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1. Voorwoord van de voorzitter 
 

Het jaar 2021 stond in het teken van de coronapandemie en lijkt dan ook in nogal 
wat opzichten op het daaraan voorafgaande jaar. Opnieuw werden we 
geconfronteerd met allerlei beperkingen om besmetting met het virus te 
voorkomen.  
Dat betekent dat de Ontmoetingsruimte afwisselend normaal geopend was of 
slechts door een beperkt aantal gasten bezocht kon worden of zelfs helemaal 
gesloten moest worden. Op het moment dat we onze gasten niet in de 
Ontmoetingsruimte konden ontvangen hebben we elke dag lunchpakketjes 
uitgedeeld bij de ingang van de kerk. 
Bij het treffen van maatregelen stond altijd de veiligheid voor zowel onze gasten 
als vrijwilligers voorop. 
 
Deze steeds wisselende situaties vroegen om grote flexibiliteit van onze 
vrijwilligers en van hen die de roosters plannen.  
Daar komt nog bij dat ook een aantal vrijwilligers ziek geweest zijn of er voor 
kozen om in deze periode geen dienst te doen, omdat zij tot de kwetsbare groep 
behoren. 
 
Het grote verschil met het voorgaande jaar was wel dat de protocollen inmiddels 
klaarliggen en de beschermings- en testmiddelen beschikbaar zijn. 
Het Open Huis op Zaterdag vindt plaats in de hal van de kerk, waar de deuren 
wijd openstaan. Daardoor was het mogelijk om daar, rekening houdend met de 
geldende maatregelen, wekelijks gasten te ontvangen. 
 
Zoals in de hele samenleving waren ook voor ons de mogelijkheden beperkt om 
voor onze gasten iets extra’s te kunnen doen. Tot ons grote verdriet konden de 
jaarlijks terugkerende evenementen niet doorgaan, dus geen kerstdiner van 
Amaro en geen concert van 4Tunes Entertainment. 
 
De gemeente Eindhoven heeft in het laatste kwartaal een bedrag beschikbaar 
gesteld waarvoor we iets extra’s met onze gasten mochten ondernemen. Dit 
hebben we samen met de andere opvang organisatie in Eindhoven ‘Diaconaal 
inloophuis ’t Hemeltje’ opgepakt. U leest hier elders in dit jaarverslag meer over. 
 
In dit jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over het stoppen van de 
gemeentesubsidie na 35 jaar, de manier waarop dit gebeurd is en de gevolgen 
daarvan. 

 

35 JAAR GASTVRIJ 
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De enige mogelijke bijeenkomst voor onze vrijwilligers was in de maand 
september. Iedereen was blij elkaar weer te ontmoeten! Jammer, dat kort daarna 
bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. 
Geen jaarvergadering, geen informatie-avonden, en slechts een beperkt aantal 
trainingen. 
 
Noodzakelijkerwijs veranderden tijdens het afgelopen jaar regelmatig de 
werkwijze en de afspraken. Dit was voor ons mede de reden om zowel het 
huishoudelijk reglement als de werkafspraken te actualiseren.   
Daarnaast is gestart met het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) voor onze vrijwilligers. 
 
Door de coronacrisis merken we dat gasten nogal eens snel geprikkeld reageren; 
al die veranderingen en beperkingen vallen voor hen ook niet mee. Het is niet 
altijd eenvoudig om dit in goede banen te leiden. 
Dit onderwerp zal gebruikt worden in de trainingen. Daarnaast hebben we zowel 
voor de gasten als vrijwilligers een vertrouwenspersoon aangesteld. 
Voor onze gasten is dat de straatpastor en voor de vrijwilligers is het de 
coördinator. 
 
Wij mogen ons gelukkig prijzen met een groep trouwe vrijwilligers, die vaak al vele 
jaren als gastvrouw/gastheer actief zijn. Dit brengt wel met zich mee dat hun 
gemiddelde leeftijd hoog is.  
Het actief werven van vrijwilligers is dan ook noodzakelijk. We realiseren ons dat 
dit in deze tijd helaas een hele uitdaging is; niet alleen voor ons, maar voor elke 
vrijwilligersorganisatie. 
 
Ten slotte spreek ik de wens en de hoop uit dat er in 2022 meer grip komt op de 
pandemie, zodat we onze gasten weer in de Ontmoetingsruimte kunnen 
ontvangen. 
Het Open Huis Sint Cathrien wil er voor iedereen zijn, met bijzondere aandacht 
voor medemensen die om welke reden dan ook ‘kwetsbaar’ zijn. 
Wij willen voor hen een thuisplek zijn, zij hebben onze aandacht nu meer dan ooit 
nodig. 
 
Anneke Nieuwenhuizen, voorzitter 
 
 
 



Jaarverslag Open Huis Sint Cathrien van 2021, pagina 5 

 

2. Coördinatie vrijwilligers 
 

Algemeen  
In de Ontmoetingsruimte staan onze gasten centraal. Om hen welkom te heten 
zijn 35 vrijwilligers actief. Ze ontvangen hen met koffie en thee en een lunch 
tussen de middag. Ontmoeting staat voorop en ieder mag zijn zoals hij/zij is. 
De openingstijden zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot 12.15 uur en 
van 12.45 tot 16.00 uur. Woensdag van 10.30 tot 13.30 uur. 
 
Er zijn ook nog andere activiteiten, die verzorgd worden door de vrijwilligers zoals 
de verhalengroep, de Taizé-viering, de orgelmeditatie, de vrijdagviering, de 
kookgroep, redactie van het krantje, trainingsgroep, excursiegroep, bestuur en 
interne communicatie. 
Naast de activiteiten door de week zijn er 15 vrijwilligers actief bij het Open Huis 
op Zaterdag. Iedere zaterdag worden er van 12 tot 13 uur lunchpakketjes 
uitgedeeld, terwijl er koffie en thee wordt geschonken. Er is dan ook altijd soep of 
een kleine maaltijd. 
Het Open Huis op Zaterdag kan helaas niet in de Catharinakerk, maar al jaren 
krijgen wij een gastvrij onthaal binnen de Parochie Sint Petrus. 
 
Maaltijden 
Naast de lunch (brood en soep) worden er gewoonlijk een aantal keren per jaar 
ook warme maaltijden bereid voor onze gasten, maar helaas is dat vanwege de 
coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk geweest. 
 

 
 
Wel konden we, naast het verstrekken van lunchpakketjes, twee keer per week 
warme maaltijden uitdelen. Deze maaltijden werden geschonken door een 
familiestichting en in de kerk afgeleverd. Dit gebeurde op woensdag en vrijdag. 
Gelukkig waren er wel een aantal buitenactiviteiten mogelijk zoals het Frietkot 
(verzorgd door de Rotary), de grote verwendag (zie verder) die we samen met 
onze collega’s van het inloophuis ’t Hemeltje hebben georganiseerd en waar de 
gasten werden verrast met o.a. een bingo met prijzen, een geweldig buffet en een 
tas met sokken en handschoenen. 
Onze gasten kwamen niets te kort door de vele giften die we kregen ter 
compensatie van alles wat níét door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. 
Toch blijkt ontvangst in de Ontmoetingsruimte heel belangrijk te zijn en we hopen 
dat spoedig te kunnen hervatten. 
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Trainingen 
Om de vrijwilligers goed toe te rusten voor het werk in het Open Huis is training 
belangrijk. Tot de zomer konden geplande trainingen helaas niet doorgaan, maar 
in het najaar konden er drie gelukkig wel plaatsvinden. 
Dit jaar in iets kleinere groepen, maar dit werd toch als heel prettig ervaren. De 
trainingen worden al jaren begeleid door het Kor Schippers Instituut uit Rotterdam. 
 
Corona 
Helaas is de coronapandemie niet weggeweest en de maatregelen van de 
overheid hadden ook gevolgen voor het Open Huis. Binnen de Ontmoetingsruimte 
konden we maar tien gasten tegelijk ontvangen, omdat we gebonden waren aan 
1,5 meter afstand. Dat maakte communicatie moeilijk zowel voor gast als 
vrijwilliger, ook al vanwege de aktoestiek. 
Sinds het begin van de pandemie heeft het bestuur besloten dat het Open Huis de 
regels volgt die ook aan de horeca worden opgelegd. Door stringente 
maatregelen moest de Ontmoetingsruimte daardoor een paar keer dicht, en 
gingen we in die periodes over tot het uitdelen van lunchpakketjes achter in de 
kerk. 
 
Ook het onderlinge contact met de vrijwilligers kon niet doorgaan: geen 
jaarvergadering, geen kerstviering, gelukkig wel één ontmoetingsavond in 
september. Tijdens die avond werd aan vijf vrijwilligers de vrijwilligerspenning 
uitgereikt vanwege 12 ½ jaar actief zijn binnen het Open Huis. 
 
Verjaardag 
Ieder jaar in september vieren 
we de oprichting van het Open 
Huis en gelukkig kon dat dit jaar 
ook. Het was weer als vanouds 
een week lang taart bij de koffie 
en broodjes bij de lunch. 
 
 
 
Verwendag gemeente 
De gemeente stelde geld 
beschikbaar om de dak- en 
thuislozen te verwennen, omdat 
de coronamaatregelen juist deze 
groep mensen bijzonder hard 
heeft getroffen. De uitvoering 
daarvan werd overgelaten aan 
de inloophuizen het Open Huis 
St. Cathrien en diaconaal inloophuis ‘t Hemeltje. 
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Zo kwam er een aantal activiteiten van de grond, zoals:  

 Het rijden van de Lichtjesroute. Dit jaarlijkse Eindhovense evenement ter 
gelegenheid van de bevrijding van Eindhoven boden we onze gasten en 
vrijwilligers aan en het was een succes evenals de andere activiteiten.  

 Op 20 oktober hebben beide organisaties een feestmiddag gehouden voor 
onze gasten. Na een inloop met koffie en iets lekkers een lange bingo-
middag met talloze prijzen, variërend van een pak shag, een cadeaubon 
van de Hema/VVV tot een pak koeken. Daarna een lekker diner van 
catering Heerlijck. Er was ruimschoots genoeg, waardoor iedere gast na 
afloop een doggybag meekreeg voor thuis, met eten voor de volgende dag. 
Een geslaagde dag! Het bleef goed weer, dus de grote tent was gelukkig 
niet nodig om iedereen droog te houden. 

 Wij zijn met gasten en vrijwilligers naar de Efteling en de Beekse Bergen 
geweest. Velen hebben hier gebruik van gemaakt. Bovendien een hele 
leuke, andere manier om als gastvrouw / gastheer en gast in contact met 
elkaar te komen. 

 
Communicatie 
Communicatie met de vrijwilligers is erg belangrijk. Dat gebeurt op verschillende 
manieren. Is er sprake van snel iets doorgeven, dan doen we dat per mail. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld na elke persconferentie om door te geven wat de 
consequenties voor het Open Huis zouden zijn. 
Ook is er binnen de vrijwilligers een groep die lief en leed verzorgt. Dit kan zijn 
door middel van contact, bezoek of ondersteuning. 
Ook ons krantje, dat vier keer per jaar uitkomt, is een belangrijk 
communicatiemiddel. Dit jaar verscheen het vier keer. 
 
En verder…… 
Sinds 2016 is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht voor nieuwe 
vrijwilligers. Met het aanvragen daarvan is een begin gemaakt. Om deze 
verklaring gratis aan te kunnen vragen bleek het nodig om onze 
vrijwilligerscontracten en afsprakenlijst aan te passen. Inmiddels is een start 
gemaakt met de invulling hiervan. In dit kader hebben we twee 
vertrouwenspersonen aangesteld: de coördinator voor de vrijwilligers en de 
straatpastor voor de gasten. 
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3. Contacten met de gemeente 
 

Dit jaar doen we uitgebreid verslag omdat na 35 jaar de relatie met de gemeente 
ingrijpend is veranderd, welhaast is teruggebracht tot nul. 
Net zoals het vorige jaar hebben we herhaaldelijk contact gehad met de 
gemeente Eindhoven, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Veelal was de 
financiering en het onderliggende beleid onderwerp van gesprek, daarnaast 
waren er ook afspraken over de aanpak van de situatie rondom corona en de 
uitreiking van de vrijwilligerspenningen. 
In de laatste week van december 2020 hebben wij een beschikking over de 
subsidie voor 2021 ontvangen. Tot onze grote teleurstelling en verbazing 
vernamen wij dat de subsidie met onmiddellijke ingang, zonder overgangsperiode 
werd gestopt. Dit feit is voornamelijk leidend geweest in de contacten die wij in 
2021 met de gemeente hebben gehad. 
In januari 2021 hebben wij een gesprek gehad met de wethouder, mevr. Richters. 
Daarin hebben wij een aantal zaken naar voren gebracht, met als belangrijkste 
argumenten: 
 

1. Wij zijn het oneens met het besluit dat de subsidie na 30 jaar direct, zonder 

overgangsperiode wordt gestopt 

2. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en achten het meer dan noodzakelijk 

dat zij toegerust zijn om de veelal zware taak uit te kunnen oefenen. Niet 

alleen is de psychische druk groot, omdat zij veel te horen en te zien krijgen, 

zij moeten ook mentaal goed toegerust zijn om met het (verbale) geweld om 

te kunnen gaan. Hiervoor zijn trainingen noodzakelijk. De gemeente ziet, net 

zoals wij, de vrijwilligers als hoeksteen van de samenleving. Dat hier nu niet 

meer in geïnvesteerd wordt vinden wij onbegrijpelijk. 

3. Het nieuwe beleid van de gemeente richt zich uitsluitend op daklozen. De 

doelgroep van het Open Huis en het Open Huis op Zaterdag bestaat hier 

voor maar ongeveer 15% uit. Onze gasten zijn veelal thuisloos, hebben wel 

een dak boven hun hoofd, maar missen sociale contacten en hebben 

nagenoeg allemaal financiële problemen. Daarnaast zien wij mensen die 

eenzaam of verward zijn, mensen met een psychiatrisch ziektebeeld en 

MOE-landers (een bewoner van een land uit Midden- of Oost Europa.) Al 

deze mensen passen niet in het nieuwe gemeentebeleid, ook de opvang in 

buurthuizen is voor hen geen optie. Zij vallen tussen de wal en het schip. 

Na het gesprek van de wethouder hebben wij op 18 januari een bezwaarschrift 
ingediend met daarin verwoord wat we tijdens het gesprek naar voren hebben 
gebracht.  
Het verloop van deze procedure heeft bijna een jaar in beslag genomen! Dit had 
verschillende redenen: wij wilden ons bezwaarschrift fysiek toelichten en door de 
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coronamaatregelen was dat lange tijd onmogelijk. Pas in augustus hebben wij een 
verweerschrift van de gemeente ontvangen. Door de diverse vakanties en de 
beperkte tijd waarop de vergaderruimte bij de gemeente beschikbaar was, kon de 
hoorzitting uiteindelijk pas 14 oktober plaatsvinden. 
In de gesprekken, zowel met de wethouder, als met de beleidsmedewerkers en 
de bezwarencommissie (deels dezelfde mensen) kregen we steeds dezelfde 
antwoorden. 
 

1. Met betrekking tot de termijn stelt de gemeente zich op het standpunt dat aan 

de wettelijke verplichting is voldaan en een redelijke termijn in acht is 

genomen doordat er in 2019 en 2020 diverse gesprekken zijn gevoerd over 

de invoering van het nieuwe beleid en de consequenties die dat voor het 

Open Huis zou hebben. De stichting heeft diverse keren aangegeven dat dit 

niet in 2019, maar in het voorjaar 2020 pas duidelijk is gemaakt. Hier is in alle 

gesprekken nooit iets meegedaan. 

2. Wat de vergoeding/subsidie voor de training van de vrijwilligers betreft stelt 

de gemeente zich op het standpunt dat in de nieuwe visie en werkwijze MO 

(maatschappelijke ondersteuning) bewust is gekozen voor één 24-uurs 

opvang. Daarom dus ook geen subsidie meer voor onze stichting. Ze vinden 

dat ze een tegenstrijdig signaal afgeven als ze de subsidiëring stoppen omdat  

onze stichting niet meer past in de visie, maar dan wel de 

deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers vergoeden. Ook het eigen 

vermogen van de stichting achten zij hiervoor toereikend. De gemeente gaat 

hier, steeds weer, voorbij aan het feit dat dit geld was gespaard om het Open 

Huis op Zaterdag het hele jaar open te houden, in plaats van alleen tijdens de 

wintermaanden. 

3. Wat betreft de doelgroep van het Open Huis stelt de gemeente zich op het 

standpunt dat de thuislozen ook onder de doelgroep van de MO vallen. Alle 

andere doelgroepen worden niet actief begeleid of geactiveerd. Zij stellen 

zich op het standpunt dat hier andere voorzieningen voor zijn in de stad zoals 

de basisdagbesteding in de wijken, die laagdrempelig zijn, zonder 

bemoeienis vanuit de tweedelijnszorg. Wij hebben het tegendeel ervaren, 

namelijk dat die instellingen gasten naar ons doorverwijzen omdat ze er geen 

raad mee weten of omdat hun doelgroep wijzigt. Veelal betreft het mensen 

die te oud zijn en al te ver van de samenleving afstaan om nog bemiddeld te 

kunnen worden. Ook hier is de argumentatie dat er nieuw beleid is en een 24-

uurs opvang. We hebben aangegeven dat er ook dit jaar met regelmaat weer 

voorbeelden zijn van gasten die op deze manier tussen de wal en het schip 

raken. 

 



Jaarverslag Open Huis Sint Cathrien van 2021, pagina 10 

 

De uiteindelijke definitieve brief werd pas laat ontvangen, mogelijk omdat deze 
onjuist was geadresseerd. 
 
Eind juli werden we door de gemeente benaderd in het kader van een 
enkelvoudig onderhandse offerte aanbestedingsprocedure “Samen uit Corona”. 
Het gaat om de uitvoering van extra activiteiten in 2021 voor de meest kwetsbare 
inwoners bij wie de coronacrisis een enorme impact heeft gehad op het sociaal en 
mentaal welzijn en die hard geraakt zijn door de (beperkende) maatregelen. Zij 
krijgen extra aandacht middels een eenmalige actie/activiteit om weer samen op 
een positieve manier verder te kunnen. Hier mochten geen activiteiten onder 
vallen die eerder door de gemeente gesubsidieerd zijn. We hebben dit samen met 
inloophuis ’t Hemeltje opgepakt en omgezet in een verwendag, Lichtjesroute per 
bus, bezoek aan de Efteling, Beekse Bergen, musea of bioscoop.  
 
Tot slot kunnen we nog melden dat de wethouder, mevrouw Richters, een aantal 
vrijwilligerspenningen heeft uitgereikt aan die vrijwilligers die 12,5 jaar of 25 jaar 
actief zijn binnen ons Open Huis. 
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4. Straatpastoraat 
 

Voor de mensen van de straat, velen regelmatige bezoekers van het Open Huis 
Sint Cathrien, was ook 2021 weer een jaar dat anders is. Dit voor de tweede keer, 
ook het jaar 2020 was dat. Het is voor het leven op straat steeds weer zoeken 
waar en hoe je kunt overleven. In de verschillende lock-downs was er een 
permanente 24–uurs opvang. Aan het einde van 2021 waren er veel 
besmettingen in de groep zodat ook zij in quarantaine moesten. Voor hen die toch 
een mate van vrijheid hebben om te gaan en te staan waar ze willen was dit 
lastig. Beperkingen voor deze doelgroep zijn niet makkelijk. 
 
Voor het pastoraat was het dan ook een jaar waarin je zoekt naar de 
mogelijkheden om de mensen te ontmoeten. Op straat, in de inloophuizen, of – 
als die open is de bibliotheek – of in een van de parken van Eindhoven. Maar 
contacten lopen zeker in deze tijd ook via de sociale media. Een appje of een 
sms’je, een mailtje, het zijn gemakkelijke contactmomenten in een tijd waarin 
fysiek contact beperkt is.  
Maar ondanks alle beperkingen zijn er toch ook vele mooie momenten. Zo heeft 
een van de gasten van het Open Huis, een man van achter in de 50, een 
appartement gekregen. Een paar jaar heeft hij op straat geleefd. Maar in oktober 
kreeg hij te horen dat hij per 1 november de sleutel zou krijgen van een 
appartement in Tongelre. Hij maakt het goed en wil vooral rust, want die paar jaar 
op straat hebben hem gesloopt.  
 
We zien in het afgelopen jaar ook een toename van vooral mannen uit Oost-
Europese landen. Zij hebben weinig perspectief op werk en onderdak. Dat moet 
een grote zorg zijn voor de gemeente Eindhoven, maar helaas horen zij bij de 
‘niet-rechthebbenden’. Een term die onsympathiek en niet wenselijk is. Zou in de 
gemeente Eindhoven die als sociaal gezien wil worden niet iedereen 
‘rechthebbende’ zijn? Voor mij en andere werkers in het veld is dit een grote zorg! 
Voor meer verhalen en gebeurtenissen van de straat zie onze website: 
straatpastoraateindhoven.nl 
 
Rob Kosterman, straatpastor Eindhoven. 
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5. Bestuur en beleid 
 

Het bestuur van het Open Huis bestond afgelopen jaar uit 6 personen. De zes 
bestuursleden hebben ieder hun aandachtsgebied binnen het bestuur. 

Aandachtsgebieden van de bestuursleden: 
 
Anneke Nieuwenhuizen -voorzitter 
Thijs Richter -secretaris, webbeheerder 
Loes Laurense -penningmeester 
Bernadette van Litsenburg -coördinator 
Anne Buskes -contactpersoon voor de gemeente 
Rob Kosterman -vertegenwoordigt als straatpastor de stem van 

onze gasten 
 
De communicatie tussen bestuur en vrijwilligers verloopt op verschillende 
manieren, door gesprekken, informele contacten, evaluatie en het periodiek 
uitkomend informatieblad: ‘’t Krantje”. 

Het afgelopen jaar vond met name contact per e-mail plaats. 

Bij al deze contacten staan collegialiteit en openheid hoog in het vaandel.  

Het bestuur vergadert normaal om de 6 weken. Vanwege steeds wisselende 
coronamaatregelen heeft afgelopen jaar veelvuldig overleg plaatsgevonden. 

De coronapandemie was ook van invloed op: 

 de contacten met onze gasten, zowel de bezoekmogelijkheden als het 
verstrekken van lunches, hielden gelijke tred met de overheidsmaatregelen. 
Waarbij we ons conformeerden aan de maatregelen die golden voor de horeca. 

 de contacten met onze vrijwilligers, zowel het aanwezig zijn in de 
Ontmoetingsruimte als het samenkomen als groep voor bijvoorbeeld de 
jaarvergadering en de trainingen.  

 de bijdrage van anderen die zich inzetten voor onze gasten, zoals 4Tunes 
Entertainment en Amaro. 

 
Ondanks de beperkende maatregelen die corona met zich meebracht en het 
vervallen van de gemeentesubsidie, zijn we erin geslaagd om het Open Huis op 
Zaterdag uit te breiden naar openstelling gedurende het hele jaar. Daar is door 
onze gasten intensief gebruik van gemaakt. 
Mede door de onzekerheid van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen, maar zeker ook door de hoge leeftijd hebben een aantal van onze 
vrijwilligers besloten om te stoppen. 
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Ondanks de pandemie hebben we actief geprobeerd vrijwilligers te werven, met 
zeer beperkt resultaat. We hebben moeten constateren dat het werven van 
nieuwe vrijwilligers een uitdaging is en we hebben daarbij gemerkt dat dit niet 
alleen voor onze organisatie geldt. We hebben dit als speerpunt op de agenda 
gezet voor 2022. 

Afgelopen jaar is er, mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, een start 
gemaakt met het aanvragen van een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
voor onze vrijwilligers. 

In hoofdstuk 3 treft u een uitgebreide verslaglegging van het gewijzigde 
gemeentebeleid, waardoor onze structurele subsidie na 35 jaar is beëindigd. De 
samenwerking met de gemeente is daardoor veranderd van structureel naar 
incidenteel. Het gevolg daarvan is dat we op zoek moeten naar nieuwe 
financieringsmogelijkheden. 

Tevens door het veranderde gemeentebeleid hebben we nadrukkelijker en 
intensiever contact gezocht met de andere inloophuizen. Ook hebben we ons 
aangesloten bij het landelijk ‘Netwerk DAK’. 

Een overzicht van organisaties en instellingen waar wij mee samenwerken is 
terug te vinden op onze website. 

 

 
Feestelijke dag bij St. Petruskerk in oktober 2021 
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6. Jaarverslag financiën 
 

Baten en lasten 2020 / 2021 

 

 
Lasten 

  
Baten 

 
2021 2020 

  
2021 2020 

Ontmoetingsruimte 6215 8651 
 

Offerblok 264 174 

Open Huis op Zaterdag 1517 2941 
 

Gemeente 
 

9512 

Vrijwilligers 3806 8079 
 

Collectes 1578 1369 

Bezinning 725 500 
 

Sponsors 10604 11568 

Algemene Kosten 2099 1972 
 

Particulieren 5818 2770 

Bankkosten 222 197 
 

Verwendag gemeente 12986 
 Gemeente 744 

     Verwendag 12986 
     Positief resultaat 2936 3053 

    

       

 
31250 25393 

  
31250 25393 

 

Toelichting debetzijde (lasten) 
 
Ontmoetingsruimte (inrichting, maaltijden, huur) 
De kosten vallen lager uit omdat er minder aanschaf was van (duurzame) 
materialen en er een gift in natura ontvangen is om maaltijden uit te delen. 
 
Open Huis op Zaterdag 
Hoewel we praktisch het hele jaar geopend waren, zijn de kosten lager omdat er 
geen beveiliging noodzakelijk was. Dit komt omdat we de gasten in de ruimte 
onder de toren van de St. Petrus kerk mochten ontvangen, waarvoor geen huur 
in rekening gebracht werd. 
 
Vrijwilligers (lief en leed, trainingen, jaarvergadering) 
Door coronamaatregelen zijn de jaarvergadering en de kerstviering komen te 
vervallen. En slechts éénmaal was een uitgebreide ontmoetingsbijeenkomst 
mogelijk, inclusief buffet. 
Voor de trainingen is gebruik gemaakt van de daarvoor gereserveerde vouchers, 
dus geen daadwerkelijke trainingskosten. 
 
Algemene kosten: publiciteit, verzekering, administratie en lustrum 
De website is vernieuwd en er is een tweede banner aangeschaft. 
De informatiekaartjes zijn geactualiseerd en opnieuw gedrukt. 
De verzekering en de jaarlijkse reservering voor het lustrum zijn ongewijzigd. 
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Bezinning 
Hieronder vallen de vergoedingen aan de organisten, er zijn meer vieringen 
geweest dan in 2020. 
 
Bankkosten 
Deze zijn onveranderd ten opzichte van 2020. 
 
Gemeente 
Terugbetaling teveel ontvangen subsidie (2019). 
 
Verwendag 
In het kader van de subsidieregeling “Samen uit corona”, heeft de gemeente 
Eindhoven een bedrag van € 7500 ter beschikking gesteld om te besteden aan 
onze gasten. Besloten is tot een gezamenlijke aanpak met diaconaal inloophuis ’t 
Hemeltje en een gezamenlijke financiële verantwoording. Deze is in 
bovenstaande cijfers terug te vinden. 
 
Toelichting creditzijde (baten) 
De inkomsten uit het offerblok zijn Iets hoger dan vorig jaar omdat we de 
Ontmoetingsruimte vaker hebben kunnen gebruiken. 
 
Gemeente Subsidie 
Vervallen. 
 
Sponsoren, donaties 
Inkomsten vrijwel gelijk aan vorig jaar. 
 
Resultaat 
Er is sprake van een positief resultaat van € 2936. 
 
 

Balans 2021 
 

Bankrekening 14795  Sponsorgelden 16593 

Rendementsrekening 37231  Voorziening Lustrum 5056 

Gemeente verwendag 12986  Voorziening Deskundigheidsbevordering  5000 

Trainings vouchers 2048  Voorziening Open Huis op Zaterdag 5000 

Voorafgaande jaren 427  Voorziening Waardering Vrijwilligers 3000 

  

 Exploitatie Reserve 4000 

  

 Vouchers Training 2047 

  

 Algemene Reserve 26791 

  

 

  

 
67487  

 
67487 

 



Jaarverslag Open Huis Sint Cathrien van 2021, pagina 16 

 

De Stichting houdt geen liquide kas aan. 
 
Voorafgaande posten debet balans: 

Nog te ontvangen koffiegeld St. Jorisparochie 427 

Nog te goed van de gemeente verwendag 12986 

Vouchers voor trainingen  2048 

 
Zowel de sponsorgelden (van donateurs, kerkgenootschappen, instellingen en particulieren) 
als de reserveringen zijn ten behoeve van de exploitatie voor komende jaren. 
Roerende zaken: het eigendom (meubilair Ontmoetingsruimte, magnetron etc.) is niet op de 
balans geactiveerd. Dit geldt ook voor het gedeelde eigendom met de St. Jorisparochie 
(diepvries en afwasmachine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een gouden dukaat proberen op te vangen in de Efteling, november 2021 
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Dank voor uw bijdrage! 
 
Wij willen iedereen bedanken die het werk van het Open Huis Sint 
Cathrien en het Open Huis op Zaterdag een warm hart toedraagt. Of dat 
warme hart nu tot uitdrukking komt in een actie, in geld of in gebed: wij en 
onze gasten kunnen uw steun goed gebruiken. 

 

Een paar voorbeelden uit 2021! 

 

 

 

 

Warme 
truien, sjaals 
en mutsen in 

allerlei 
kleuren en 

maten 

 

 

Op 23 december stond er 
een wensboom in de 
kerk.  

 

 

 

 

Sommige wensen zijn 
gemakkelijk te vervullen, 
anderen wat moeilijker ! 
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Onze gegevens: 
 
Bankrekening NL 75 TRIO 0198481446 
Postadres: Begijnenhof 2, 5611 EL, Eindhoven 

KvK: 17144984  

ANBI erkend 

Mailadres: secretaris@openhuiscathrien.nl 
Website: www.openhuiscathrien.nl. 
 
 
 
 

Iedereen is van harte welkom 

in onze Ontmoetingsruimte bij de St. Catharinakerk 

(dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 uur tot 16.30 uur,  

woensdag van 10.30 uur tot 13.30 uur) 

 

en bij Open Huis op Zaterdag bij de St. Petruskerk 

(elke zaterdag van 12 tot 13 uur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie van zowel het jaarverslag, als de website van Open Huis St. Cathrien is met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks bieden wij geen garantie inzake de 
juistheid, de volledigheid en/of veiligheid, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor 
de schade die, direct of indirect, voortvloeit uit of samenhangt met de inhoud van het 
jaarverslag en onze website of door het bezoek van ons Open Huis. 

 

mailto:secretaris@openhuiscathrien.nl
http://www.openhuiscathrien.nl/

