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1. Voorwoord 
 
 
Het jubileumjaar 2020 zag er anders uit dan we hadden verwacht. In het vorige jaarverslag 
kondigden we het jubileum al aan met de kanttekening dat we nog niet wisten hoe we 
precies vorm zouden kunnen geven aan de feestelijkheden. Daarvoor bleek uiteindelijk 
beperkte gelegenheid, maar we zijn er toch in geslaagd om 25 jaar inloophuis op mooie 
manieren te markeren. Met de gasten hebben we er tijdens de maaltijden aandacht aan 
kunnen geven en er was ook een mooie sponsoractie! 
 
We zijn er trots op dat we ondanks de coronabeperkingen toch het nodige hebben kunnen 
doen. Dit terwijl die maatregelen ons toch wel in het hart raakten. Ben je nog wel een 
inloophuis als echte inloop niet kan en bezoekers zich vooraf moeten aanmelden? Maar dit 
heeft ons er niet van weerhouden om steeds te kijken wat er wel mogelijk is, en bij nieuwe 
maatregelen steeds mee te bewegen. Dat waren (en zijn nog steeds) lastige afwegingen: hoe 
kunnen we onze missie vormgeven op een verantwoorde manier voor bezoekers en 
vrijwilligers? Nu de maaltijden alweer langere tijd kunnen worden aangeboden is dat reden 
om onze dankbaarheid uit te spreken naar alle vrijwilligers en coördinatoren die dit hebben 
mogelijk gemaakt. Maar ook alle inspanningen die zij het afgelopen jaar hebben verricht om 
het Inloophuis een warme plek in Gouda te laten blijven – ook al was het soms een warme 
plek op afstand – zijn onvergetelijk.  
 
Voorzichtig richten we nu de blik naar voren en hopen dat 2021 het jaar zal worden waarin 
we steeds minder beperkt worden door de coronamaatregelen en steeds meer toe gaan 
groeien naar de situatie die we juist in deze periode zo extra hebben leren waarderen. Een 
situatie waarin we weer volop de warmste huiskamer van Gouda kunnen zijn!  
 
 
 
Ton van den Brink  
Bestuursvoorzitter 
April 2021 
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2. Beleidsvoortgang  

 

Onze kernactiviteit 
Zoals in het voorwoord al werd benoemd, was het in 2020 niet eenvoudig om de 
kernactiviteiten van het Inloophuis vorm te geven op de manier die we graag zien. Sociaal 
contact, aansluiting vinden bij een (nieuw) netwerk, nieuwe bezoekers bereiken, het was 
allemaal niet langer vanzelfsprekend. Toch is het contact vanaf het begin van de lockdown in 
maart 2020 in stand gehouden – o.a. via een telefonisch netwerk –  en nadien ook gebleven. 
Ook hebben vrijwilligers voor de gasten gekookt en maaltijden thuis gebracht. Na de zomer 
is het weer mogelijk geworden om maaltijden in het inloophuis te organiseren met 
inachtneming van de coronamaatregelen. Ook konden er weer tijden ingeroosterd worden 
voor inloop (op afspraak).    
 
Nieuw beleidsplan 
Het bestuur heeft in 2020 het nieuwe beleidsplan aangenomen, het resultaat van de 
bezinning op de vraag wat we als inloophuis willen zijn. Ook in de komende jaren willen we 
dichtbij onze kernactiviteit blijven: de warme, laagdrempelige huiskamer in het hart van 
Gouda blijven. Juist de coronasituatie heeft ons het belang daarvan nog eens extra laten 
zien. In de huidige situatie geven we daar binnen de mogelijkheden vorm aan en in de loop 
van het jaar hopen we dat er weer meer ruimte zal ontstaan om onze kernactiviteit weer 
optimaal vorm te kunnen geven.   
 
Samenstelling van het bestuur  
In 2020 heeft Eline van Tilborg (portefeuille communicatie) haar functie neergelegd. Verder 
is Hessel Boon toegetreden tot het bestuur (algemeen bestuurslid). Het bestuur bestaat nu 
uit de voorzitter (Ton van den Brink), Bep Schuilenburg (secretaris), Suzanne Bijl 
(penningmeester), Thea Olbertijn (personeel en organisatie), Jan Haan (algemeen 
bestuurslid) en Hessel Boon (algemeen bestuurslid). De portefeuille communicatie is 
momenteel nog vacant, deze hopen we in de loop van 2021 in te kunnen vullen.  
 
Vrijwilligers en coördinatoren 
Het aantal vrijwilligers is in 2020 constant gebleven en wordt door ons ervaren als passend 
bij de schaal van Inloophuis Domino. We zijn met de hulp van deze (ongeveer 100) 
vrijwilligers goed in staat geweest om de diensten verantwoord in te vullen. Zeker in dit 
coronajaar was dat bijzonder, omdat er een aantal vrijwilligers ook tot kwetsbare groepen 
behoren of daar in hun naaste omgeving mee te maken hebben. De vrijwilligers worden 
aangestuurd door 2 (waarvan 1 assistent) coördinatoren. Gezamenlijk hebben de 2 
coördinatoren een contract voor 36 uur per week. Eén van de coördinatoren heeft een 
tijdelijke arbeidsverkorting voor een jaar. 
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3. Activiteiten 

Vanwege de maatregelen omtrent corona was het niet mogelijk om de gebruikelijke 
activiteiten dit jaar door te laten gaan. We hebben geprobeerd er op een andere manier te 
zijn voor de bezoekers.  
 
Contact via de telefoon                                                                                                                                  

Vanaf het moment dat we de deuren moesten sluiten zijn we wekelijks bezoekers gaan 

bellen. De eerste maanden werden elke week ongeveer 80 bezoekers gebeld. Later kon dit 

vrijwel helemaal afgebouwd worden, omdat we weer gedeeltelijk open konden gaan. Het 

hele jaar is contact gehouden met de meeste bezoekers die in deze periode niet naar het 

inloophuis konden komen.  

Openingstijden                                                                                                                                                                

Vanaf half maart hadden we regelmatig contact  met de Gemeente Gouda. Samen keken we 

wat mogelijk was om te blijven doen. Vanaf eind mei 2020 konden we op een paar 

momenten in de week weer open om koffie te drinken. De richtlijnen van het RIVM werden 

hierbij in acht genomen. Ook kon het inloophuis vanaf 29 september voor een periode  op 

dinsdagavond bezoekers ontvangen. Men moest zich wel van te voren aanmelden. Namen 

en telefoonnummers werden genoteerd. 

Maaltijden 
Vanaf maart zijn we maaltijden bij bezoekers, die hier behoefte aan hadden, aan huis gaan 
bezorgen. Tweemaal per week werden deze maaltijden door medewerkers thuis klaar 
gemaakt en daarna bij de bezoekers gebracht. Vanaf maandag 31 augustus was het weer 
mogelijk om met kleine groepjes in het inloophuis te eten. 
Half december zijn we gestopt met de dinsdagmiddag-maaltijden voor de senioren. 
Vanwege hun veelal hoge leeftijd behoren zij tot de kwetsbare groep. 
 
Verwendag 
In februari kon de jaarlijkse verwendag nog doorgaan.  
 
Zomerlunch 
In juli mochten we de tuin van onze bovenburen gebruiken voor een lunch. Daardoor 
konden we voor de bezoekers  op een aantal dagen een gezellige samenzijn buiten 
organiseren.  
 
Jubileum 
De eerste week van november stonden activiteiten gepland i.v.m. onze jubileum. We 
hebben hier toch nog op een bescheiden manier vorm aan kunnen geven. Er hing een 
speciale vlag aan de gevel, het inloophuis was versierd en de maaltijden werden afgesloten 
met een kopje koffie met een speciaal gemaakte cup cake met ons logo. 
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Alternatieven voor bestaande activiteiten 
Nadat in de zomer van 2020 duidelijk werd dat ook de geplande activiteiten in  de rest van 
2020 niet door konden gaan hebben we gezocht naar alternatieve invullingen. 
 
Winterkledingbeurs 
Met het oog op de naderende winter kregen de bezoekers in oktober warme huissokken. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas maakte een mooi gedicht voor de bezoekers en samen met een grote 
speculaaspop was het toch een beetje feest. Bij de groep senioren werd de pop met gedicht 
thuis gebracht. 
 
Kerstdagen 
Voorgaande jaren waren we beide kerstdagen geopend voor een kerstdiner. Dit jaar konden 
de bezoekers in kleine groepjes in de week voor kerst genieten van een kerstdiner. Het 
inloophuis was gehuld in kerstsferen. 
 
Bezinning 
Eénmaal per maand komt een groep bezoekers op vrijdagavond bij elkaar om met  
vrijwilligers van de bezinningsgroep na te denken over geloofs- en zingevingsvragen. 
Iedereen is welkom. De groep bestaat uit ongeveer 10 bezoekers. Deze groep kon dit jaar 
maar een paar keer bij elkaar komen.   
 
Breiclub                                                                                                                                                                        
Eénmaal in de twee weken is er op vrijdagmorgen een breiclub. Men kan werken aan een 
eigen brei/haakwerkje of helpen met het breien van een lappendeken voor ‘het goede doel’. 
De begeleiding is in handen van een vrijwilligster. Vanwege de beperkingen kon deze club 
niet vaak samen komen. 
 
Medewerkersavond                                                                                                                                                  
Op 3 februari werd er een medewerkersavond georganiseerd over psychiatrische 
ziektebeelden. Twee verpleegkundigen, werkzaam binnen de GGZ organisatie Rivierduinen, 
gingen in op veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Het was een boeiende 
interactieve avond, waar veel belangstelling voor was.  
 
Stagiaires 
Het Inloophuis biedt mogelijkheden tot het lopen van een stage. Leerlingen van 
verschillende middelbare scholen, MBO, HBO opleidingen maken hiervan gebruik. Een HBO 
student rondde zijn stage begin 2020 af. Verder waren er helaas geen mogelijkheden om 
stagiaires te plaatsen. 
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4. Samenwerking met andere organisaties   

Inloophuis Domino is een uniek huiskamerproject met een drempelloze toegang.  
Iedereen kan zonder indicatie gebruik maken van het inloophuis. Inloophuis Domino biedt 
geen hulpverlening en daarom vragen we bezoekers niet naar persoonlijke gegevens. Dit 
leidt in de praktijk niet tot ‘ongeoorloofd’ gebruik’.  
Koffie en thee schenken we gratis, er is altijd een luisterend oor en bezoekers kunnen voor 
een klein bedrag genieten van een gezonde driegangenmaaltijd. Bovendien kan men komen 
en gaan wanneer men wil. De bezoekers worden geen ‘verplichtingen’ opgelegd. Wel 
proberen we hen (op vrijwillige basis) te laten helpen met lichte werkzaamheden rond de 
maaltijd en met andere kleine taken.  
 
Veel bezoekers van het inloophuis behoren tot de groep kwetsbare burgers, zij dreigen in 
een sociaal isolement te raken door bijv. ziekte, schulden of werkeloosheid.  
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 toe. 
Het inloophuis blijkt een goede aanvulling te zijn op bestaande zorgvoorzieningen en kan 
soms als eerste opvang ook signalerend werken. Inloophuis Domino verwijst indien nodig 
door naar hulpverleningsinstanties en dat gebeurt ook andersom. 
 
Inloophuis Domino neemt deel aan verschillende overlegorganen waarin ideeën worden 
uitgewisseld en activiteiten afgestemd. Er zijn ook overlegmomenten met diaconale 
instellingen binnen Gouda. Het inloophuis maakte soms gebruik van de expertise van andere 
instellingen. Uiteraard stonden deze overleggen in 2020 op een laag pitje. Wel was er 
regelmatig contact met hulpverleners en de sociale teams. 
Het inloophuis onderhield dit jaar regelmatig contact met de landelijke koepelorganisatie 
Netwerk DAK. Zij ondersteunden ons en dachten mee in het wel of niet door kunnen laten 
gaan van activiteiten. Online was er een paar maal een overleg met andere inloophuizen. 
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5. Communicatie 

In 2020 zijn de activiteiten, nieuwtjes en doelstellingen van Inloophuis Domino op 
verschillende manieren onder de aandacht gebracht. 
 
Nieuwsbrief  
De medewerkers van Inloophuis Domino ontvingen iedere maand een nieuwsbrief van de 
coördinatoren waardoor ze op de hoogte bleven 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. Mensen die niet 
daadwerkelijk in het inloophuis werken, kregen er hierdoor toch een beeld. 
 
Digitale nieuwsbrief 
In 2020 werden vier digitale nieuwsbrieven verstuurd naar belangstellenden en donateurs. 
Via de website kunnen geïnteresseerden zich voor deze nieuwsbrief aanmelden. De 
nieuwsbrief bevat actuele informatie over wat er op dat moment speelt bij het inloophuis en 
is daarmee een mooie aanvulling op de Aanschuiver. 
 
Berichten in krant en kerkbladen 
In de regionale kranten hebben we aandacht gevraagd voor het werk van het inloophuis. 
Andere jaren schreven we over activiteiten voor bezoekers, zoals de kledingbeurs, de 
jaarlijkse verwendag en de vakantieweek. Dit jaar plaatsten we  regelmatig stukjes in 
kerkbladen rondom de activiteiten die plaatsvonden om de bezoekers te steunen en te 
informeren. In november schreven we over het 25-jarig jubileum van het inloophuis, de 
Goudse Post wijdde er een uitgebreid artikel aan. 
 
Facebook 
Deze pagina werd actief bijgehouden en gaf steeds een actueel beeld van de situatie binnen 
het inloophuis m.b.t. de wisselende maatregelen, zoals informatie over de gewijzigde 
openingstijden, de dagen waarop geregistreerde inloop mogelijk was, het opstarten van de 
maaltijden, acties voor bezoekers, etc. Vanaf oktober plaatsten we berichten over de actie 
‘Feliciteer en Doneer’ en vroegen daarmee aandacht voor ons 25-jarig jubileum. 
 
Aandacht voor vacatures 
In 2020 is door middel van wervende teksten en kleine advertenties in de verschillende 
kerkbladen en via het account bij GoudvoorElkaar, een online platform van het Vrijwilligers 
Informatie Punt van Gouda, geprobeerd het bestand van vrijwilligers aan te vullen.  
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En verder... 
 
Rondom het 25-jubileum van Inloophuis Domino werd een actie opgezet waarin we 
aandacht vroegen voor de actie ‘Feliciteer en Doneer’. Middels redactionele stukjes in 
kerkbladen en lokale media, een mailing aan donateurs en vrijwilligers èn een facebook-
offensief werd uitleg gegeven waarom we ons jubileum niet konden vieren en hebben we 
een oproep gedaan om ons te feliciteren door middel van een donatie. Bovendien hebben 
we een feestelijke jubileumvlag voor aan de gevel laten maken. Al met al heeft deze actie 
flink wat nieuwe donateurs opgeleverd, daar zijn we heel blij mee! 
Onze webmaster zorgde ervoor dat onze website toegankelijk was en een bestuurslid hield 
de website actueel.  
Regelmatig was er contact met kerken (o.a. met informatie via een PowerPointpresentatie 
op collectezondagen) en diaconieën. Tijdens de oogstdienst in de Gereformeerde Kerk van 
Haastrecht konden we dit jaar weer vertellen over het werk van het inloophuis. In plaats van 
gevulde tasjes voor bezoekers heeft de kerk een speciale collecte aan het inloophuis gewijd. 
Dit leverde een prachtig bedrag op wat bedoeld was voor activiteiten voor bezoekers, zoals 
de Sinterklaasviering en een aardigheidje met de feestdagen. We zijn dankbaar dat de 
Gereformeerde Kerk van Haastrecht zich in 2020 wederom sterk verbonden voelde met het 
werk van het inloophuis.  
We hebben bovendien kennis gemaakt met de Fioole Foundation, die ons in 2021 zal gaan 
steunen met de opbrengst van door hen ontworpen wenskaarten. We hebben tevens 
afspraken gemaakt om met behulp van hun expertise een filmpje op te nemen over 
Inloophuis Domino. 
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6. Vrijwilligers 

Bij Domino werken 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, zeker ook in tijden van corona. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de 
samenstelling van onze vrijwilligers.  
Onze coördinatoren zorgden samen met de vrijwilligersstaf voor een goede taakverdeling. 
Het vrijwilligersteam was in 2020 als volgt samengesteld: 
 

Medewerkers Vrouw Man Totaal 

Bestuur 4 2            6 
Staf 5 

 
           5  

Gastheren/vrouwen 37 12           50 
Koks 13 7           20 
Kokshulpen 10 4           15  
Medew. bezinning, 
crea 

2 3             5 

Totaal 71 28           99 
 
 
De vaste groep vrijwilligers bestaat uit 71 vrouwen en 28 mannen.  
De vrijwilligers komen grotendeels uit diverse kerkelijke gemeenten. 
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7. Bezoekers 

2020 is een speciaal jaar geweest voor Inloophuis Domino. In maart moest het inloophuis 
helaas de deuren sluiten in verband met de corona-epidemie. Maar er werd niet stil gezeten. 
De eerste weken van de lockdown werden alle bezoekers (+/- 80) wekelijks gebeld om te 
informeren hoe het met hen ging, een luisterend oor te bieden en waar nodig te sturen. Van 
maandag tot en met vrijdag werd telefonisch spreekuur gehouden van 09.00 tot 12.00 uur. 
Er werd geïnventariseerd voor wie het belangrijk was een maaltijd te ontvangen. Vrijwilligers 
hebben thuis gekookt en de maaltijden rondgebracht. Uiteindelijk ontvingen 33 bezoekers 2 
keer per week een maaltijd aan huis.  
 
Het inloophuis werd in tussentijd, in overleg met de GGD, corona-proof gemaakt. 
Desinfectiezuilen, mondkapjes en vloer- en tafelstickers werden aangeschaft en 
aangebracht.  
 
Medio juni 2020 mocht dan eindelijk de deur weer open voor koffiemomenten. Eind 
augustus werd weer gestart met 3 avonden per week een maaltijd (maximaal 10 tot 12 
bezoekers per maaltijd) en werden later ook de dinsdagavond en vrijdagmorgen weer 
opengesteld.  
 
Dit jaar geen actuele tabellen van bezoekersaantallen omdat dit voor de statistieken wel  
een heel bijzonder jaar is geweest. Ter informatie wel de tabellen van de bezoekersaantallen 
van 2018 en 2019. 
 
We zijn blij dat mensen Domino weten te vinden. Dat er doorgaans elk jaar weer nieuwe 
mensen Domino bezoeken, geeft aan dat er een duidelijke behoefte is aan een inloophuis. 
Steeds meer mensen komen vanwege een (dreigend) sociaal isolement naar het inloophuis 
voor ontmoeting en gezelschap.  
 
Bezoeken   # ochtend   gem #  gem #  
totaal totaal #  bezoekers ochtenden bezoekers  

+ ochtend bezoeken 
per 
maand 

per 
maand 

per 
ochtend 

2019 20098 39 4 9 
2018 19277 41 4 10 
          
Δ aantal +821 -2 0 -1 

 
Bezoeken  # middag gem #  gem #  # avond   gem #  gem #  
middag  bezoekers middagen  bezoekers  bezoekers avonden  bezoekers  

+ avond 
per 
maand 

per 
maand 

per 
middag  

per 
maand 

per 
maand 

per avond 

2019 501 17 29 527 17 31 
2018 525 17 30 506 16 33 
              
Δ aantal -24 0 -1 +21 +1 -2 
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Maaltijd  
# maaltijd  gem #  gem #  

# sr 
maaltijd 

gem # sr  gem #  

Bezoeken bezoekers maaltijden bezoekers  bezoekers maaltijden  senioren  

  
per 
maand 

per 
maand 

per 
maaltijd 

per 
maand 

per 
maand 

per 
maaltijd 

2019 433 17 25 86 4 22 
2018 451 17 26 84 4 21 
              
Δ aantal -18 0 -1 +2 0 +1 

 
Wat betreft de bezoekersaantallen volgt hieronder een aantal observaties: 
 
In 2019 is het totaal aantal bezoeken gestegen.  
Het gemiddeld aantal bezoekers van de senioren maaltijd (lunch) is eveneens licht gestegen. 
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8. Financieel jaarverslag 

 
In het bijzondere jaar 2020 was “alles anders”, ook financieel. Het jaar is – als gevolg van 
enkele bijzondere giften in het kader van corona en door een succesvolle mailactie onder de 
donateurs en belangstellenden in het kader van het 25-jarig jubileum – afgesloten met een 
klein positief resultaat van €450. De reserve van Inloophuis Domino is daarmee 8% van de 
jaaromzet.  
 
 

BALANS 31-12-2020  31-12-2019   
 

Kas 106 1.437 

Giro 9.599 3.095 

Spaarrekening 18.909 13.774 

Liquide middelen 28.613 18.305 

    

Nog te besteden projectbijdragen -12.688 -6.011 

Nog te betalen kosten -5.980 -2.166 

Vooruit ontvangen giften/ subsidie / huur - - 

Reserveringen -17.903 -8.177 

    

Loonheffing -2.146 -2.779 

Pensioenen - - 

Schulden -2.146 -2.779 

    
TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA 7.799 7.349 

    
Egalisatiereserve 7.349 10.194 

Resultaat periode 450 -2.845 

Eigen Vermogen 7.799 7.349 

    
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 7.799 7.349 
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Toelichting bij de staat van baten en lasten 2020 
 

Resultaat 
Het resultaat in 2020 is positief en bedraagt € 450. Door de sluiting van het inloophuis en de 
diverse overheidsmaatregelen vielen grote delen van de structurele inkomsten weg. Maar 
dankzij enkele bijzondere giften is het resultaat toch licht positief voor 2020. De financiële 
positie blijft kwetsbaar, ook kijkend naar 2021 en de nog altijd beperkte mogelijkheden om 
structurele inkomsten te verwerven. Maar het stemt dankbaar dat het inloophuis het jaar 
2020 financieel zonder kleerscheuren door is gekomen. 
 

BATEN EN LASTEN 2020 2019 Begroting 2020 

       

Giften – particulieren 15.117 13.673 14.000 

Giften – stichtingen 2.495 3.214 6.000 

Giften – eenmalig giften  
                in het kader van Corona 

7.527   

Giften – kerk & diaconie 15.302 12.449 16.000 

Totaal giften 40.440 29.336 36.000 

     

Subsidie gemeente 43.000 42.000 43.000 

     

Bijdragen maaltijd 7.825 22.364 22.500 

Kosten maaltijd -5.837 -13.646 -15.500 

Resultaat maaltijden 1.988 8.718 7.000 

     

Verhuuropbrengsten 225 1.475 1.500 

Rente - 4  

Resultaat sponsoractiviteiten 2.255 4.859 2.500 

Overige opbrengsten 2.480 6.338 4.000 

     
TOTAAL BATEN 87.908 86.391 90.000 
     
Kostprijs voorraden 1.690 2.826 3.000 

Huisvesting 22.623 21.626 22.500 

Kantoor 3.319 3.040 3.100 

Inrichting 1.736 995 1.500 

Algemeen 1.575 1.708 2.100 

Vrijwilligers 1.109 1.843 1.800 

Coördinatoren 54.296 55.958 55.500 

Bezoekers 1.112 1.239 1.500 

     

TOTAAL LASTEN 87.458 89.236 91.000 
     

TOTAAL RESULTAAT 450 -2.845 -1.000 
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Baten 
Het inloophuis is zeker niet vergeten in 2020 door de particuliere donateurs. Hun 
betrokkenheid is groot geweest. De giften liggen hoger dan vorig jaar en zijn hoger dan 
begroot. Datzelfde geldt voor de collectes voor het inloophuis, die gehouden zijn in de 
Goudse kerken en in de kerken rondom Gouda. Ook de Emmaus stichting steunde het 
inloophuis weer.  
Er zijn verder door drie organisaties giften gedaan in het kader van corona. Het inloophuis 
kon ten eerste terugvallen op het landelijk netwerk DAK, de koepelorganisatie van 
inloophuizen. DAK heeft de kosten die gemaakt moesten worden voor de omschakeling naar 
corona-proof werken voor coördinatoren, medewerkers en bezoekers op zich genomen. 
Daarnaast hebben ook twee andere organisaties een grote bijdrage gedaan. Deze 
bijzondere, incidentele giften bedragen bij elkaar €7.527.  
Inloophuis Domino is door diverse bedrijven, personen en organisaties in natura gesponsord 
in 2019. Zo verzorgde Lansigt voor het tiende jaar pro deo de salarisadministratie. Deze gift 
in natura is van groot belang, zowel financieel als inhoudelijk. Een andere grote gift aan het 
inloophuis is dat de vrijwilligers de kosten die zij maken aan reizen en parkeren niet 
declareren. 
 
De bijdrage van gemeente Gouda was conform de aanvraag en conform de begroting. 
Het resultaat op de maaltijden is zeer laag. Er zijn, behoudens het eerste kwartaal, weinig 
maaltijden verstrekt in 2020. De bijdrage van €3,70 per bezoeker voor een reguliere maaltijd 
is niet alleen een vergoeding voor de ingrediënten maar deels ook een noodzakelijke 
bijdrage voor de algemene kosten van het inloophuis. Deze structurele inkomsten voor het 
inloophuis vielen weg door corona. 
Ook de structurele inkomsten door de verhuur van de ruimte op de vrijdagavond en de 
zaterdag aan betrokkenen bij het inloophuis, vielen weg in 2020.  
Er was weinig gelegenheid in 2020 voor het organiseren van noodzakelijke 
sponsoractiviteiten ten bate van het inloophuis. Onder andere GoudaPot heeft het 
inloophuis gesponsord met een bijdrage voor “Inloophuis Domino koopt lokaal in Gouda”.  
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum is de mailactie “Feliciteer en Doneer” gehouden 
met de mooie opbrengst van €1680.  
 
Projectbijdragen 
Er zijn meerdere ontvangsten geweest die bestemd zullen gaan worden voor de activiteiten 
voor bezoekers, waaronder de rijksbijdrage genaamd TOGS en een subsidie van gemeente 
Gouda voor het uitdelen van fruit aan bezoekers (subsidie Gezond in Gouda). Dit is in 2020 
niet gelukt. Daarom schuift dit door naar 2021.  
Uitkeringen van de verzuimverzekeraar staan geboekt onder “Arbo en continuïteit”. De 
zorgbonus is aangevraagd en uitgekeerd aan de medewerkers. De belasting over deze 
uitkering moet – eind 2020 – nog betaald worden en het restant moet worden teruggestort. 
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Doel Saldo 2019 Ontvangsten  Bestedingen  Saldo 2020 

Activiteiten bezoekers 355 5.265 376.05 5.244 

Nieuwe keuken  591 - - 591 

Versterking Donateursbeleid 652 - - 652 

Arbo en continuïteit 4.413 1.309 1.120 4.602 

Zorgbonus 0 3.600 2.000 1.600 

Totaal 6.011   12.688 

 
Lasten 
Bij de “kostprijs voorraden” is zichtbaar dat het inloophuis minder open is geweest. De 
kosten voor onder andere de koffie waren lager dan begroot. De overige lasten liepen 
‘gewoon’ door en zijn min of meer conform de begroting. Een kleine en tijdelijke 
vermindering van het aantal gewerkte uren ving de niet-begrote cao-loonstijging van 1 juli 
2020 op. Per saldo zijn de lasten voor de coördinatoren zodoende iets lager dan begroot. 
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De begroting 2021 
Bijgaand de begroting die diende als basis voor de subsidieaanvraag voor 2021 die eind 
augustus 2020 werd ingediend bij de gemeente Gouda. Het maken van een begroting 
gebeurt in deze tijd zonder zicht op wat er wel en niet mogelijk is. De begroting voor 2021 is 
daarom nagenoeg gelijk aan die van 2020. Er is rekening gehouden met de cao-ontwikkeling. 
Er is aangenomen dat de maaltijdverstrekking in 2021 weer ‘normaal’ zou zijn, net als de 
verhuur.  
 

Begroting 2021 2021 (begroot) 2020 (werkelijk) 2020 (begroot) 

        
Giften – particulieren 14.000 15.117 14.000 

Giften – stichtingen 5.000 2.495 6.000 

Giften – eenmalige giften ihkv corona  7.527  

Giften – kerk & diaconie 15.000 15.302 16.000 

Totaal giften 34.000 40.440 36.000 

     

Subsidie gemeente 43.000 43.000 43.000 

    

Bijdragen maaltijd 23.500 7.825 22.500 

Kosten maaltijd -15.000 -5.837 -15.500 

Resultaat maaltijden 8.500 1.988 7.000 

     

Verhuuropbrengsten 1.500 225 1.500 

Rente  -  

Resultaat sponsoractiviteit 2.500 2.255 2.500 

Overige opbrengsten 4.000 2.480 4.000 

     
TOTAAL OPBRENGSTEN 89.500 87.908 90.000 

     
Kostprijs voorraden 3.000 1.690 3.000 

Huisvesting 22.500 22.623 22.500 

Kantoor 3.100 3.319 3.100 

Inrichting 1.500 1.736 1.500 

Algemeen 2.100 1.575 2.100 

Vrijwilligers 1.800 1.109 1.800 

Coördinatoren 56.500 54.296 55.500 

Bezoekers 1.500 1.112 1.500 

     

TOTAAL KOSTEN 92.000 87.458 91.000 

     

TOTAAL RESULTAAT -2.500 450 -1.000 
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