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Voorwoord
De inloophuizen van Stichting De Herberg Dronten hebben hun plaats verworven in de
gemeenschap van de gemeente Dronten. Sinds 1997 zet een team vrijwilligers zich in om van
betekenis te zijn voor de medemens.
Bezoekers van inloophuis de Herberg willen het alleen-zijn en eenzaamheid doorbreken door
contact met de medemens. Deze ontmoeting - onder het genot van een kop koffie/thee en/of een
maaltijd - is van groot belang voor het functioneren van de mens.
Stichting de Herberg heeft contacten met de gemeente Dronten, de Meerpaal Welzijn, zorg- en
ouderenorganisaties, de politieke partijen, de plaatselijke kerken, de voedselbank, Burgers in de
Knel. Stichting de Herberg heeft een afgevaardigde in de cliëntenraad OBD (Onafhankelijke
Belangenbehartiging Dronten) van de gemeente Dronten.
Onze subsidiënten waarderen het werk van het inloophuis de Herberg.
De bezoekersaantallen van de inloop in de Ludgeruskerk en Denksportcentrum en de maaltijd op
zondag, nemen af. Afname wordt o.a. veroorzaakt door overlijden en ziekte. Toch worden nieuwe
gasten begroet bij de inlopen en maaltijd. Het bestuur maakt zich zorgen om het verminderd aantal
bezoekers. Het bestuur onderzoekt de achteruitgang.
Inloophuis de Herberg werkt samen met de plaatselijke kerken, zorgverleners,
woningbouwvereniging, voedselbank, om in contact te komen met potentiële bezoekers. Folders
worden op diverse locaties verspreid. De website heeft regelmatig bezoekers.
De Herberg werkt mee aan de oprichting van een coalitie tegen eenzaamheid. Organisaties,
werkzaam in de zorg en op maatschappelijk terrein hebben de intentie om te gaan samenwerken
op het gebied van bestrijding van Eenzaamheid. De gemeente Dronten, Meerpaal Welzijn en
seniorenorganisaties zijn de initiatiefnemers.
Het team vrijwilligers - coördinatoren, gastheren/vrouwen en kookteams - creëert een sfeer van
gastvrijheid en veiligheid. Het is merkbaar dat deze omgeving van positieve invloed is op het
welbevinden van de bezoekers.
Het sociaal domein in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Het WMO beleid van de
overheid en de participatiewetgeving hebben invloed op het functioneren van kwetsbare inwoners.
Professionele zorg, huishoudelijke hulp, mantelzorg en zorg door vrijwilligers zijn de pijlers
waarddoor kwetsbare, oudere inwoners langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Inloophuis de Herberg zal zich blijven inzetten met behulp van de contacten in het sociaal domein
om kwetsbare inwoners te ondersteunen om eenzaamheid en afzondering te voorkomen.
Het bestuur van Stichting De Herberg zal in het seizoen 2018-2019 nieuwe activiteiten ontwikkelen
om integratie van nieuw ingekomen Nederlanders te bevorderen. De Herberg heeft contacten met
het Huis voor Taal.
Het bestuur van Stichting De Herberg is bezorgd over de samenstelling van het bestuur. Het
aantrekken van nieuwe bestuursleden blijkt een moeilijke opgave. Toch is het noodzakelijk om met
nieuwe mensen nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Het bestuur spreekt een woord van grote dank uit naar alle medewerkers. De inzet en toewijding
bij alle activiteiten zijn belangrijke factoren welke het bestuur vertrouwen geven voor de toekomst.
Als dank heeft het bestuur alle vrijwilligers een kerstattentie gegeven.
Namens het bestuur van Stichting de Herberg.
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Arie Arkenbout, voorzitter.

Het inloophuis de Herberg
Motto van de Herberg is: “0mdat de ander er is”
Inloophuis de Herberg in Dronten is een ontmoetingsplek waarin het mede-mens-zijn
centraal staat. In de Herberg kunnen mensen met elkaar in contact komen. Om samen
een spelletje te doen. Of om samen te genieten van een warme maaltijd.
De Herberg wil er zijn voor de medemens. De Herberg is bedoeld voor mensen, die graag
andere mensen willen ontmoeten. Voor een gesprek of een luisterend oor. Of gewoon
gezellig samen koffie/thee te drinken.
De Herberg is voor jong en oud. In de Herberg is plaats voor iedereen.
De Herberg ziet het als een uitdaging om, samen met de vrijwilligers, de Herberg verder te
ontwikkelen tot een ontmoetingsplek waarin alle inwoners van Dronten zich thuis gaan
voelen. Dat we herkenbaar zijn in Dronten en omgeving door onze gastvrijheid, warmte en
medemenselijkheid. De stichting is ervan overtuigd dat zij in een behoefte voorziet door
een rustpunt te zijn voor de mensen in Dronten.

Historie
Op 7 maart 1997 heeft een eerste inloop in Kerkcentrum de Ark plaatsgevonden. De
Ludgerusparochie in Dronten en de werkgroep Samen op Weg, later PKN Dronten
hebben dit initiatief genomen. Stichting de Herberg is opgericht op 3 februari 1999. De
stichting heeft ten doel: het aanbieden van een laagdrempelige plek, een ruimte waar
mensen welkom zijn voor ontmoeting:
 om warmte en gezelligheid te ervaren
 om een spelletje te doen
 om een luisterend oor te vinden
 om een gesprek te hebben
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Bestuur en vrijwilligers
Samenstelling bestuur van Stichting de Herberg.
De bestuurssamenstelling per 31 december 2018 is:





Naam:
de heer Arie Arkenbout
vacant
de heer Paul Giesbers
de heer Eildert Strating
 mevr. Ria van Ojen

functie:
voorzitter
secretaris
penningmeester
public relations
algemeen

aftredend:
2019
2022
2020
2019

Tiede Bakker verzorgt de website.
Het bestuur heeft 8x per jaar vergaderd. Een lid van het coördinatieteam is aanwezig
tijdens de bestuursvergadering.
De functie van secretaris is in 2018 niet ingevuld. De voorzitter Arie Arkenbout fungeert als
secretaris ad interim.
De vacature bestuurslid secretaris is op de website van de vrijwilligersbank Match Point
van de Meerpaal Welzijn geplaatst.
Vrijwilligers Coördinatoren
De inloop en maaltijd worden aangestuurd door 3 vrijwilligers. Hun taak is coördinator. Per
inloop is een coördinator belast met de organisatie t.w.
 Inloop Ludgeruskerk
 Inloop Denksportcentrum
 Inloop maaltijden in Denksportcentrum
Coördinatoren overleg heeft 11x plaatsgevonden. Schriftelijke rapportage naar het
bestuur. Een coördinator neemt deel aan de bestuursvergadering.
Vrijwilligers
Vrijwilligers met diverse achtergrond zijn actief bij de inlopen en de maaltijden.
Voor de inloop op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we 21 gastvrouwen en
gastheren.
Voor de maaltijden zijn 13 koks, 9 gastvrouwen en -heren en 3 teamleiders actief.

Stageplekken
In het kader van de participatiewet heeft de Herberg stageplekken beschikbaar. De
stageplek houdt in dat mensen, op verzoek van de gemeente Dronten, worden begeleidt
naar een integratie in de samenleving en als voorbereiding op een werkplek. De mensen
vervullen hiermee de tegenprestatie die door de bijstand wetgeving wordt opgelegd.
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Activiteiten in 2018
Op 12 juni hebben de gasten en vrijwilligers met een bus een dagreis gemaakt. Deze reis
is mogelijk gemaakt door een donatie van Odd Fellow Dronten.
De sjoelvereniging heeft een toernooi georganiseerd voor de gasten van de Herberg. De
winnaar heeft een beker ontvangen.
De vrijwilligers hebben het schilderijenmuseum van Marius van Dokkum bezocht. De
coördinatoren hebben dit uitstapje georganiseerd als dank voor de inzet van de
vrijwilligers.
De gasten van de inloop hebben kerststukjes gemaakt.
De coördinator en vrijwilligers hebben het jaarlijks kerstdiner verzorgd.
Tijdens de kerstperiode krijgen alle vrijwilligers, namens het bestuur van Stichting de
Herberg, voor hun inzet een kleine attentie.
De Herberg heeft meegedaan met de RABO clubactie. Leden van de Rabobank, welke de
Herberg een warm hart toedragen, kunnen via de website van de Rabobank een stem
uitbrengen welke door de bank worden omgezet in een geldbedrag. Veel verenigingen en
stichtingen in provincie Flevoland nemen deel aan deze sympathieke ondersteuning.
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Bezoekersaantallen-Locaties-Openingstijden
Overzicht van het aantal bezoekers:
De inlopen zijn bezocht in 2018 door 2401 gasten verdeeld over 3 inlopen en de maaltijd.
Het aantal bezoekers laat t.o.v. jaar 2017 een vermindering zien van 254 gasten = 9.5%.
De locaties waar de inlopen worden gehouden en geopend zijn:
Dinsdagochtend in de Ludgeruskerk, de Helling
Woensdagmiddag en donderdagmiddag in het Denksportcentrum, de Oost
Maaltijd op zondag ( 2e en 4e zondag per maand) in het Denksportcentrum, de Oost
Informatie over de Herberg en de openingstijden wordt bekend gemaakt via:





bord aan de openbare weg
mond op mond reclame
presentie tijdens plaatselijke initiatieven van relevante organisaties
flyer op diverse plaatsen (gezondheidscentrum-woningstichting-kerkengemeentehuis-bibliotheek
website van de Herberg
website van de protestantse kerk Dronten
publicatie in Flevopost 2x per maand (aankondiging maaltijd)
publicatie in kerkbladen (aankondiging maaltijd)






De inloophuizen
Locatie Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2 ligt in de omgeving van diverse seniorappartementen en het winkelcentrum van Dronten.
Deze locatie is geopend iedere week op dinsdagochtend, donderdagmiddag, per maand
op 1e en 3e zondag van de maand voor de maaltijd.
Locatie Denksportcentrum, de Oost 52 ligt in de directe omgeving van seniorappartementen, senior-woningen en verzorgingstehuis.
Deze locatie is geopend iedere week op woensdagmiddag.
Beide locaties zijn met het openbaar vervoer bereikbaar.
Rolstoel gebruikers en mensen slecht ter been kunnen de locaties goed bereiken.
Openingstijden:
Locatie

dinsdagochtend woensdagmiddag donderdagmiddag

Ludgeruskerk

10.00-12.00 uur

Denksportcentrum

14.30-17.00 uur
14.30-17.00 uur

14.30- 17.00 uur

Denksportcentrum: Maaltijd op zondag (2e en 4e zondag v/d maand) 13.00 tot 15.00 uur.

7

Alegemene informatie
Locatie Denksportcentrum:
De ontmoetingsruimte(begane grond) is een onderdeel van het seniorencomplex “de
Woonark” van woningbouwvereniging OFW te Dronten. De denksportverenigingen huren
de ruimte van OFW. Stichting de Herberg huurt de ontmoetingsruimte en betaalt een
vergoeding aan het bestuur van de Denksportverenigingen.
Inloophuis huurt een gedeelte van de zaalruimte inclusief gebruik keuken. In deze ruimte
zijn de opbergruimten geplaatst.
Locatie Ludgerus:
Inloophuis huurt een zaalruimte inclusief keuken (bovenverdieping). Bereikbaar via een
trap en een liftinstallatie.

Herbergier
Herbergier worden?
Een onmisbare groep mensen binnen de stichting zijn de vrijwilligers. Momenteel zijn er
zo'n vijftig vrijwilligers actief bij Stichting De Herberg. Er zijn diverse taken: gastheren en
gastdames zijn actief tijdens de openingstijden, koks verzorgen trouw de zondagse
maaltijden, coördinatoren zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt en ook op bestuurlijk
niveau wordt actief meegedacht. Dit werk wordt allemaal verzet op basis van vrijwilligheid;
‘chapeau’ voor al deze mensen die zich belangeloos en met plezier voor de Stichting De
Herberg inzetten. Lijkt het u leuk om ook vrijwilliger te worden: meld u aan via het
mailadres info@herbergdronten.nl of kom gewoon langs om kennis te maken en sfeer te
proeven.

Herberg website
www.herbergdronten.nl
Eind 2008 heeft het bestuur van De Herberg gemeld om deel te nemen aan de grote
landelijke vrijwilligers-dag, die ieder jaar wordt gehouden en (toen) Make A Difference Day
(MADD) heette. Een groep jonge mensen bracht flyers rond om de kort daarvoor
geopende Inloop in De Ark bekendheid te geven.
In 2009 / 2010 werd het bestuur wederom gevraagd een klus aan te melden. Een eigen
website stond reeds langere tijd bovenaan de verlanglijst.
Een uitgebreide checklist werd ontvangen, waarop ideeën over de website konden worden
opgegeven. De website werd in 2010 gerealiseerd. De website is in 2015 vernieuwd en
heeft een nieuwe uitstraling gekregen.
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Donaties:
De werkzaamheden van het inloophuis wordt incidenteel ondersteunt door subsidienten.
Het inloophuis heeft geen reguliere inkomsten.
Subsidienten kunnen zowel landelijke en plaatselijke organisaties zijn.
Zie ook de jaarrekening van Stichting de Herberg.
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Algemeen
Jaarrekening 2018 van Stichting De Herberg.

De Stichting is ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel Flevoland te
Lelystad onder nummer 39.06.94.64

Jaarrekening
De balans per 31 december 2018 sluit in debet en credit met tellingen van EUR 27.045,44
De exploitatierekening over 2018 sluit met een voordelig saldo van EUR 535,78
Dronten, april 2019
P.Giesbers, penningmeester.

Balans per 31 december 2018.
(bedragen x EUR)

ACTIVA:

PASSIVA:

Materiële vaste activa
Inventaris

PM

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Resultaat 2018

Deelneming Denksport Centrum
Bijdrage deelneming DCD

250,00

Vorderingen op korte termijn
Te vorderen posten

2,63

Liquide middelen

Voorziening
Reserve huurverplichting
Voorziening activiteiten

17.039,93
1.725,00

Schulden op korte termijn

Rek. courant Rabobank
Bedrijfstelerekening

292,81
26.500,00

Te betalen posten

Totaal

27.045,44

Totaal
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7.734,78
535,78

9,95

27.045,44

Winst- en verliesrekening
(bedragen x EUR)
2018
Baten:
Bijdrages
Bijdrage Oranjefonds
Bijdrage Diaconie
Club kasactie
Opbrengsten inloop
Opbrengst koffie / thee
Opbrengst maaltijd
Subsidies en giften
Basissubsidie Gemeente Dronten
Giften
Rente spaarrekening

169,41
208,85
459,56

1.358,89
2.881,80

400,00
7.570,00
2,63
13.051,14

Lasten:
Kosten bijdrages
Zaalhuur Ludgerus
Zaalhuur Denksport Centrum

1.210,00
1.544,11

Kosten inloop
Kosten koffie / thee
Kosten maaltijd
Activiteiten voor gasten

957,89
2.492,80
463,89

Bestuurs- en organisatie kosten
Stichtingskosten
Dotatie reserve huurverplichting

Exploitatieresultaat
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846,67
5.000,00
12.515,36

535,78

Toelichting op de balans per 31 december 2018.
Waarderingsgrondslagen:
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, verminderd
met de tot balansdatum toegepaste afschrijvingen.
De overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor de commerciële jaarrekening kunnen in vergelijking met de gepubliceerde
jaarrekening zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid van de activiteiten beter
mogelijk te maken.

Schattingen en veronderstellingen
In de jaarrekening worden schattingen en veronderstellingen gemaakt, overeenkomstig
algemeen geldende grondslagen. Deze zijn medebepalend voor de opgenomen bedragen.
De feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken.

Inventaris
Betreft geheel afgeschreven inventaris ( kast, serviesgoed, laptop, telefoon etc. ) aanwezig
in de Ludgeruskerk te Dronten.

Te vorderen posten
Gespecificeerd als volgt:
Rente bedrijfs-telerekening

2,63

Balans per 31 december 2018

2,63

Liquide middelen
De liquide middelen werden geheel gespecificeerd in de balans per 31 december 2018
opgenomen.
De saldi van de banken zijn in overeenstemming met de respectievelijke dagafschriften
per 31 december 2018

Stichtingskapitaal
Balans per 31 december 2017
Bij: Exploitatieresultaat 2017

7.389,09
345,69

Balans per 31 december 2017

7.734,78

12

Reserve huurverplichting
Balans per 31 december 2017
Dotatie ten laste van resultaat 2018
Onttrekking ten bate van resultaat 2018

12.039,93
5.000,00
0,00

Balans per 31 december 2018

17.039,93

Voorziening activiteiten
Deze voorziening is bestemd voor activiteiten van vrijwilligers van het inloophuis.

Te betalen posten
Bankkosten 4e kwartaal 2018

9,95

Balans per 31 december 2018

9,95

13

Vrienden van “De Herberg“
een goede ruil…, een menselijke ruil…!
“De Herberg” in Dronten is een ontmoetingsplaats voor iedereen.
Bezoekers zijn er letterlijk welkom. Een herberg voor een luisterend oor, een open hart en
warmte.
“De Herberg” kent een open inloop, waar mensen komen voor koffie, aanspraak en
gezelligheid.
Om de activiteiten van “De Herberg” in Dronten aan te kunnen bieden en om het
fundament van “De Herberg” te versterken zijn we op zoek naar aanvullende financiële
middelen. Vrienden van “De Herberg” dragen bij aan de broodnodige fondsenwerving om
het werk van “De Herberg” nu en in de toekomst voort te kunnen zetten.
Mensen die “De Herberg” een warm hart toedragen, worden uitgenodigd zich aan te
melden bij Vrienden van “De Herberg”
Vrienden van “De Herberg” ontvangen 3 x per jaar de nieuwsbrief waarmee ze op de
hoogte worden gehouden van de activiteiten van “De Herberg”.
Wij nodigen u van harte uit lid te worden van Vrienden van “De Herberg”.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van Stichting de Herberg. E-mail adres:
secretariaat@herbergronten.nl of telefonisch: 0321 – 383831
Kijkt u ook op de website: herbergdronten.nl
Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van:
Stichting “De Herberg”
Rabo-bank 55 NL RABO 033.81.93.154
Namens Vrienden van “De Herberg”

Vrienden van “De Herberg“
een goede ruil…, een menselijke ruil…!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik meld mij aan:
naam:

----------------------------------------------------------------------------------

adres:

----------------------------------------------------------------------------------

woonplaats:

----------------------------------------------------------------------------------

e-mail:

----------------------------------------------------------------------------------
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Geachte lezer,
Het bestuur van Stichting de Herberg te Dronten is verheugd dat u belangstelling hebt
getoond voor het werk en de situatie van inloophuis de Herberg.
Het bestuur hoopt dat u voldoende geïnformeerd bent.
Het jaarverslag 2018 is met de grootste zorg samengesteld.
Indien u naar aanleiding van dit jaarverslag nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met:
De secretaris van Stichting de Herberg, de heer Arie Arkenbout
Telefoon: 0321-383831
e-mail: secretariaat@herbergdronten.nl
website: www. Herbergdronten.nl
Het bestuur van Stichting de Herberg te Dronten.
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