzaamheid, negen
manieren waarop mensen hun alleen-zijn kunnen beleven.
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Bij elke vorm geeft hij aan welk gevoel dominant is en waar men behoefte aan heeft, wat men
nodig heeft:
Vormen van eenzaamheid

Dominant gevoel

Wat heb je nodig?

1. Eenzaam

Zinloosheid

2. Geïsoleerd

Irrelevantie

Goed gesprek, goede ontmoeting,
belangstelling
Vrede met het alleen zijn

3. Verlaten

Frustratie

Aandacht zoals verwacht

4. Beknot

Verwaarlozing

5. Ingekeerd

Rouw

6. Verveeld

Apathie

7. Stuurloos

Depressie

8. Ongehoord

Onrecht

9. Verloren

Ressentiment

Intimiteit, aangeraakt, gestreeld en
gekoesterd worden
Troost, opbeuring, opgenomen worden
in wat groter is
Events, prikkels zodat ik wat beleef en
erbij hoor
Dat het stopt, afleiding en structuur om
het piekeren te stoppen
Herstel als mens met waardigheid,
onvoorwaardelijke vertelruimte
Politieke erkenning, een politiek
volwaardige positie

Vrijwel al deze vormen van eenzaamheid hebben we in 2020 voorbij zien komen, zowel bij onze
bezoekers als bij onze vrijwilligers, en ook bij onszelf. We hebben niet in alle behoeften kunnen
voorzien (politieke erkenning ligt niet in onze invloedsfeer), maar aan de vervulling van de andere
acht behoeften hebben we een bijdrage kunnen leveren.
Doordat we in staat waren de contacten met onze mensen te onderhouden, om vinger aan de
pols te houden, bleven mensen zich onderdeel voelen van het grotere geheel dat ’t Stoofje voor
hen vaak betekent. Het onderlinge netwerk tussen vrijwilligers en bezoekers was hierop een
welkome aanvulling. Uit onderzoek van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid blijkt
ook dat het netwerk dat mensen bij een inloop- of ontmoetingshuis zelf hebben opgebouwd
(‘zelf regie’) een wezenlijk verschil kan maken voor hen die van zichzelf een klein sociaal netwerk
hadden. Goed om te ervaren dat ook buiten de huiskamer van 't Stoofje mensen voor elkaar klaar
staan en elkaar weten te vinden. De banden die bij ’t Stoofje zijn opgebouwd stevig genoeg
bleken om ook buiten ’t Stoofje te blijven bestaan en dat is in 2020 van groot belang gebleken.
De kracht van ’t Stoofje is aandacht
2020 was een jaar waarin zekerheden wegvielen en onze kwetsbaarheid en de behoefte aan
contact nog eens extra verduidelijkt werden. We zijn blij dat we als ontmoetingshuis
alternatieven hebben kunnen bieden, dat mensen gezien en gehoord bleven. De kracht van 't
Stoofje zit in de aandacht die we bezoekers en elkaar kunnen bieden. Dat is de essentie en die
hebben we vast kunnen houden.
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We hopen dat het ontmoeten in al haar facetten in 2021 weer langzaam mogelijk zal gaan
worden. Dat we mensen weer spontaan in 't Stoofje kunnen ontmoeten en omarmen. Een volle
huiskamer, Stoofpot, Praathuis, Creabea, Stoofmarkt, Wij-land en Meditaties. Daar blijven we ons
voor inzetten!
Bezoekersaantallen:

Jaar
Totaal
2020*
Totaal
2019
Totaal
2018
Totaal
2017
Totaal
2016
Totaal
2015
Totaal
2014
Totaal
2013
Totaal
2012

Meditaties

Bezoekers Vrijwilligers Cursussen Praathuis

Brood

Maaltijden

290

3.053

2.132

100

238

191

536

535

4.557

3.524

467

421

352

951

486

4.504

3.321

341

713

468

760

1.029

5.062

3.328

287

632

320

290

982

4.753

3.063

414

348

1.036

4.488

2.765

358

457

993

4.410

2.369

463

403

1.010

5.219

331

398

1.003

4.876

353

366

2020* Lagere aantallen door Covid-19.
Momenteel zijn er circa 50 vrijwilligers betrokken bij ’t Stoofje waarvan:
- 6 vrijwilligers vanuit participatie C-categorie
- 7 vrijwilligers met een GGZ achtergrond
- 5 statushouders
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Financiële verantwoording

2020

2019

Netto-ontvangsten
Opbrengst Stoofmarkt totaal

17.616

36.358

2.426

5.365

83.518

73.559

103.560

115.282

69.119

59.842

3.535

3.430

23.476

40.880

666

1.029

2.276

1.784

906

487

99.978

107.452

3.582

7.830

526

526

4.108

8.356

12.000

12.000

-

-

4.698

41.236

Kleine aanschaffingen inventaris

-

-

Vrijval voorziening groot onderhoud

-

-20.000

138

70

3.261

3.981

250

214

Assurantiepremie onroerend goed

1.474

1.474

OZB/afvalstoffenheffing/rioolrecht etc.

1.592

1.767

63

138

23.476

40.880

Overige opbrengsten
Opbrengst giften particulieren en instellingen
Netto-omzet / giften / subsidies
Personeelskosten
Inkopen boodschappen/voedselverspreiding
Huisvestingskosten
Diverse kosten, jubileum etc.
Kantoorkosten
Algemene kosten

Exploitatieresultaat voor rentebaten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Exploitatieresultaat
Toelichting:
Huisvestingskosten
Huur panden Stoofstraat
Onderhoud gebouwen
Groot onderhoud, doelmatiger gebruik etc.

Onderhoud tuin - bloemen
Gas en elektra
Water

Overige huisvestingskosten
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Financiële verantwoording

2020

2019

Kosten P.R. / publiciteit
Kosten Stoofmarkt

383

470

Diverse kosten

283

470

Kosten vrijwilligersavond /-dag

-

-

Internetdomeinkosten

-

89

666

1.029

143
25
835
1.273
2.276

365
683
736
1.784

701
207
-2
906

259
227
1
487

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti
Telefoonkosten
Diverse kosten

Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Bankkosten
Diverse kosten
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BALANS PER

31 december 2020

ACTIVA
Materiële vaste activa

31 december 2019

2.433

2.433

Financiële vaste activa
Leningen panden Stoofstraat

33.760

33.760

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden handelsgoederen

1

1

Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Kas en banktegoeden

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

5.732
-

5.732

8.960
-

8.960

131.636

129.153

173.562

174.307

168.912

164.804

4.650

9.503

173.562

174.307

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
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