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1. Voorwoord 

Wij kijken als bestuur terug op een jaar waarin het aantal bezoekers en maaltijden zijn 
gestegen. Stabiliteit is voor een stichting die hoofdzakelijk met vrijwilligers werkt, niet 
vanzelfsprekend. Dit vraagt veel van onze coördinatoren en vrijwilligers, die hier met elkaar 
voor hebben gezorgd. Namens het bestuur danken wij onze coördinatoren, stafleden en alle 
vrijwilligers voor hun bijdrage in 2017. 

Hoewel het inloophuis er financieel nog goed voorstaat, zijn er toch ook zorgen. Wij zien dat 
incidentele inkomsten uit bijvoorbeeld sponsoracties en giften steeds belangrijker zijn voor 
het dekken van structurele uitgaven. Bovendien is het inloophuis deels afhankelijk van 
bijdragen uit particuliere fondsen die vrijwel zonder uitzondering alleen (nieuwe) projecten 
steunen en dus geen dekking bieden voor onze structurele kosten. Zo wordt het ieder jaar 
spannender of we zonder verlies kunnen afsluiten. Dat is in 2017 helaas niet helemaal 
gelukt, daarover verderop in dit verslag meer. 

Dat we desondanks weer een jaar onze plek in de Goudse samenleving hebben kunnen 
bestendigen stemt ons tot zeer grote dankbaarheid.  

 

 

Thomas van Dijk 
Voorzitter 
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2. Beleidsvoortgang 

Externe ontwikkelingen 
In 2017 hebben partijen die actief zijn op het gebied van maatschappelijke opvang verder 
gewerkt aan een sluitend aanbod van voorzieningen op wijkniveau. Vraaggericht werken en 
gebruik maken van (bestaande) initiatieven in de samenleving namen hier een belangrijke 
plaats in. Domino maakt daar onderdeel vanuit en daar zijn we blij mee. De samenwerking 
met partijen die hiervoor nodig is, vraagt veel aandacht vanuit Domino. In 2017 is kritisch 
gekeken naar de tijd die dit vraagt van een van onze coördinatoren. Vanuit het bestuur is 
geregeld contact met de gemeente Gouda om te bewaken dat wij aangehaakt blijven, 
zonder dat er te veel energie gaat zitten in (extern) overleg met andere (veelal 
professionele) organisaties in het zorgveld. 

 

Onze kernactiviteit: huiskamer 
Domino heeft in 2017 wederom gedaan waar Domino voor is: een plek bieden aan mensen 
die daar behoefte aan hebben. Voor veel bezoekers is Domino bij uitstek een middel om 
sociale contacten op te doen en aansluiting te vinden bij een netwerk. Er hebben weer veel 
ontmoetingen plaatsgevonden en de maaltijden zaten vrijwel altijd “volgeboekt”. 
 

Herziening beleidsplan 
De actualisering van ons beleidsplan die in ons vorige jaarverslag al werd gemeld, is in 2017 
opgepakt. Dit proces is echter nog niet afgerond, dit zal in 2018 gebeuren. Wel hebben er in 
2017 gesprekken in het bestuur en tussen bestuur en coördinatoren en stafmedewerkers 
plaatsgevonden over de identiteit van Domino. Hierin zullen geen belangrijke wijzigingen 
plaatsvinden.  In het beleidsplan zullen op dit punt enkele teksten worden geactualiseerd. 

 

Bestuurssamenstelling 
In 2017 hebben we een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen in de persoon van Ton van 
den Brink. Voor het secretariaat is een vacature. Ook voor P&O komt er een vacature aan. 

 

Vrijwilligers en coördinatoren 
Het aantal vrijwilligers is in 2017 constant gebleven en wordt door ons ervaren als passend 
bij de schaal van Domino. We zijn met de hulp van deze (ongeveer 100) vrijwilligers goed in 
staat om onze diensten verantwoord in te vullen.  
De vrijwilligers worden aangestuurd door 2 (assistent) coördinatoren. Het tijdelijke contract 
van de 2e (assistent) coördinator is in 2017 opgevolgd door een contract voor onbepaalde 
tijd. Gezamenlijk hebben de 2 (assistent) coördinatoren een contract voor 32 uur per week.  
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3. Activiteiten 

Maaltijden 
De maaltijden voorzien duidelijk in een behoefte. Voor de bezoekers is het gezellig om met andere 
mensen samen te eten en zo ook met mensen in gesprek te raken. Er kunnen per maaltijd 30 mensen 
mee-eten.  De maaltijden zitten vaak overvol, zodat we de meeste dagen met een reservelijst 
werken.  

Samenwerking diaconale instellingen 
In 2017 was er ook weer tweemaal een serie ochtenden met als onderwerp levensvragen en 
ouderen. Dit werd in samenwerking met ‘het Swanenburgshofje’ georganiseerd. Deze ochtenden 
waren voor een ieder, ouder dan 65 jaar, toegankelijk ongeacht  geloof of achtergrond. Op deze 
ochtenden werd gesproken over onderwerpen die met het ouder worden te maken hebben. In het 
voorjaar kwam de groep acht ochtenden bij elkaar. Op verzoek van de deelnemers kwam men in het 
najaar nog  vier ochtenden bij elkaar.  Dit jaar kon er naast tweede Kerstdag ook weer op eerste 
Kerstdag een kerstdiner gemaakt worden voor 40 bezoekers.  Op eerste kerstdag hielpen, 
traditiegetrouw,  verschillende leden van de parochie Gouda  mee.  

Feest- en gedenkdagen 

Nieuwjaar 

Ook het jaar 2017 werd gestart met een nieuwjaarsreceptie. Dit is altijd weer een goed moment om 

stil te staan bij het afgelopen jaar en het jaar dat voor ons ligt. 

Pasen 

Op tweede Paasdag werd er in het inloophuis weer een heerlijk diner gemaakt voor een grote groep 

bezoekers. 

 

Hemelvaartsdag 

Dit jaar hadden we ‘s middags een lekkere High-Tea. De medewerkers verzorgden weer de zoete en 

hartige hapjes. 

Sinterklaas 

In de decembermaand bracht de goede Sint met zijn Piet ook een bezoek aan Domino. Bezoekers 

kregen een presentje met een persoonlijk gedichtje. Voor de groep senioren, die op dinsdag tussen 

de middag komen eten, werd op een dinsdagmorgen apart Sinterklaas gevierd. Het waren gezellige 

momenten. 

Diner kerstdagen 

Dit jaar werd er op beide kerstdagen een heerlijk diner geserveerd. De rooms-katholieke parochie 

Gouda droeg bij aan de extra kosten voor eerste Kerstdag.  
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Voor de bezoekers 

Verwendag 

In de maand februari was er weer een Verwendag. Schoonheidsspecialistes, kapsters en pedicures 

kwamen langs om  bezoekers te verwennen. Ook kon men zich inschrijven voor een handmassage. 

De nagels werden gemanicuurd en gelakt.  Koks zorgden voor lekkere broodjes en soep. De 

Verwendag is altijd een van de hoogtepunten van het jaar binnen het inloophuis. Bezoekers kunnen 

naar bijv. de  pedicure en schoonheidsspecialiste. Verwennerijen die voor de meeste bezoekers te 

kostbaar zijn om, betaald, te laten doen.  

Zomer-  en winterkledingbeurs 

Dit jaar werd er in april een zomerkledingbeurs en in oktober  een beurs voor winterkleding 

georganiseerd. Bezoekers konden gratis een aantal stuks kleding meenemen, zodat zij voor aanvang 

van het nieuwe seizoen een paar nieuwe kledingstukken hadden. Ook mensen die bekend zijn bij de 

Voedselbank, het Leger des Heils, Vrouwenopvang en Reakt ontvingen een uitnodiging. Totaal 

kwamen er per keer, ongeveer, 80 mensen langs. Wat over was werd door de Non-food Bank 

opgehaald. 

Themaweek 
Voor het eerst werd er eind juni een themaweek georganiseerd. Omdat weinig bezoekers op 
vakantie gaan, haalden we een vakantiebestemming in huis. We hadden voor het eiland Bali 
gekozen. Het inloophuis werd versierd met beeldjes, grote foto’s  en kleden uit Indonesië. Op 
verschillende avonden was er een activiteit. We begonnen op maandagavond met een natuurfilm 
over het eiland. Daarna was er een creatieve avond, waarop men met batikken aan de slag ging. Ook 
stond er een Indonesisch buffet op het programma en werd de week afgesloten met twee Balinese 
danseressen, die ons vertelden over het ontstaan van de Balinese dans. Ook gaven zij uitleg over de 
betekenis van de dansen. Er kwamen elke avond veel bezoekers. Volgend jaar willen we deze week 
herhalen, maar dan met een andere vakantiebestemming. 

Zomerbarbecue 

De zomer werd, eind augustus, symbolisch met een barbecue afgesloten. De barbecue werd verzorgd 

door de keukenbrigade van Inloophuis Domino en gaf een goede opkomst van bezoekers en 

medewerkers. 

Creatieve momenten 

Er zijn verschillende creatieve workshops  georganiseerd. Deze activiteit was vaak gekoppeld aan een 

feestdag.  

 

Kapster 

In 2017 kwam een aantal keer een kapster bij Domino langs, zodat bezoekers zich gratis konden laten 

knippen. 

Bezinning 

Eenmaal per maand kwam een groep bezoekers op vrijdagavond bij elkaar om met medewerkers van 

de bezinningsgroep na te denken over geloofs- en zingevingsvragen. Iedereen was op deze avond 
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welkom. De groep bestond uit ongeveer 10 mensen. Deze avonden werden, zowel door bezoekers 

als medewerkers, als zinvol ervaren. Het inloophuis was deze avond gesloten voor inloop. 

Breiclub                                                                                                                                                                 

Ook in 2017 was er eenmaal in de twee weken op vrijdagmorgen een breiclubtijdens de inloop.  

Iedereen kon aanschuiven om te werken aan een eigen brei/haakwerkje of men kon helpen met het 

breien van een lappendeken voor ‘Het goede doel’. De begeleiding  in handen van twee 

vrijwilligsters. 

Bezoekersoverleg 

Dit jaar organiseerden we weer tweemaal een bezoekersoverleg. De bezoekers kunnen van te voren 

punten voor de agenda indienen. In april en oktober vond dit overleg plaats.  

Voor de medewerkers 

Medewerkersavond 

In 2017 werden er twee scholingsavonden voor de medewerkers gehouden. In mei kwam iemand 

van de Nederlandse Vereniging voor Autisme bij Volwassenen ons iets vertellen over dit onderwerp. 

Het was een zeer leerzame avond. Mede doordat verschillende bezoekers van het inloophuis een 

vorm van autisme hebben.  In oktober organiseerden wij samen met ’ het Swanenburgshofje’ 

(Stichting Christelijke Hulpverlening) een  avond over het Sociaal Team Gouda. Medewerkers van 

Sociaal Team Gouda kwamen iets vertellen over het werk dat zij binnen Gouda doen. 

Cursusavond nieuwe medewerkers 

In maart werd een avond georganiseerd voor nieuwe medewerkers. Op deze avond werd  tijd 

ingeruimd voor communicatietraining. Verder werd er het een en ander verteld over het 

calamiteiten en brandprotocol. Ook werd de sociale kaart besproken. 

Medewerkersetentje                                                                                                                                                          

In november was er voor alle vrijwilligers een etentje in het inloophuis. Een paar koks maakten een 

feestelijk menu. Dit gebaar van het bestuur werd erg gewaardeerd. Het was een geslaagde, gezellige 

avond.  
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4. Samenwerking met andere organisaties 

Inloophuis Domino is een uniek huiskamerproject. Iedereen kan zonder indicatie gebruik maken van 

het aanbod van Domino. Uit contacten met overige partners in het zorgnetwerk blijkt telkens weer 

dat vooral in deze drempelloze toegang een belangrijke meerwaarde van Domino schuilt. Juist 

wanneer in het kader van kostenbeheersing voor allerlei vormen van collectief gefinancierde zorg 

een strikt toelatingsbeleid wordt gehanteerd, neemt de behoefte aan een drempelloze voorziening, 

die als eerste opvang en signalerend kan werken, toe. Het inloophuis blijkt een goede aanvulling te 

zijn op de bestaande zorgvoorzieningen.  

Drempelloze toegang betekent ook dat bezoekers geen “verplichtingen” opgelegd krijgen, wanneer 

ze bij Domino binnenkomen. Het betekent dat koffie en thee gratis wordt geschonken, dat er altijd 

een luisterend oor is en dat men voor een klein bedrag kan genieten van een( gezonde) 3-gangen 

maaltijd. Bovendien kan men komen en gaan wanneer men wil.  

Veel bezoekers van Domino behoren tot de groep kwetsbare burgers. Zij dreigen in een sociaal 

isolement te raken door verschillende omstandigheden, bijv. ziekte, schulden of werkeloosheid. 

Inloophuis Domino biedt zelf geen hulpverlening, maar verwijst wel door naar andere 

hulpverleningsinstanties. Ook verwijzen hulpverleningsinstanties door naar Domino. Het 

toelatingsbeleid leidt in de praktijk niet tot “ongeoorloofd” gebruik van de voorzieningen van 

Domino. We proberen, op vrijwillige basis, bezoekers mee te laten helpen met het organiseren van 

bv. de kledingbeurs, lichte werkzaamheden rond de maaltijd en andere kleine, overzichtelijke taken. 

Wanneer het mogelijk is, is het goed dat bezoekers een stukje verantwoordelijkheid dragen. 

Bezoekers ervaren dit zelf ook als iets positief. 

Omdat er wederzijds naar elkaar wordt doorverwezen, vinden we het belangrijk dat wij weten wat 
de instanties bieden en andersom. Instanties waar indien nodig contact mee is, zijn:  
 

 Het Kompas 
 Het Veerhuijs 
 Het Swanenburghshofje 
 Kwintes 
 Reakt 
 GGZ Midden-Holland 
 ZOG Midden-Holland 
 Sociale Teams Gouda 

 Straathoekwerker 
 Stichting Kwadraad 
 MEE 
 De Voedselbank 
 Eleos 
 Meldpunt ZO 
 De Straatadvocaat 

 

Met enige regelmaat komen begeleiders met cliënten langs voor een kopje koffie en/of een maaltijd. 

Wanneer nodig neemt de coördinator van Domino rechtstreeks contact op met een begeleider of 

hulpverlener van een bezoeker.  

Domino neemt deel  aan verschillende overlegorganen die door de gemeente Gouda en GGD 

georganiseerd worden voor maatschappelijke instellingen en instellingen  voor de geestelijke 

gezondheidszorg. Domino maakte ook in 2017 gebruik van de expertise van verschillende 
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instellingen. In 2017 was er regelmatig overleg met collega’s van Reakt Midden-Holland. Dit, omdat 

we voor een gedeelte dezelfde bezoekers hebben en zo kunnen we de activiteiten op elkaar 

afstemmen. Ook nam het inloophuis deel aan overlegmomenten met diverse diaconale instellingen. 

In de overlegorganen werden ideeën uitgewisseld en, waar mogelijk, gekeken naar afstemming op 

elkaars activiteiten. Het inloophuis onderhoudt ook contacten met andere inloophuizen die 

aangesloten zijn bij de landelijke organisatie DAK. Er zijn goede contacten met kerken in en rondom 

Gouda. 

Open Joodse Huizen  

In 2017 werd voor de tweede keer in Gouda de Open Joodse Huizen route georganiseerd. En ook 

deze keer verleende Domino haar medewerking. Omdat het pand, waar het inloophuis is, een Joods 

bejaardenhuis is geweest, ligt een stuk van de geschiedenis van de joden in Gouda in dit gebouw aan 

de Oosthaven. Er werden geschiedenissen verteld van joodse mensen uit Gouda en het inloophuis 

was het centrale punt voor de organisatie, waar men met vragen terecht kon. 

De Broekriem  

De Broekriem is landelijke organisatie die workshops organiseert voor werkzoekenden. Afdeling 

Gouda maakte een aantal ochtenden kosteloos gebruik van het inloophuis.   
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5. PR activiteiten 

In 2017 zijn de activiteiten en doelstellingen van Domino op verschillende manieren onder de 

aandacht gebracht van bezoekers, vrijwilligers en de samenleving. 

Vaste activiteiten 

Een greep uit de activiteiten: 

Nieuwsbrief 

De medewerkers van Inloophuis Domino ontvingen iedere maand een nieuwsbrief waarin ze op de 

hoogte gehouden werden van het reilen en zeilen in het inloophuis. 

Aanschuiver 

De Aanschuiver is het informatieblad dat twee keer per jaar wordt verzonden naar de donateurs, 

relaties en belangstellenden van Inloophuis Domino. De opzet van de Aanschuiver is dat mensen die 

niet daadwerkelijk werken in het inloophuis, wel een beeld krijgen van het inloophuis zodat zij 

gemotiveerd worden/blijven dit werk door gebed en financiële bijdrages te ondersteunen. 

Werving vrijwilligers 

In het voorjaar is voor het eerst deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt die werd georganiseerd dor 

het Vrijwilligers Informatiepunt (V.I.P.) van de gemeente Gouda. De aanwezigheid van Domino, met 

een gezellige kraam en een overzicht van de vacatures, gaf aandacht aan onze naamsbekendheid.     

In tweede instantie leverde de deelname ook enkele nieuwe medewerkers op. 

Krant 

Verschillende malen was er in de regionale en kranten aandacht voor het werk van het inloophuis, 

zoals naar aanleiding van een kledingbeurs, een verwendag en natuurlijk de overhandiging van het 

schilderij van Hester Stafleu aan burgemeester Schoenmakers. 

Oogstdienst Gereformeerde Kerk Haastrecht 

Tijdens een dienst in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht konden we vertellen over het werk wat 

binnen het inloophuis wordt gedaan. De week na deze dienst werden veel tasjes voor de bezoekers 

van Domino gebracht. Deze waren gevuld met etenswaren, bijeengebracht door kerkleden. We zijn 

dankbaar dat de Gereformeerde Kerk van Haastrecht zich ook in 2017 verbonden voelde met het 

werk binnen het inloophuis. 

Materialen 

Aansluitend op de banner die we gebruiken tijdens presentaties, zijn in 2017 twee nieuwe folders 

ontwikkeld. Eén daarvan is gericht op het bekendmaken van Domino onder nieuwe bezoekers. Deze 

folder zal verspreid worden bij verschillende kerkgemeenten en instellingen die bezoekers aan ons 

doorverwijzen. Zo kunnen we mensen warm maken om het inloophuis eens te bezoeken. 

Vervolgens is er een folder gemaakt die zich speciaal richt op de werving van nieuwe vrijwilligers en 

donateurs. De vormgeving daarvan sluit aan bij de nieuwe bezoekersfolder. Een verspreidingsplan is 
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in de maak en hopelijk draagt deze actie bij aan een aanvulling op ons donateurs- en 

vrijwilligersbestand. 

Twee fotografen hebben op vrijwillige basis foto’s  gemaakt  ten behoeve van de folders. Deze zijn 

ook goed te gebruiken voor andere media-uitingen, zoals ter ondersteuning van berichten op 

facebook, de website of in de krant. 

Facebook 

Deze pagina is actief bijgehouden en geeft een actueel beeld van wat er gaande is in het inloophuis, 

zoals een kledingbeurs,  een vacature, een workshop of een uitbereiding van de maaltijden. 

Stagiaires 

Ook in 2017 waren er weer verschillende scholieren die de weg naar het Inloophuis wisten te vinden 

voor hun maatschappelijke stage. In Domino is er ook elk jaar ruimte voor een langdurige stage voor 

een studente van een hbo- of mbo-opleiding. In 2017 hadden we, naast verschillende 

maatschappelijke stagiaires, twee stagiaires van een hbo-opleiding. 

Donatie tentoonstelling Hesters Art 

In het voorjaar organiseerde Hester Stafleu met haar schildersclub een tentoonstelling in de 

Agnietenkapel in Gouda, de opbrengt van de schilderijen was bestemd voor Inloophuis Domino.    

In het najaar overhandigde Hester tijdens een feestelijke bijeenkomst in het inloophuis een prachtige 

donatie en kreeg burgemeester Schoemakers van haar zijn portret, dat eerder in de tentoonstelling 

te zien was.  

En verder... 

Onze webmaster zorgde er weer voor dat onze website toegankelijk en actueel was. Regelmatig is er 

contact geweest met kerken en diaconieën. In diverse kerkbladen hebben informatieve stukjes 

gestaan en meldingen van vrijwilligersvacatures. Een van de coördinatoren volgde samen met een 

bestuurslid een leerzame workshop PR en Communicatie die werd georganiseerd door het 

Vrijwilligers Informatiepunt van Gouda. 
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6. Steun vanuit samenleving 

Giften in natura 

Naast alle financiële giften en giften in de vorm van vrijwilligerswerk, krijgt Stichting Inloophuis 

Domino jaarlijks ook giften in andere vormen. 

Ook is Domino door diverse bedrijven, personen en organisaties in natura gesponsord in 2017. Zo 

verzorgde Lansigt voor het zevende jaar pro deo de salarisadministratie. Deze gift in natura is van 

groot belang. De vrijwilligers geven hun tijd en declareren geen gemaakte onkosten zoals reis- en 

parkeerkosten. Dit is de facto een zeer grote gift aan het Inloophuis Domino. De deelnemers aan  

schilderclub Hesters Art van Hester Stafleu hebben de opbrengst van hun expositie in de 

Agnietenkapel geschonken aan het inloophuis. Burgemeester Schoenmakers was aanwezig bij de 

uitreiking van deze gift. De bezoekers vonden het leuk dat hij met zijn officiële ketting om in het 

inloophuis was. Ook zijn bezoek is voor ons een ‘gift in natura’. In 2017 hebben we Geert-Jan Smits, 

fotograaf en webdesigner, bereid gevonden om ons kosteloos te ondersteunen bij het 

doorontwikkelen van onze website.  

Al deze giften blijken weliswaar niet direct uit de jaarrekening, maar ze zijn voor het inloophuis 

onmisbaar. Ze geven bovendien blijk van het maatschappelijk draagvlak voor het werk in en rond 

Domino. 

Financiële giften 

Een nadere toelichting op de financiële giften staat bij de toelichting Baten en Lasten 2017. 

Reguliere donaties 

In 2017 mochten we weer een beroep doen op een kleine 150 particuliere donateurs en ongeveer 20 

kerkelijke gemeenten uit Gouda, Waddinxveen, Haastrecht, Moordrecht, Reeuwijk, Lekkerkerk, 

Stolwijk en Schoonhoven. Daarnaast heeft de Emmaus Stichting het inloophuis gesteund in 2017. Alle 

donaties bedragen bij elkaar ruim 45% van de begroting. Ze zijn van groot belang omdat we deze 

middelen kunnen besteden aan de noodzakelijke reguliere exploitatie (huur en personeelslasten).   

Subsidies  

Het inloophuis wordt ook vanuit de gemeente Gouda gesteund. De ontvangen subsidie over 2017 

bedroeg € 35.168,00.  Dat is eveneens bijna 45% van de begroting en daarmee is de subsidie 

financieel zeer belangrijk. Maar wij zien de subsidie ook als een erkenning van de gemeente Gouda 

voor ons werk en de inzet van de vele vrijwilligers in het inloophuis.  
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7. Vrijwilligers 
Bij Domino werken heel veel enthousiaste vrijwilligers. We zijn erg blij dat er elk jaar weer 
voldoende mensen een deel van hun tijd willen inzetten voor andere mensen in de 
samenleving. In 2017 heeft een aantal vrijwilligers, na jarenlange inzet, afscheid genomen 
van Domino. Gelukkig werden hun plekken weer opgevuld door nieuwe vrijwilligers. 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling van onze vrijwilligers. Aan het eind 
van december 2017 hadden we 98 vrijwilligers ten opzichte van 96 het jaar ervoor.  

Mariken den Hartog en Wietske Krijgsman, de (assistent) coördinatoren, zorgden samen met de staf 
voor een goede taakverdeling. 
Het vrijwilligersteam was in 2017 als volgt samengesteld: 

 

Medewerkers Vrouw Man Totaal 

Bestuur               3        3             6 

Staf                5                             5  

Gastheren/vrouwen              33          9           42  

Koks              10          9            19 

Kokshulpen               9           2            11  

Medew. bezinning, crea               7           4            11  

Totaal             67          27             94 

 
 

Naast deze vrijwilligers waren er in 2017 7 stagiairs.  

De groep vaste vrijwilligers bestaat uit 67 vrouwen en 27 mannen. De gemiddelde leeftijd van de 
vrijwilligers is 56 jaar (mannen 56 jaar, vrouwen 57 jaar). 

De vrijwilligers komen onder meer uit diverse kerkelijke gemeenten: o.a. Apostolisch Genootschap, 
Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,  
Pinkstergemeente, Protestantse Kerk Nederland, Remonstrantse kerk, Rooms-Katholieke kerk, en de 
Vrije Evangelische Gemeente. 
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8. Bezoekers 
In 2017 mochten we 104 nieuwe bezoekers verwelkomen. We zijn blij dat mensen Domino weten te 
vinden. Dat er elk jaar weer nieuwe mensen Domino bezoeken, geeft aan dat er een duidelijke 
behoefte is aan een instelling als Domino. Steeds meer mensen komen vanwege een (dreigend) 
sociaal isolement in het inloophuis voor ontmoeting en gezelschap.  

Bezoeken 
totaal 
+ ochtend 

 
totaal #  
bezoeken 

 
# nieuwe  
bezoekers 

# ochtend 
bezoekers  
per mnd 

gem # 
ochtenden  
per maand 

gem #  
bezoekers  
per ochtend 

2017 19.686 104 31 4 7 

2016 18.003 45 36 4 8 

      

Δ aantal 1683  59 -5 0 -1 

Δ % 9,3% 131% -13% 0% -12,5% 

 

Bezoeken  
middag  
+ avond 

# middag 
bezoekers  
per mnd 

gem #  
middagen  
per maand 

gem #  
bezoekers  
per middag  

# avond 
bezoekers  
per maand 

gem #  
avonden  
per maand 

gem #  
bezoekers  
per avond 

2017 514 17 30 539 17 32 

2016 462 17 28 508 17 29 

       

Δ aantal 52 0 2 31 0 3 

Δ % 11,2% 0% 7,1% 6,1% 0% 10,3% 

 

Maaltijd  
Bezoeken 

# maaltijd 
bezoekers  
per mnd 

gem # 
maaltijden  
per maand 

gem #  
bezoekers  
per maaltijd 

# sr maaltijd 
bezoekers  
per mnd 

gem # sr  
maaltijden  
per maand 

gem #  
senioren  
per maaltijd 

2017 467 17 28 89 4 23 

2016 396 17 24 98 4 24 

       

Δ aantal 71 0 4 -9 0 -1 

Δ % 17,9% 0% 16,7% -9% 0% -4,1% 

 

Wat betreft de bezoekersaantallen volgt hieronder een aantal observaties: 

 In 2017 is het totaal aantal bezoeken gestegen met 11,2%. 

 Het totaal aantal maaltijdbezoekers is met 17,9% gestegeen,  

 Bij het gemiddeld aantal bezoekers van de senioren maaltijden zien we een kleine daling. 

 Er waren 104 nieuwe bezoekers. De stijging ten opzichte van 2016 geeft een wat vertekend beeld door de 
verbeterde registratie. 
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9. Financieel jaarverslag 

Financieel jaarverslag 

Balans per 31 december 2017 
BALANS 31-12-2017 31-12-2016 

   
Kas 720 92 

Giro 7.371 12.333 

Spaarrekening 13.277 13.244 

Liquide middelen 21.368 25.670 

    

Nog te besteden projectbijdragen -4.355 -8.126 

Nog te betalen kosten -2.860 -1.654 

Vooruitontvangen giften/ subsidie / huur - - 

Reserveringen -7.215 -9.780 

    

Loonheffing -2.410 -2.346 

Pensioenen - - 

Schulden -2.410 -2.346 

    
TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA 11.743 13.543 

    
Egalisatiereserve 13.543 6.917 

Resultaat periode -1.800 6.626 

Eigen Vermogen 11.743 13.543 

    
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 11.743 13.543 

 

Toelichting bij de balans per 31 december 2017 

Activa 

De liquide middelen zijn afgenomen als gevolg van het verlies uit 2017. 

Passiva 

Onder “Projectbijdragen”, zie verder, wordt de opbouw van de “nog te besteden projectbijdragen” 

toegelicht.  

Eigen Vermogen 

Gegeven de onzekerheid die inherent is aan de inkomstenbron “giften”, is een bescheiden eigen 

vermogen belangrijk voor het inloophuis. Het eigen vermogen is afgenomen van ruim 17% van de 

omzet naar ruim 14%. De buffer bedraagt hiermee minder dan twee maanden van de jaaromzet.  
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Staat van baten en lasten 2017 
BATEN EN LASTEN 2017 2016 Begroting 2017 

        

Giften – particulieren 11.652 10.247 11.000 

Giften – stichtingen 7.110 8.767 4.000 

Giften – bedrijven 105 435  

Giften – kerk & diaconie 15.167 18.065 17.500 

Totaal giften 34.034 37.514 32.500 

     

Subsidie gemeente 35.168 35.168 35.168 

     

Bijdragen maaltijd 21.966 19.831 20.000 

Kosten maaltijd -15.191 -14.476 -14.000 

Resultaat maaltijden 6.775 5.355 6.000 

     

Verhuuropbrengsten 1.350 1.618 1.500 

Rente 32 115 100 

Resultaat sponsoractiviteiten 900 4.133 500 

Overige opbrengsten 2.282 5.866 2.100 

     
TOTAAL BATEN 78.260 83.904 75.768 
     
Kostprijs voorraden 3.317 2.649 2.500 

Huisvesting 21.560 20.843 22.000 

Kantoor 2.722 3.113 2.000 

Inrichting 827 847 500 

Algemeen 1.123 1.463 1.500 

Vrijwilligers 1.204 1.019 1.000 

Coördinatoren 47.780 46.222 48.000 

Bezoekers 1.526 1.120 500 

     

TOTAAL LASTEN 80.060 77.278 78.000 
     

TOTAAL RESULTAAT -1.800 6.626 -2.232 

 

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2017 

Resultaat 

Het resultaat in 2017 is negatief en bedraagt € -1800. Het negatieve resultaat was verwacht in deze 

orde van grootte. Ten opzichte van 2016 lagen de giften van stichtingen en van kerken uit de 

omgeving van Gouda lager. Gelukkig hebben de toegenomen giften van particulieren de terugval in 

bijdragen vanuit kerken enigszins kunnen opvangen. Het resultaat is mede negatief omdat diverse 

kosten iets hoger waren dan geraamd, zie hieronder voor een toelichting. Het verlies over 2017 zou 

aanmerkelijk groter zijn geweest – namelijk € -4800 in plaats van € -1800  - als een incidentele gift 

van een stichting niet zou worden meegerekend in 2017. Het negatieve resultaat van 2017 wordt 
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opgevangen door de buffer die in 2016 was ontstaan door de toen niet-begrote, eenmalige 

sponsoractie met het Gouds Symfonie Orkest met een benefietconcert in de St.Jan.  

Baten 

Een belangrijke observatie voor het Inloophuis is dat de bijdrage uit giften zich lastig laat ramen. De 

giften van particulieren zijn gelukkig licht toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. De bijdragen 

van stichtingen kwamen van de stichting De Goudse Haven, de stichting Emmaus Gouda en stichting 

De Wijk. De kerken blijven met bijdragen uit collectes en uit de diaconale kas een erg belangrijke 

drager van het Inloophuis. De bijdragen komen via ongeveer 20 verschillende kerken uit Gouda en 

omgeving. In 2017 hebben enkele kerken uit de omgeving van Gouda hun giften aan andere goede 

doelen besteed waardoor het totaalbedrag aan giften van kerken is teruggelopen ten opzichte van 

2016 en lager uitkwam dan begroot.  

De subsidie van gemeente Gouda in 2017 is conform begroting en stabiel. Het bedrag is sinds 2010 

niet geïndexeerd geweest.  

Het resultaat uit de maaltijden is goed. De koks hebben met succes de inspanning om niet alleen 

goed en lekker maar om ook zuinig te koken hernieuwd. Dat maakt dat de bijdrage van de bezoekers 

voor een maaltijd van €3,50 vooralsnog niet omhoog hoeft. 

De huiskamer en de keuken zijn via medewerkers van het Inloophuis te huur op die momenten 

waarop het Inloophuis gesloten is. Deze opbrengsten uit verhuur zijn wat lager dan begroot. De 

sponsoractiviteit was kleiner van opzet in vergelijking met 2016. De Goudse schilderclub Hesters Art 

van Hester Stafleu doneerde de opbrengst van een expositie in de Agnietenkapel. 

Projectbijdragen 

Er zijn in 2017 geen projectbijdragen ontvangen maar wel besteed aan de daarvoor bestemde 

doelen.   

Doel Saldo 

2016 

Ontvangsten 

2017 

Bestedingen 

2017 

Saldo 

2017 

Ondersteuning tweede coördinator 3.000 - 3.000 0 

Nieuwe keuken  1.371 - - 1.371 

Versterking Donateursbeleid 3.755 - 771 2.984 

     

Totaal 8.126  3.771 4.355 

 

Lasten 

De totale lasten in 2017 zijn hoger dan begroot met ruim €2.000. De personeelslasten en de 

huurlasten zijn goed voorspelbaar gebleken maar deze omvangrijke posten stijgen ook jaarlijks met 

enkele procenten. In 2017 zijn de personeelslasten en de huurlasten met 3,3% toegenomen. Deze 

toename valt volkomen buiten de invloedsfeer van het bestuur en de medewerkers van het 
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inloophuis. Om de begroting kloppend te maken waren de overige, kleinere posten laag geraamd 

voor 2017. Maar ook daar doen zich algemene kostenstijgingen voor. En er blijft de wens om voor de 

bezoekers waardevolle activiteiten te organiseren. Het bestuur zal in 2018 alert zijn op de diverse 

uitgaven maar een stijgende lijn in de lastenontwikkeling is onvermijdelijk.  

 

Begroting 2018 

Begroting 2018 2018 (begroot) 2017 (werkelijk) 2017 (begroot) 

        
Giften – particulieren 13.000 11.652 11.000 

Giften – stichtingen 5.000 7.110 4.000 

Giften – bedrijven  105  

Giften – kerk & diaconie 17.000 15.167 17.500 

Totaal giften 35.000 34.034 32.500 

     

Subsidie gemeente 36.500 35.168 35.168 

    

Bijdragen maaltijd 22.000 21.966 20.000 

Kosten maaltijd -16.000 -15.191 -14.000 

Resultaat maaltijden 6.000 6.775 6.000 

     

Verhuuropbrengsten 1.000 1.350 1.500 

Rente  32 100 

Resultaat sponsoractiviteit 2.000 900 500 

Overige opbrengsten 3.000 2.282 2.100 

     
TOTAAL OPBRENGSTEN 80.500 78.260 75.768 

     
Kostprijs voorraden 3.000 3.317 2.500 

Huisvesting 22.500 21.560 22.000 

Kantoor 3.000 2.722 2.000 

Inrichting 500 827 500 

Algemeen 2.000 1.123 1.500 

Vrijwilligers 1.000 1.204 1.000 

Coördinatoren 48.500 47.780 48.000 

Bezoekers 1.500 1.526 500 

     

TOTAAL KOSTEN 82.000 80.060 78.000 

     

TOTAAL RESULTAAT -1.500 -1.800 -2.232 

 

 
 


