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Een huis 

waar iedereen 

welkom is 

 

 

 
Een open huis, open naar de wijk, open naar de wereld 

Een plek voor ontmoeting voor en met iedereen 

Een plek voor rust en stilte 

Een stukje kerk midden in de week 

 

 
Openingstijden: 

 

Dinsdag-,en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

woensdagmorgen  van  10.00 tot 12.00 uur 
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Ter inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-

Noord. In deze stichting participeren de Nederlands Hervormde Gemeente Kethel en Spaland, 

de Protestantse Kerk Schiedam (De Ark) en de Rooms-katholieke Parochie De Goede Herder, 

deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus. Het doel van de stichting is het creëren en in 

stand houden van een open huis als ontmoetingsplek voor de bewoners van Schiedam-Noord: 

‘De Weerklank’. 

In dit jaarverslag vindt u beschreven wat er het afgelopen jaar zoal in ‘De Weerklank’ is gebeurd 

en krijgt u een kleine vooruitblik op de plannen voor het volgende jaar. 

Bestuur 

Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

Voorzitter:  De heer J.C. van der Linden  

Penningmeester: De heer J.C. Olsthoorn   

Secretaris:  Mevr. G. Onverwagt  

Leden:   De heer L.F. Griffioen 

   Vacature  

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.  

De leden in het bestuur vertegenwoordigen de werkgroepen, zodat er een zo breed mogelijk 

draagvlak is om beslissingen te kunnen nemen. 

De bestuursleden worden benoemd op voordracht van de participerende kerkgenootschappen 

van Schiedam Noord. Ook hebben de vrijwilligers het recht om bestuursleden voor te dragen. 

Het bestuur is het besluitvormend orgaan en draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid. 

Besluitvorming vindt plaats in overleg met de vertegenwoordigers uit de werkgroepen. Het 

bestuur komt ongeveer eens in de zes weken bijeen. 
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Het jaar 2019 

Activiteiten van ’De Weerklank’. 

Het ontmoetingshuis is open voor iedereen, maar speciaal voor de bewoners van Groenoord en 

geheel Schiedam- Noord. 

‘De Weerklank’ was geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook op 

woensdagmorgen kan men ‘De Weerklank’ van 10.00 uur tot 12.00 uur bezoeken.  

Vroeger was De Weerklank ook op zaterdagmiddag geopend, maar vanwege de teruglopende 

bezoekersaantallen heeft het bestuur besloten om de zaterdagmiddagopening te laten 

vervallen. 

Er is geëxperimenteerd met opening op zondagmiddag. Dit bleek niet in een behoefte te 

voorzien. Overigens was het bezoekersaantal iets groter als er op zondagmiddag een speciale 

activiteit werd georganiseerd. Besloten is om op zaterdag of zondag alleen open te zijn als er 

een speciale activiteit wordt georganiseerd. 

Zie hiervoor verder het activiteitenoverzicht op blz. 7 en volgende. 

 

Tijdens de openingsuren kon ieder die dat wilde binnenlopen om een kopje koffie te drinken, 

even de stilte op te zoeken of juist een praatje te maken, een spelletje te doen etc. Er zomaar te 

zijn zien wij nog steeds als onze belangrijkste taak. 

We verwelkomden tijdens de gewone openingsuren gemiddeld ruim 8 bezoekers per week. (In 

2017 waren dat er 9, in 2016 12 en in 2015 16.) Op zich is dit een zorgelijke ontwikkeling. Daar 

tegenover staat dat de bijzondere activiteiten, zoals de lezingen op zaterdag en de activiteiten 

in het kader van de Week van het Geluk meer en andere bezoekers opleveren. Zo beschouwd 

kan men spreken van stabilisatie of zelfs lichte groei. 

Op elke eerste donderdag van de maand is er een soepmaaltijd. Dan wordt er met elkaar 

genoten van en stevige maaltijdsoep. (gemiddeld 11 eters in 2018 en in 2017, in 2016 14.) Op 

elke derde donderdag wordt er een traditionele warme maaltijd geserveerd. Dat gebeurt 

aansluitend aan de middagactiviteiten. (25 eters gemiddeld, 21 in 2017, 23 in 2016 en 2015.) 

Aan de maaltijden kunnen ongeveer 30 personen deelnemen.  
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Met Kerst en Pasen doen we iets 

speciaals: het kerstdiner en de 

paasbrunch. Het is dan een hele toer 

om alle belangstellenden een plaatsje te 

geven.  

Verder is er één keer in de maand, op 

de 

twee

de woensdag van de maand, een morgengebed, met de 

mogelijkheid om na afloop met elkaar na te praten en koffie 

te drinken. 

Sinds enige tijd is het mogelijk om boeken te lenen / ruilen / 

lezen. We hebben een kleine boekenkast waarin bezoekers 

hun uitgelezen boeken kunnen achterlaten. Deze boeken 

mogen door anderen worden meegenomen. Met enthousiasme wordt van deze mogelijkheden 

gebruik gemaakt. 

 

Met enige regelmaat is er de mogelijkheid om met elkaar te bloemschikken. 

Ook zijn er exposities in ‘De Weerklank’. De Bijbel in beeld groep laat ons regelmatig 

meegenieten van het resultaat van hun inspanningen.  

 

 

‘De Weerklank’ wil zijn; 

 - open huis voor en naar iedereen 

 - een plaats waar een ieder zich thuis voelt 

 - een plaats waar een stukje innerlijke rust wordt verkregen 
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Activiteitenprogramma 

Donderdag 10 januari 2019   Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v. Hans v.d. Linden  

 

Woensdag 16 januari 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia  

Zondag 20 januari 2019   Scrapkaarten maken - o.l.v. Bea van Ette   

Zondag 17 februari 2019   Samen luisteren naar muziek - o.l.v. Hans Lucas  

Woensdag 20 februari 2019  Kussens maken, een activiteit in 

samenwerking met de stichting Meredia                                                            

Zaterdag 23 februari 2019  Lezing ‘Schrijven Helpt. Over het maken 

van je spirituele autobiografie’ - door Lida 

Tamminga                                                                                 

Donderdag 7 maart 2019   Spellenmiddag 
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Donderdag 14 maart 2019   Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v. Hans v.d. Linden  

Zondag 17 maart 2019  Muziek & Gedichten van vroeger - o.l.v. Nelly 

Jansen 

Woensdag 20 maart 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                              

Woensdag 17 april 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                               

Woensdag 15 mei 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                            

Donderdag 16 mei 2019   Spellenmiddag  

Woensdag 19 juni 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                              

Donderdag 11 juli 2019   Spellenmiddag  
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Zondag 20 oktober 2019   Brunch (van 12.00 – 14.00 uur)  

Zondag 10 november 2019   Gespreksmiddag Maria, wie ben je voor mij?  

O.l.v. Herman Noordegraaf en Lidwien Meijer 

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. 

Nolenslaan 99. Aanvang 13.00 uur. 

Donderdag 14 november 2019   Ontmoetingsochtend - o.l.v. Hans v.d. Linden 

Donderdag 14 november 2019   Spellenmiddag  

Woensdag 20 november 2019   Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                             

Zondag 24 november 2019    Brunch (van 12.00 – 14.00 uur)  

Zondag 8 december 2019   Zangmiddag  Kerst sing-along  

O.l.v. Lidwien Meijer (presentatie) en Wim van der 

Steen  (pianist). 

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. 

Nolenslaan 99. Aanvang 13.00 uur 

Woensdag 18 december 2019   kerststukje maken (10.00 - 12.00 uur)  

De Weerklank heeft ook een aandeel gehad in de activiteiten in de Week van het Geluk, die dit 

jaar gehouden werd van dinsdag 1 oktober tot en met dinsdag 8 oktober. Verderop in dit 

jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten. 

In december is er een Winterwandeling georganiseerd. Ook daaraan hebben we meegewerkt. 
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Vrijwilligers. 

Het bestuur overlegt regelmatig met de (andere) vrijwilligers. Zes keer per jaar is er een 

vrijwilligersvergadering, waarin niet alleen de roosterzaken worden besproken, maar ook de 

wensen van de vrijwilligers, de plannen van het bestuur en de wensen en zorgen van de 

vrijwilligers. 

Op 11 november, de verjaardag van de Weerklank, wordt voor alle vrijwilligers een gezellig 

samenzijn georganiseerd, waarbij samen wordt gegeten en gedronken. Het bestuur maakt dan 

van de gelegenheid gebruik om haar waardering uit te spreken voor al het werk dat verzet 

wordt. Dit jaar was dat vanwege het jubileumjaar extra feestelijk, met een gezamenlijke 

maaltijd bij Eat Palace.  

Het vinden van nieuwe vrijwilligers was ook dit jaar weer problematisch.  

Gelukkig blijken mensen nog steeds bereid om zich voor het werk van ‘De Weerklank’ in te 

zetten. Het spreekt vanzelf dat wij hiermee erg blij zijn. Aan de andere kant zien we ook dat 

vrijwilligers, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, met het werk stoppen. 

 

Financiën. 

We hebben het boekjaar afgesloten met een klein tekort. Dit tekort is kleiner dan begroot. We 

verwachten in 2020 het jaar 

met een tekort af te sluiten, 

vanwege de coronacrises.  

Gelukkig zijn tot op heden toe 

de reserves voldoende om een 

eventueel tekort te dekken. 

(Zie voor de details de 

jaarrekening op blz. 16 en 

volgende.) 

We hebben een zogenaamde 

ANBI-verklaring verkregen van de Belastingdienst.  

Dit maakt het mogelijk dat giften aan ‘De Weerklank’ door de gevers als belastingaftrekpost 

mogen worden opgevoerd. De sinds 2014 verplichte publicatie van het jaarverslag etc. vindt 

plaats via de website: www.inloophuizenschiedam.nl. (Zie ook blz. 19.) 
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Activiteiten van anderen in ‘De Weerklank’. 

Ons ontmoetingshuis wordt tevens ingezet voor andere vormen van onderling contact die 

binnen onze doelstelling vallen, maar die niet door ons worden uitgevoerd. 

Soms zijn dat kerkelijke activiteiten, soms maken niet-kerkelijke, plaatselijke organisaties 

gebruik van ons pand, zoals het WijkOndersteuningsTeam en het welzijnswerk (DOCK). 

Ook worden met enige regelmaat kerkelijke gespreksgroepen georganiseerd. (Zie hierboven.) 

Wij bieden regelmatig onderdak aan de Kring (vroeger: Charismatische werkgroep), de 

Rozenkransgroep (in mei) en organisaties die incidentele activiteiten organiseren in de wijk. 

Sinds januari 2016 worden er in de Weerklank op maandagmorgen en vrijdagmorgen taallessen 

gegeven aan nieuwkomers. 

Samenwerking met de Wissel. 

In de afgelopen jaren is in Schiedam regelmatig nagedacht over een gecoördineerde missionair-

diaconale presentie. Dit heeft er in eerste instantie toe geleid dat de besturen van beide 

Schiedamse inloophuizen, De Weerklank en De Wissel, regelmatig met elkaar van gedachten 

wisselden.  

In 2017 is er een gezamenlijke beleidscommissie van start gegaan. Dit heeft geleid tot een 

drietal samenwerkingsprojecten.  

Er is een gezamenlijke notitie verschenen met als titel ‘Missionair-diaconaal werk in Schiedam’. 

(Zie bijlage 1.) 

De doelstelling van het beleid op dit gebied is als volgt beschreven: ‘het versterken van de 

missionair-diaconale presentie van de kerken in Schiedam, onder meer door het werken aan 

maatschappelijke thema’s die spelen binnen de gemeente Schiedam.’ Uitdrukkelijk werd ook 

geformuleerd dat deze doelstelling inhoudt dat er actief wordt gezocht naar samenwerking met 

het welzijnswerk in onze gemeente. 

Een eerste uitwerking van dit beleid was het project ‘Levensboeken’. Het maken van een 

levensboek stelt ouderen in staat om hun eigen visie op het leven onder woorden te brengen, 

gebeurtenissen een plaats te geven en daarover met anderen op een zinvolle manier te 

communiceren.  

Dit project is uitgevoerd als samenwerkingsproject van Wissel en Weerklank. De gemeente 

Schiedam heeft het leeuwendeel van de kosten voor haar rekening genomen. Dit in het kader 

van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. 
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De voortgang van dit project is in handen van een zelfstandige werkgroep, de werkgroep 

Levensverhalen, die gevormd wordt door de (inmiddels ervaren) deelnemers aan het Wissel 

Weerklank project. 

Daarnaast is er ook een gezamenlijke website van inloophuis De Wissel en ontmoetingshuis De 

Weerklank tot stand gekomen: www.inloophuizenschiedam.nl. 

In 2019 is een begin gemaakt met gezamenlijke activiteiten. Een aantal daarvan is in het 

activiteitenoverzicht opgenomen. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke filmavonden geweest en 

is er op donderdag 24 oktober een avond over de Islam georganiseerd, met medewerking van 

de islamoloog dr. Ton van Erp. 

2019 was een jubileumjaar, voor zowel Wissel (30 jaar) als Weerklank (25 jaar). 

Dit was aanleiding om plannen te maken voor een jubileumconferentie, die in 2020 gehouden 

zal worden. Het thema zal zijn de rol van Wissel en Weerklank in de Schiedamse samenleving.  

De deelnemers zullen niet alleen de inloophuizen zijn, maar ook vertegenwoordigers van 

allerlei in Schiedam actieve welzijnsorganisaties. 

De beleidscommissie heeft het voorstel gedaan om een parttime beroepskracht voor ons werk 

in te schakelen. Een belangrijk doel van de conferentie zal dan ook worden om een goede 

profielschets te ontwerpen. 

 

 

http://www.inloophuizenschiedam.nl/
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Samenwerking met anderen 

Ons ontmoetingshuis is jaren geleden opgericht om iets te betekenen voor de mensen in de 

wijk, in de vorm van het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden. Eenzaamheid vormt een 

groot probleem onder de vergrijzende populatie van onze wijk. Het is niet eenvoudig om met 

deze problematiek om te gaan. Het bestuur heeft ingezet op een intensievere samenwerking 

met anderen in de wijk, de kerken en andere relevante partners. 

Er is regelmatig overleg met de lokale politiek in de persoon van de wethouder Zorg en Welzijn. 

Dit overleg vindt plaats samen met het bestuur van de Wissel en de Diaconie van de 

Protestantse Gemeente in Schiedam-Noord en de Diaconie van de Hervormde Gemeente 

Kethel en Spaland. 

Ook participeert de Weerklank in het Wijkoverleg Groenoord en zijn er intensievere contacten 

met het WOT (Wijkondersteuningsteam) en DOCK ontstaan. 

Dit heeft in 2019 geresulteerd in een tweetal bijeenkomsten met als thema ‘rouwverwerking’. 

Een samenwerkingsproject van De Weerklank met het WOT Groenoord en het WOT 

Noordrand. 

In de Week van het Geluk zijn er, gecoördineerd door het WOT Groenoord, in De Weerklank 

extra activiteiten georganiseerd.  

De Week startte op dinsdag 1 oktober met een sportieve en muzikale aftrap in Park Groenoord 

en het activiteitencentrum Van Beethovenplein. 

De soepmaaltijd op donderdag 3 oktober stond ook in het teken van de week. Doel was om de 

wijkbewoners de gelegenheid te geven om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en 

beter te leren kennen. Om dat voor iedereen betaalbaar te maken was de eigen bijdrage deze 

keer slechts € 2,50. 

Vrijdag 4 oktober waren er maar liefst twee activiteiten. ’s Middags was er een sessie stoelyoga, 

georganiseerd door het WOT Groenoord in samenwerking met Minters Mantelzorg.  

’s Avonds was er een Geluksdiner, een gezellige maaltijd voor iedereen. 

Op zondag 6 oktober was er een workshop kaarten maken, onder leiding van Bea van Ette. 

De feestelijke afsluiting met infomarkt vond plaats op dinsdag 8 oktober in Park Groenoord en 

het activiteitencentrum Van Beethovenplein. 

Deze activiteiten leverden enkele nieuwe bezoekers op. 
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Wat brengt het jaar 2020? 

De gebruikelijk activiteiten zullen, net als in 2019 worden voortgezet. 

Het bezoekersaantal blijkt de afgelopen jaren wat af te nemen, tenminste voor wat betreft de 

‘gewone’ openingsuren.   

Het bezoek van de maaltijden is redelijk stabiel, met positieve uitschieters voor het kerstdiner 

en de paasbrunch. Ook de lunchbijeenkomsten mochten zich in een grote belangstelling 

verheugen. Dit geldt ook voor de ‘oliebollendienst’ op de laatste zaterdag van het jaar.  

Ook ‘bewegen voor ouderen’, een activiteit die in eerste instantie onder leiding van een 

beweegcoach van de Gemeente Schiedam van start is gegaan en in de loop van de tijd door 

onze eigen vrijwilligers is overgenomen heeft een heel eigen publiek. Deze activiteiten zullen 

dan ook worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. 

Het aanbod via het activiteitenprogramma trekt een wisselend aantal bezoekers, afhankelijk 

van de activiteit. Wat daarbij wel opvalt, is dat er ook anderen dan onze vaste bezoekers dan de 

weg naar de Weerklank weten te vinden. Ook voor 2020 is er dan ook een 

activiteitenprogramma: 

Donderdag 9 januari 2020    Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v. Hans v.d. Linden  

Woensdag 15 januari 2020    Kussens maken i.s.m. de stichting Meredia                                                         

Zondag 19 januari 2020   Scrapkaarten maken - o.l.v. Bea van Ette 

Zaterdag 15 februari 2020   Samen luisteren naar muziek - o.l.v. Hans Lucas  

Woensdag 19 februari 2020    Kussens maken i.s.m. de stichting Meredia   

Zaterdag 22 februari 2020   Lezing over Oud Schiedam-Oost - door Dick 

Gelderblom  
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Donderdag 5 maart 2020   Spellenmiddag  

Zaterdag 7 maart 2020  Muziek & Gedichten van vroeger o.l.v. Nelly 

Jansen 

Donderdag 12 maart 2020    Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v. Hans v.d. Linden  

Woensdag 18 maart 2020    Kussens maken i.s.m. de stichting Meredia  

Zondag 22 maart 2020   Liedjes & Gedichten van vroeger o.l.v. Nelly 

Jansen 

Woensdag 5 april 2020    Kussens maken i.s.m. de stichting Meredia   

Woensdag 13 mei 2020    Kussens maken i.s.m. de stichting Meredia 

Donderdag 14 mei 2020   Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v. Hans v.d. 

Linden 

Donderdag 14 mei 2020   Spellenmiddag  

Woensdag 17 juni 2020   Kussens maken i.s.m. de stichting Meredia   

Donderdag 9 juli 2020    Spellenmiddag   

Het programma voor het najaar moet nog worden vastgesteld.  

Vaststaat dat ook in 2020 de Week van het Geluk weer zal plaatsvinden. Ook daaraan zal De 

Weerklank weer deelnemen.  

Samenwerking en beleidsontwikkeling. 

De samenwerking met andere in de wijk actieve organisaties (WOT, het Zimmertje, de Harg 

Spaland, Dock, MintertsMantelzorg, Activiteitencentrum Beethovenplein, etc.) wordt steeds 

intensiever. 

Ook in 2020 zal er weer regelmatig contact zijn met de gemeentelijke overheid en met de 

kerken. Samen met De Wissel wordt, onder andere, een filmprogramma ontwikkeld. Ook zijn 

er, zoals u al gelezen hebt, plannen om tijdelijk een beroepskracht aan te stellen. Er is overleg 

met DAK over de mogelijkheden van fondsenwerving. De beide besturen en de kerken hebben 

zich over dit plan positief uitgelaten. Deze ontwikkeling zou een enorme stimulans zijn voor ons 

werk. Ook met het oog op de continuïteit zou dit positief uitpakken. 

2020 zal een jaar vol dynamiek worden, niet alleen voor de Weerklank, maar zeker ook voor De 

Wissel en andere samenwerkingspartners. 
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Financiën 

De exploitatie van ons ontmoetingshuis heeft in het jaar 2019 geleid tot een klein tekort van  

€ 108,--. Dit is beter dan verwacht, want bij het opstellen van de begroting gingen wij nog uit 

van een tekort van ruim € 700,--. 

De totale lasten zijn bijna € 1150,-- toegenomen  ten opzichte van 2019 maar ook de inkomsten 

zijn bijna met  € 650,-- toegenomen dus is het resultaat ca € 500,-- lager dan 2018. 

Uitgaven 

Aan de kostenkant zien we ten opzichte van 2018 een behoorlijke toename. 

Naast de jaarlijkse huurverhoging is meer uitgegeven aan onder ander energie en water.  

Bij de bestuurs-, beheerskosten stijgen met name de uitgaven voor onze vrijwilligers aanzienlijk. 

Dit komt door de jubileumviering van ons 25 jarig bestaan.  

Verder blijven de overige uitgaven nagenoeg gelijk, alleen door meer activiteiten zit ook daar 

een stijging in de kosten. 

Per saldo bedragen de totale lasten  € 10142,--. 

Inkomsten 

De belangrijkste inkomsten blijven jaarlijks de vaste bijdragen van de drie kerkgenootschappen 

in Schiedam Noord, echter daar er geen collecten gelden zijn ontvangen, is de bijdrage ruim  € 

300,-- lager dan vorig jaar. 

Wij mogen ons over 2019 opnieuw verheugen op een aantal giften en danken onze gevers daar 

hartelijk voor. 

Door het breder beschikbaar stellen van onze ruimte voor o.a. taallessen en andere activiteiten  

hebben wij dit jaar opnieuw extra inkomsten kunnen genereren en ook de bijdrage aan 

koffiegelden is daardoor hoger. 

De totale inkomsten komen uit op € 10034,-- 

De exploitatie is afgesloten met het in de aanhef genoemde tekort.  

Bespreking en kascontrole 

De concept jaarcijfers 2019 en de begroting 2020 zijn in verband met de corona maatregelen 

digitaal voorgelegd aan het bestuur en aan de geld gevende kerken. 
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Het bestuur en de penningmeesters/vertegenwoordigers van de deelnemende kerkinstellingen 

hebben de voorgelegde stukken gecontroleerd en na een verdere toelichting op de jaarcijfers 

en de begroting hun goedkeuring gegeven. 

Balans per 31 december 2019 

Op de balans is het tekort van € 108,-- in mindering gebracht op de overige reserve. 

 

Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa 2018 2019 Passiva 2018 2019

Liquide middelen Fondsen

stilteruimte 1194 1194

ING/postbank spaarrekening 12040 11.000

ING/postbank zakelijke rekening 1204 809

Reserves

keuken 5998 5998

overige 6680 7073

exploitatie 393 -108

Vorderingen en overlopende activa Schulden en overlopende passiva

vooruitbetaald 493 503 nog te betalen 314  

nog te ontvangen 842 1845

Totaal 14579 14157 Totaal 14579 14157

vooruitbetaald nog te betalen

Woonplus/huur jan 493 503  

nog te ontvangen

Stg Pameijer 495,00

Stg Inclusia 435,00

GemeenteTaallessen 525,00

Stg Dock/wk vh geluk 290,00

Stg Dock/20 wg geluk 100,00

Totaal 1845,00  
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Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam Noord    

         

  Exploitatierekening 2019/begroting 2020    

         

UITGAVEN   2017 2018 2019 2019 2020 

      begroting  begroting 

Huisvestingskosten       

huur    5378,40 5429,72 5600 5582,86 5800 

verwarming   358,13 342,72 400 372,72 425 

gas, water, electra   576,70 655,80 700 704,99 725 

regionale belastingen  490,68 497,07 510 506,09 525 

verzekering   73,94 81,32 85 81,32 85 

onderhoud   417,29 481,46 485 444,82 485 

Totaal    7295,14 7488,09 7780 7692,8 8045 

         
Bestuurs-, 
beheerskosten       

papier, drukwerk   127,68 211,5 225 133,72 225 

kosten vrijwilligers   288,27 119,32 250 174,32 250 

bestuurskosten   59,95 62,74 75 666,67 75 

bankkosten   121,31 125,06 140 147,12 165 

telefoonkosten   305,54 318,07 350 359,82 375 

Totaal    902,75 836,69 1040 1481,65 1090 

         

Activiteiten         

consumptiegoederen  206,10 261,15 300 274,74 300 

activiteiten   439,75 408,63 450 693,22 700 

           

Totaal    645,85 669,78 750 967,96 1000 

         

Totaal lasten   8843,74 8994,56 9570 10142,41 10135 

         

INKOMSTEN        

bijdrage kerken   4958,48 4640,25 4650 4325 4325 

giften    440,00 515 400 550 400 

rente postbank   27,48 12,03 10 3,43 0 

koffiegeld    363,82 306,75 300 553,05 400 

maaltijden   895,86 969,65 900 887,85 800 

vergaderingen/verhuur  2265,00 2390 2300 3385 2300 

activiteiten   320,32 554,52 300 330 300 

            

Totaal inkomsten   9270,96 9388,2 8860 10034,33 8525 

         

Resultaat   427,22 393,64 -710 -108,08 -1610 
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Mocht u ons financieel willen steunen, dan stellen wij een gift zeer op prijs. ‘De Weerklank’ heeft een 
ANBI-verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Dat betekent dat u giften aan onze stichting 
eventueel als aftrekpost kunt opvoeren. Ons ANBI nummer is 802958308. 
(Zie ook de website: www.inloophuizenschiedam.nl)  
Wij ontvangen uw bijdrage graag op IBAN nummer NL06INGB0000051904 t.n.v. Stichting 
Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam. 
 
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van inloophuis ‘De Wissel’ en het 20 jarig bestaan van 
ontmoetingshuis ‘De Weerklank’ is een boekje verschenen: Dienstbaar aan de stad. Het is geschreven 
door Herman Noordegraaf en Lidwien Meijer (interviews). 
Deze uitgave is in PDF-format te downloaden via onze website) 
 
  
 


