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1. Voorwoord 
 

In het jaarverslag over 2020 sprak ik de hoop uit dat we in 2021 steeds minder beperkt 
zouden worden door de coronamaatregelen en meer toe zouden groeien naar de situaEe die 
we juist in deze periode zo extra hebben leren waarderen. Dat bleek helaas nog wat te 
opEmisEsch. Ook het jaar 2021 werd getekend door de coronapandemie en de beperkingen 
die daarmee samenhingen. De veranderingen in die beperkingen vergden ook nu weer de 
nodige flexibiliteit van coördinatoren, vrijwilligers en natuurlijk onze gasten. 

Toch zijn we blij dat we onze missie om de warmste huiskamer in Gouda te zijn het afgelopen 
jaar wel degelijk waar hebben kunnen maken. Er konden weer veel ontmoeEngen 
plaatsvinden en maalEjden geserveerd worden! 

Veel van onze ‘oude’ gasten zijn weer terug en hetzelfde geldt gelukkig voor onze 
vrijwilligers. Ook zien we intussen nieuwe gezichten. Daarnaast is het hartverwarmend om te 
zien hoezeer het inloophuis ‘leeR’ in onze stad en daarbuiten. Juist ook in dit lasEge jaar 
hebben we ervaren hoe we gedragen worden door een uitgebreid netwerk van organisaEes, 
kerken, bedrijven en parEculieren. Dit alles geeR ons hoop en vertrouwen voor de toekomst! 

In dit verslag leest u meer over hoe het afgelopen jaar er voor ons heeR uit gezien.  

 
Ton van den Brink  
BestuursvoorziUer 
April 2021 



5

2. Beleidsvoortgang  

Onze kernac<viteit 
Ook in 2021 was het door de voortdurende coronacrisis lasEger om de kernacEviteiten van 
het inloophuis vorm te geven op de manier die we graag zien. Toch kunnen we gelukkig 
terugkijken op een jaar waarin we wel weer bezoekers konden ontvangen. Niet het hele jaar 
door, maar gelukkig voor een groot gedeelte wel. MaalEjden konden weer aangeboden 
worden en ook was weer ruimte voor inloop. We moesten daarbij goed inspelen op de 
telkens veranderende situaEe en regels. En tegelijkerEjd ook goed leUen op wat haalbaar en 
wenselijk was vanuit het oogpunt van de gasten, maar ook vanuit de vrijwilligers.  

Er was in 2021 weinig ruimte voor extra acEviteiten. Gelukkig bleven de kernacEviteiten 
gedurende het jaar veelal wel mogelijk.  

Samenstelling van het bestuur  
In het afgelopen jaar heeR de huidige penningmeester, Suzanne Dannenborg, aangegeven 
haar funcEe te willen neerleggen. In het najaar van 2021 is in de persoon van Bas Luiten, 
controller van beroep, een goede opvolger voor haar gevonden. Na een overgangstermijn 
neemt Bas de funcEe vanaf maart 2022 volledig op zich. De funcEe bestuurslid met 
portefeuille communicaEe is in 2021 vacant gebleven. Inmiddels is daar echter ook in 
voorzien. Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit de voorziUer (Ton van den Brink), 
Bep Schuilenburg (secretaris), Suzanne Bijl (penningmeester), Thea OlberEjn (personeel en 
organisaEe), Jan Haan (algemeen bestuurslid) en Hessel Boon (algemeen bestuurslid).  

Vrijwilligers en coördinatoren 
Het aantal vrijwilligers is in 2021 tamelijk constant gebleven, ook al zijn er in de 
coronaperiode wel vrijwilligers geweest die hun werk hebben moeten neerleggen. Er is 
echter ook een aantal nieuwe vrijwilligers aangetrokken. Al met al wordt de groep 
vrijwilligers door ons nog steeds ervaren als passend bij de schaal van Inloophuis Domino. 
We zijn met de hulp van deze (ongeveer honderd) vrijwilligers goed in staat geweest om de 
diensten verantwoord in te vullen. De vrijwilligers worden aangestuurd door twee (waarvan 
één assistent) coördinatoren. Gezamenlijk hebben de twee coördinatoren een contract voor 
36 uur per week.  

Bijzondere banden 
In het jaar 2021 heeR het inloophuis zich ondanks de coronasituaEe weer op allerlei 
manieren verbonden geweten met diverse organisaEes. Twee daarvan verdienen in het 
kader van dit jaarverslag bijzondere aandacht. De Gereformeerde Kerk te Haastrecht is sinds 
de oprichEng van het inloophuis met ons verbonden. Ieder najaar is de opbrengst van hun 
oogstdienst bestemd voor het inloophuis en ook op andere manieren komt de bijzondere 
band tussen de kerk en Inloophuis Domino tot uitdrukking. In 2021 stonden we sEl bij het nu 
inmiddels 25-jarig bestaan van die bijzondere band! Dat hebben we op gepaste wijze kunnen 
doen en we hopen ons nog vele jaren op deze manier gedragen te weten door Gereformeerd 
Haastrecht.  
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In 2021 was  Inloophuis Domino het door SEchEng Fioole geselecteerde goede doel. De 
SEchEng Fioole, opgericht door Grethe Fioole en Frans van Luit, biedt ondersteuning aan 
goede doelen die het welzijn van mens, dier en aarde sEmuleren. De opbrengst van de 
verkoop van wenskaarten op diverse plekken in de stad en ook in het inloophuis zelf kwam 
het gehele jaar ten goede aan het inloophuis. We zijn vanzelfsprekend ook met deze 
samenwerking zeer verheugd!  
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3. Ac<viteiten 

In 2021 konden geplande acEviteiten vaak niet doorgaan. We zochten steeds naar een 
alternaEef. 

Open voor bezoekers                                                                                                                                                              
Gedurende 2021 kon Inloophuis Domino Ejdens de reguliere openingsEjden grotendeels 
open zijn.  

Contact via de telefoon    
De weken dat het inloophuis gesloten was onderhielden we telefonisch contact met 
bezoekers. Dagelijks waren we in de ochtend bereikbaar, zodat bezoekers ons ook zelf 
konden bellen als ze daar behoeRe aan hadden.                                                                                                                            

Maal<jden 
De maalEjden gingen veelal door, maar wel met een kleiner aantal deelnemers. 
Tijdens de Ejdelijke sluiEng eind december (in verband met de coronamaatregelen) werd er 
voor een aantal bezoekers een maalEjd klaar gemaakt en bij hen aan huis gebracht. 

Verwendag 
De jaarlijkse verwendag in februari kon helaas niet doorgaan.  

Bingo 
Zaterdagmorgen 19 juni vond er een gezellige bingo plaats. Bezoekers die zich hiervoor op 
hadden gegeven maakten kans op de hoofdprijs: een graEs maalEjd.  

Zomerlunch 
In juli mochten we de tuin van onze bovenburen gebruiken voor een lunch.  

Zomer- en winterkledingbeurs 
Ook de zomerkledingbeurs in april moest helaas worden geannuleerd. Gelukkig kon de 
winterkledingbeurs in oktober wel plaatsvinden, zij het in aangepaste vorm: bezoekers 
moesten zich aanmelden en kregen na het trekken van een lootje een Ejd toegewezen 
waarop ze kleding konden uitzoeken. 

Sinterklaas 
Sinterklaas had aangegeven weer te willen komen, maar moest helaas afgezegd worden. Met 
een mooi gedicht en een lekkere chocoladeleUer werd het toch een beetje feest voor de 
bezoekers. 

Kerstdagen 
Voor het geplande kerstdiner moest, vanwege beperkende maatregelen, op de valreep een 
alternaEef bedacht worden. Op beide kerstdagen hebben koks en kokshulpen maalEjden 
klaar gemaakt. In gezellige tasjes en met wat lekkers voor-bij-de-koffie erbij werden deze 
door vrijwilligers bij de bezoekers gebracht. Dit werd erg gewaardeerd. 
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Bezinning 
Maandelijks komt een groep bezoekers op vrijdagavond bij elkaar om met  vrijwilligers van 
de bezinningsgroep na te denken over geloofs- en zingevingsvragen. Iedereen is welkom. In 
2021 konden deze avonden niet vaak plaatsvinden.   

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. 

Medewerkers avond                                                                                                                                                  
De geplande avonden in het najaar moesten worden uitgesteld. 

Stagiaires 
Het inloophuis biedt mogelijkheden tot het lopen van een stage. Leerlingen van verschillende 
middelbare scholen, mbo- of hbo-opleidingen maken hiervan gebruik. Dit jaar starUe een 
hbo-studente (toegepaste psychologie) in september haar stage.  
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4. Samenwerking met andere organisa<es   

Inloophuis Domino is een uniek huiskamerproject met een drempelloze toegang.  
Iedereen kan zonder indicaEe gebruik maken van het inloophuis. Inloophuis Domino biedt 
geen hulpverlening, er wordt aan bezoekers dan ook niet naar persoonlijke gegevens 
gevraagd. Dit leidt in de prakEjk niet tot ‘ongeoorloofd gebruik’.  
Koffie en thee schenken we graEs, er is alEjd een luisterend oor en bezoekers kunnen voor 
een klein bedrag genieten van een gezonde driegangenmaalEjd. Bovendien kunnen 
bezoekers komen en gaan wanneer zij willen. Aan bezoekers worden geen ‘verplichEngen’ 
opgelegd. Wel proberen we de bezoekers acEef te betrekken bij lichte werkzaamheden rond 
de maalEjd en bij andere kleine taken. Dit alles op vrijwillige basis. 

Drempelloos 
Veel bezoekers van het inloophuis behoren tot een groep kwetsbare burgers. Ze dreigen in 
een sociaal isolement te raken door bijvoorbeeld ziekte, schulden of werkeloosheid.  
De behoeRe aan een drempelloze voorziening voor mensen neemt toe. Juist bij allerlei 
vormen van collecEef gefinancierde zorg die, in het kader van kostenbeheersing, een strikt 
toelaEngsbeleid hanteren. 
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 hulpverleningsinstanEes en dat gebeurt ook andersom. 

Minder overleg 
Inloophuis Domino neemt deel aan verschillende overlegorganen waarin ideeën en 
ontwikkelingen worden uitgewisseld en acEviteiten worden afgestemd. Er zijn ook 
overlegmomenten met diaconale instellingen binnen Gouda. Het inloophuis maakt soms 
gebruik van de experEse van andere instellingen. Uiteraard stonden deze overleggen in 2021 
op een laag pitje. Wel was er regelmaEg contact met hulpverleners en met de Sociale Teams. 

Netwerk DAK 
Het inloophuis onderhield dit jaar regelmaEg contact met de landelijke koepelorganisaEe 
Netwerk DAK. Zij ondersteunden ons en dachten mee in het wel of niet door kunnen laten 
gaan van acEviteiten.  
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5. Communica<e 

In 2021 zijn acEviteiten, nieuwtjes en doelstellingen van Inloophuis Domino op verschillende 
manieren onder de aandacht gebracht. 

E-mail-nieuwsbrief  
De medewerkers van Inloophuis Domino ontvingen elke 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 informaEeblad dat twee keer per jaar wordt verzonden naar  
donateurs, relaEes en belangstellenden van Inloophuis Domino. Ook in 2021 hebben we 
deze verzonden waardoor mensen die niet in het inloophuis werken, een beeld kregen van 
wat er speelde. 

Facebook 
De Facebookpagina werd regelmaEg bijgehouden en gaf steeds een actueel beeld van de 
situaEe binnen het inloophuis over de wisselende maatregelen. Bijvoorbeeld met informaEe 
over gewijzigde openingsEjden, de dagen waarop geregistreerde inloop mogelijk was, het 
opstarten van de maalEjden, acEes voor bezoekers, et cetera.  

Aandacht voor vacatures 
In 2021 is geprobeerd het bestand van vrijwilligers aan te vullen. Dit bleek echter lasEg te 
realiseren. We hebben geprobeerd door middel van wervende teksten en kleine advertenEes 
in verschillende kerkbladen en via het account bij GoudvoorElkaar, een online planorm van 
het Vrijwilligers InformaEe Punt van Gouda, aandacht gevraagd voor (de vacatures van) 
Inloophuis Domino. 
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6. Vrijwilligers 

Inloophuis Domino werkt met veel enthousiaste vrijwilligers. We zijn blij en dankbaar dat er 
ook in 2021 weer voldoende mensen een deel van hun Ejd hebben willen en kunnen inzeUen 
voor andere mensen in de samenleving. Zeker in een jaar met veelal beperkende 
coronamaatregelen. Door corona waren niet alle vrijwilligers steeds inzetbaar door 
bijvoorbeeld ziekte en quarantainebeperking.  
Onze coördinatoren zorgden samen met de vrijwilligersstaf voor een goede taakverdeling. 
Het vrijwilligersteam was in 2021 als volgt samengesteld: 

De vaste groep vrijwilligers bestaat uit 66 vrouwen en 30 mannen.  
De vrijwilligers komen grotendeels uit diverse kerkelijke gemeenten in Gouda en omstreken. 

Medewerkers Vrouw Man Totaal

Bestuur 3 3            6

Staf 5            5 

Gastheren en -/
vrouwen

28 10           38

Koks 13 7           20

Kokshulpen 16 8           24 

Medewerkers 
bezinning, crea

1 2             3

Totaal 66 30           96
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7. Bezoekers 

Het jaar 2021 was een speciaal jaar voor Inloophuis Domino. Verschillende keren moest het 
inloophuis helaas de deuren sluiten in verband met de coronamaatregelen. Het aantal 
bezoekers per maalEjd moest aangepast worden aan de geldende regels (we mochten 
minder bezoekers ontvangen). Er werd uiteraard alEjd contact gehouden met de bezoekers.  
Als acEviteiten voor de bezoekers niet door konden gaan, werd er gezocht naar een 
alternaEef. In plaats van de jaarlijkse verwendag kregen de bezoekers een verwentasje. Er 
werd een lunch in de tuin georganiseerd. In plaats van Sinterklaasavond kregen de bezoekers 
een sinterklaascadeautje met gedicht bij de maalEjd. Toen op het laatste moment duidelijk 
werd dat er geen kerstdiner georganiseerd kon gaan worden in het Inloophuis werd de 
kerstmaalEjd door de vrijwilligers gekookt en in een feestelijke tas bij bezoekers thuis 
gebracht.   

Net als in 2020 is er voor 2021 geen actuele en representaEeve tabel met bezoekersaantallen 
in verband met noodgedwongen sluiEng en een beperkt aantal bezoekers per maalEjd. Ter 
informaEe geven we hieronder de tabellen van de gemiddelde bezoekersaantallen van 2018 
en 2019. 

We zijn blij dat mensen het inloophuis steeds weer weten te vinden en dat we toch ook 
nieuwe bezoekers konden verwelkomen. In 2021 waren dat er 17.  
Het geeR aan dat er een duidelijke behoeRe is aan een inloophuis. Steeds meer mensen 
komen vanwege een (dreigend) sociaal isolement naar het inloophuis voor ontmoeEng en 
gezelschap.  

Bezoeken  # ochtend  gem # gem # 

totaal
totaal # bezoeker

s
ochtende
n

bezoekers 

+ ochtend bezoeke
n

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 
bezoeker
s

middage
n 

bezoeker
s 

bezoeker
s

avonden bezoeker
s 

+ avond per 
maand

per 
maand

per 
middag 

per 
maand

per 
maand

per 
avond

2019 501 17 29 527 17 31
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2018 525 17 30 506 16 33

       

Δ aantal -24 0 -1 +21 +1 -2

Maal<jd 
# 
maal<jd 

gem # gem # # sr 
maal<jd

gem # sr gem # 

Bezoeken
bezoeker
s

maal<jde
n

bezoeker
s 

bezoeker
s

maal<jde
n 

seniore
n 

 
per 
maand

per 
maand

per 
maal<jd

per 
maand

per 
maand

per 
maal<jd

2019 433 17 25 86 4 22

2018 451 17 26 84 4 21

       

Δ aantal -18 0 -1 +2 0 +1
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8. Financieel jaarverslag 

Na het ongewone jaar 2020 volgde in 2021 een nog -spannender- financieel jaar. Aan het 
eind van het derde kwartaal kwam namelijk de financiële bodem in zicht. Dankzij een 
eenmalige subsidie van gemeente Gouda in de zomer ging het eigen vermogen niet “in de 
min”. Het stemt tot dankbaarheid dat er in het vierde kwartaal een onverwacht grote 
wending kwam door giRen en ondersteuning van vele kanten. Het jaar 2021 is zodoende 
afgesloten met een posiEef resultaat van €8.430. Daarmee is voor het eerst in vier jaar Ejd 
de buffer van Inloophuis Domino weer gestegen. Het eigen vermogen bedraagt nu 17 % van 
de omzet. Deze buffer is belangrijk voor de conEnuïteit van het inloophuis nu er in 2022 
gewerkt gaat worden aan de herstart van acEviteiten. 

BALANS 31-12-2021 31-12-2020 

Kas 155 106

Giro 24.058 9.599

Spaarrekening 17.719 18.909

Liquide middelen 41.933 28.613

 

Nog te besteden projectbijdragen -15.258 -12.688

Nog te betalen kosten -7.441 -5.980

Nog te betalen kosten: avoop verlofuren -1.000

Vooruit ontvangen giRen/ subsidie / huur - -

Reserveringen -23.699 -18.668

 

Loonheffing -2.005 -2.146

Pensioenen - -

Schulden -2.005 -2.146

 

TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA 16.229 7.799

 

EgalisaEereserve 7.799 7.349

Resultaat periode 8.430 450

Eigen Vermogen 16.229 7.799

 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 16.229 7.799
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Toelich<ng bij de staat van baten en lasten 2021 

Resultaat 
Het resultaat in 2021 is posiEef en bedraagt € 8.430. Door de sluiEng van het inloophuis en 
de diverse overheidsmaatregelen vielen grote delen van de structurele inkomsten weg. Maar 
dankzij meerdere bijzondere giRen is het resultaat toch posiEef voor 2021. De eenmalige 
corona-subsidie van gemeente Gouda, de steun van een Gouds bedrijf en de sponsoracEes 
van gemeente De Ark uit Reeuwijk mogen hier genoemd worden, naast de steun van vele 
donateurs, diverse sEchEngen met het hart op de juiste plaats en andere zeer betrokken 
kerken in Gouda en omstreken. De financiële posiEe is zodoende verbeterd. Het stemt 
dankbaar dat het inloophuis het jaar 2021 financieel uiteindelijk goed is door is gekomen. 
Dat geeR vertrouwen voor de uitdagingen die 2022 gaat brengen. 

BATEN EN LASTEN 2021 2020 Begro<ng 2021

   

GiRen – parEculieren 13.766 15.117 14.000

GiRen – sEchEngen 3.859 2.495 5.000

GiRen -  bedrijven 2.550

GiRen – eenmalig giRen  
                in het kader van Corona

7.226 7.527

GiRen – kerk & diaconie 17.398 15.302 15.000

Totaal giEen 44.800 40.440 34.000

 

Subsidie gemeente 43.000 43.000 43.000

 

Bijdragen maalEjd 8.732 7.825 23.500

Kosten maalEjd -6.778 -5.837 -15.000

Resultaat maalGjden 1.955 1.988 8.500

 

Verhuuropbrengsten 575 225 1.500

Rente - -

Resultaat sponsoracEviteiten 6.669 2.255 2.500

Overige opbrengsten 7.244 2.480 4.000

 

TOTAAL BATEN 96.998 87.908 89.500

 

Kostprijs voorraden 1.577 1.690 3.000

HuisvesEng 22.780 22.623 22.500

Kantoor 5.492 3.319 3.100
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Baten 
Het inloophuis is niet vergeten in 2021 door de parEculiere donateurs. Datzelfde geldt voor 
de collectes voor het inloophuis, die gehouden zijn in de Goudse kerken en in de kerken 
rondom Gouda. De gereformeerde kerk uit Haastrecht heeR het inloophuis in 2021 ruim 
ondersteund, financieel en in natura. Ook de SEchEng Emmaus Gouda doneerde aan het 
inloophuis. Deze verbindingen tussen het inloophuis, kerken en sEchEngen in Gouda zijn 
warm en gaan tot ver terug in de Ejd. 

Kerkgemeente De Ark in Reeuwijk heeR een langlopende, meerjarige sponsoracEe gehouden 
voor het inloophuis. Eind december werd het inloophuis verrast met de opbrengst hiervan, 
ruim 6.000 euro. Met deze bijdrage versterkt het inloophuis het eigen vermogen. Dit geeR de 
rust en de ruimte om in 2022 te gaan werken aan de herstart van de acEviteiten. De 
opbrengst van de sponsoracEe van de kerkgemeente De Ark in Reeuwijk is daarmee de basis 
van het financieel gunsEge eindresultaat voor het inloophuis in 2021. 

Gemeente Gouda heeR een eenmalige subsidie verstrekt in de zomer van 2021 aan het 
inloophuis ter ondersteuning van financiële tegenslag door de corona-situaEe. De Eming van 
deze bijdrage was cruciaal. Aan het eind van het derde kwartaal waren de financiële 
middelen uitgeput. Daarnaast heeR ook een andere organisaEe een grote bijdrage gedaan 
aan het eind van het jaar. Deze bijzondere, incidentele giRen bedragen bij elkaar ruim 7.000 
euro.  

Inloophuis Domino is door diverse bedrijven, personen en organisaEes in natura gesponsord 
in 2021. Zo verzorgde Lansigt voor het twaalfde jaar pro deo de salarisadministraEe. Deze giR 
in natura is van groot belang, zowel financieel als inhoudelijk. Een andere grote giR aan het 
inloophuis is dat de vrijwilligers de kosten die zij maken aan reizen en parkeren niet 
declareren. 

De reguliere bijdrage van gemeente Gouda was conform de aanvraag en conform de 
begroEng. 

InrichEng 1.946 1.736 1.500

Algemeen 1.758 1.575 2.100

Vrijwilligers 544 1.109 1.800

Coördinatoren 53.836 54.296 56.500

Bezoekers 636 1.112 1.500

 

TOTAAL LASTEN 88.569 87.458 92.000

 

TOTAAL RESULTAAT 8.430 450 -2.500
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Het resultaat op de maalEjden is, net als in 2021, laag. Er zijn gedurende het hele jaar minder 
maalEjden verstrekt in 2021 dan voor de coronaEjd. Door de 1,5-meter-maatregel  was de 
capaciteit gedurende meerdere maanden slechts twaalf bezoekers per maalEjd in plaats van 
derEg. Voor corona werden er zo’n 6.000 maalEjden verstrekt per jaar, in 2020 waren dat er 
2.100 en in 2021 zo’n 2.400. De bijdrage van €3,70 per bezoeker voor een reguliere maalEjd 
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 vrijdagavond en zaterdag 
aan betrokkenen bij het inloophuis, waren lager in 2021.  

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. Ook zijn er minder uitgaven 
gedaan voor acEviteiten voor bezoekers en vrijwilligers. De overige lasten liepen ‘gewoon’ 
door en zijn min of meer conform de begroEng. Een kleine en Ejdelijke vermindering van het 
aantal gewerkte uren maakt dat financiële personeelslasten iets lager uitvallen dan begroot. 

Als gevolg van overheidsmaatregelen zijn de eisen aan de statuten van ANBI-organisaEes 
verzwaard. De statuten van het inloophuis dateren uit 1995. De nu vereiste bepalingen zijn 
inderEjd niet opgenomen in de statuten. Dit dwingt het inloophuis tot een notariële 
herziening van de statuten in 2022. Hiermee is een aanzienlijk bedrag gemoeid die in de post 
“kantoorkosten” tot uitdrukking komt. 

Bij de inrichEngskosten is rekening gehouden met een noodzakelijke aanpassing aan de 
vloeren in het inloophuis. 

Projectbijdragen 
De subsidie ‘Gezond in Gouda’ is besteed aan fruitmandjes voor de bezoekers. Dat was in 
2020 niet meer gelukt, maar gelukkig nu wel in 2021. 

Er is een bijdrage van het Kansfonds ontvangen voor het project ‘Terug naar het inloophuis’. 
In 2021 bleek het niet mogelijk om de geplande acEviteiten voor de vrijwilligers te laten 
doorgaan. Het Kansfonds heeR daarom uitstel gegeven tot 31 december 2022. 

De zorgbonus is in 2020 aangevraagd en uitgekeerd aan de medewerkers. Het restant van 
deze rijksuitkering moet – begin 2022 – worden teruggestort. 
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Doel Saldo 2020 Ontvangsten Bestedingen Saldo 2021

AcEviteiten bezoekers / vrijwilligers 5.244 2.500 1.000 6.744

InrichEng (keuken, plafonds, etc.) 591 5.000 3.980 1.611

Versterking Donateursbeleid 652 652

Arbo en conEnuïteit 4.602 50 4.652

Zorgbonus 1.600 1.600

Totaal 12.688 15.258
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BegroEng 2022 
Bijgaand de begroEng die diende als basis voor de subsidieaanvraag voor 2022 die eind 
augustus 2021 werd ingediend bij de gemeente Gouda. Het maken van een begroEng heeR 
plaatsgevonden zonder goed zicht op wat er wel en niet mogelijk is in relaEe tot de corona-
maatregelen. De begroEng voor 2022 is daarom nagenoeg gelijk aan die van 2021. Er is 
aangenomen dat de maalEjdverstrekking in 2022 weer ‘normaal’ zou zijn, net als de verhuur.  

Begro<ng 2022 2022 (begroot) 2021 (werkelijk) 2021 (begroot)

    

GiRen – parEculieren 15.000 13.766 14.000

GiRen – sEchEngen 5.000 3.859 5.000

GiRen – bedrijven 2.550

GiRen – eenmalige giRen ihkv corona 7.226

GiRen – kerk & diaconie 16.000 17.398 15.000

Totaal giEen 36.000 44.800 34.000

 

Subsidie gemeente 44.000 43.000 43.000

Bijdragen maalEjd 23.500 8.732 23.500

Kosten maalEjd -16.000 -6.778 -15.000

Resultaat maalGjden 7.500 1.955 8.500

 

Verhuuropbrengsten 1.500 575 1.500

Rente -

Resultaat sponsoracEviteit 2.500 6.669 2.500

Overige opbrengsten 4.000 7.244 4.000

 

TOTAAL OPBRENGSTEN 91.500 96.998 89.500

 

Kostprijs voorraden 3.000 1.577 3.000

HuisvesEng 23.000 22.780 22.500

Kantoor 3.100 3.992 3.100

InrichEng 1.500 446 1.500

Algemeen 2.100 1.758 2.100

Vrijwilligers 1.800 544 1.800

Coördinatoren 58.000 52.836 56.500

Bezoekers 1.500 636 1.500
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TOTAAL KOSTEN 94.000 84.569 92.000

 

TOTAAL RESULTAAT -2.500 12.430 -2.500
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