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Bezoekers verhuizen, zitten in een reïnte-

gratietraject, krijgen werk, willen eens

wat anders. Dat is alleen maar positief. 

Geworteld in Noord Jaarverslag 2007

1 Wortelen

Om met het slechte nieuws te beginnen: de wekelijkse huiskamer van Kerk &
Buurt Noord trok in het najaar van 2007 minder bezoekers. Een enkele keer
zaten de vrijwilligers er zelfs helemaal alleen. Er ontstond enige onrust: wat is
hier aan de hand? Hebben ze ons niet meer nodig? Sluiten we nog wel genoeg
aan? Een bevredigend antwoord is lastig te geven. Ook een organisatie als
Kerk & Buurt Noord heeft te maken met een natuurlijk verloop. Bezoekers
 verhuizen, zitten in een reïntegratietraject, krijgen werk, willen eens wat
anders. Dat is alleen maar positief. Maar om de lege stoelen en de volle koffie-
kannen konden we als organisatie niet heen. De dip was, zoals we ook gehoopt
en  verwacht hadden, tijdelijk. Tegen de winter trok het aantal bezoekers weer
aan. De huiskamer was weer gezellig en warm.

Nog zo’n ontwikkeling uit 2007. Een van de oorspronkelijke subsidiegevers  
van Kerk & Buurt Noord besloot haar financiële bijdrage voor de komende
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 subsidieperiode (2008 – 2010) behoorlijk te verminderen. Een stevige tegen-
slag, die we echter betrekkelijk eenvoudig konden opvangen, omdat andere
subsidiegevers wel overtuigd bleken van de kracht van ons werk, en hun
 bijdrage overeind hielden of zelfs verhoogden. In het bijzonder willen we
 hierbij Prosan noemen, die eveneens vanaf het begin bij ons werk betrokken 
is geweest en ons altijd heeft gesteund. Ook nieuwe subsidiegevers wisten we
voor ons werk te interesseren.

Minder bezoekers in de huiskamer. Een subsidiegever vermindert haar bijdrage
aan ons werk. Waarom dit jaarverslag beginnen met deze minder prettige
berichten? Omdat ze uiteindelijk vooral iets zeggen over onze veerkracht. 

Een beginnende organisatie, zoals wij een paar jaar geleden nog waren, leeft
van incident naar incident. Je probeert dingen uit, je kijkt of ze werken, of ze
aanslaan. Meevallers zijn voortdurend nodig, tegenvallers brengen je stevig
van slag. Maar ongemerkt, in de loop van een aantal jaren, ontstaat tussen 
de rode stippen in de tabel een lijn. En die lijn gaat in ons geval omhoog. 
Het gaat goed. Er is continuïteit, draagvlak, verbreding. 

In 2007 zagen we voor het eerst die grote lijn. In kleine, onspectaculaire
 dingen werd duidelijk dat we meetellen; dat we, óók in de ogen van anderen,
zijn wat we willen zijn. Voor een aantal kerken zijn wij langzamerhand dé
 diaconale partner in Amsterdam-Noord geworden. Het stadsdeel beschouwt
ons als een serieuze partner. We kunnen met enige autoriteit meepraten over
de ontwikkelingen in de wijk. We voelen ons vrijer om onze mond open te doen.
We schamen ons niet voor onze bron en basis. En vooral: we zien dat onze aan-
pak werkt. Mensen hebben vertrouwen in ons, en wij hebben vertrouwen in
 onszelf; zoveel vertrouwen dat we niet in paniek raken bij een dip in de
 bezoekersaantallen of wanneer een subsidiegever zich langzaam terugtrekt.
Beide gebeurtenissen nemen we serieus, maar we laten ons er niet door omver
blazen. Onze wortels zijn inmiddels stevig genoeg. 



We zien dat onze aanpak werkt, zeiden we in het vorige hoofdstuk. Maar wat
is die aanpak nu eigenlijk? Verderop zullen we aan de hand van praktische
voorbeelden laten zien wat we in 2007 zoal gedaan hebben. Maar het is
 wellicht nuttig om te beginnen met een algemene schets.

In de maand december was Liesbeth Spies, Tweede Kamerlid voor het CDA, 
bij ons op bezoek in het kader van onze buurtsamenwerking. Ze deed dit
 werkbezoek samen met de leden van de CDA-fractie Noord en stedelijk.
‘Duurzaamheid is werkonderdeel van mijn taak als kamerlid. Maar dat haal 
ik ook graag dichtbij. Laten we werken aan een duurzame betrekking tussen
dit werk hier in Oud-Noord en mij als kamerlid’, zei ze bij die gelegenheid. 
Het kernwoord hier is ‘duurzaam’. 

Wij willen vooral duurzaam zijn in ons werk. We zijn klein begonnen, met een
medewerker die de straat opging om de wijk te leren kennen en buurtbewoners
te ontmoeten. Het eigen pand kwam later pas. Vrijwilligers dienden zich aan,
bezoekers volgden. Het logo en de website kwamen later pas. 
We hadden het ook andersom kunnen doen. Maar het is de vraag of we er 
dan nu nog waren geweest. 

Dit langzame groeimodel was een grotendeels intuïtieve keuze, waar we nóg
de vruchten van plukken. En zo doen we het in alles: dingen kleinschalig uit-
proberen, kijken wat werkt, ons afvragen waar we nodig zijn, geen producten
bieden die elders al te vinden zijn of waaraan geen behoefte is. Een aanbod 
op maat. En altijd in alles gericht op de lange adem. Een acute hulpvraag
honoreren we, maar daarmee is het niet afgelopen. Als we iemand helpen,
gaan we door tot er een resultaat is, linksom of rechtsom. ‘Jullie krijgen alles
klaar’, zei laatst iemand tegen ons. Daarmee bedoelde hij niet dat alles ons
lukt, verre van dat, maar dat we tot het gaatje gaan om iemand te helpen. 
We doen, kortom, ons stinkende best. 

2 Duurzaam aanwezig

Geworteld in Noord Jaarverslag 2007
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Wij willen vooral 

duurzaam zijn in ons werk. 

Onze werkwijze waardoor wij dingen signaleren en vervolgens op de des -
betreffende plekken doorgeven, wordt steeds meer gewaardeerd, alhoewel 
het niet altijd eenvoudig is. De mensen in de buurt die wij ontmoeten, komen
regelmatig hun afspraken niet na en veel instanties hebben niet de werkwijze
om deze mensen dan te blijven volgen. De mensen moeten bij de hand genomen
worden en stap voor stap begeleid worden. Regelwetgeving, procedures en
gebrek aan tijd en middelen, staan dit soms in de weg. Door onze ongedwongen
aanwezigheid en een naar buitentredende werkwijze (niet achter een bureau)
lukt het ons dan vaak wel om door te gaan met mensen die door instanties
zijn opgegeven of iets te betekenen voor mensen die tussen wal en schip
 dreigen te vallen: een moeder met haar kinderen die moest vluchten wegens
dreigende mishandeling en dan nergens een geschikte plek kan vinden om te
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Kerk & Buurt Noord wil bijdragen aan 

een betere buurtsamenleving waarin 

de buurtbewoners zelf participeren.
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wonen, kinderen die net meerderjarig zijn die problemen hebben en buiten
alle hulp vallen en hun soms radeloze moeders, mensen die in de WSNP 
(Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) zitten, papieren die zoek raken bij
instanties, een gesprek samen met een hulpverleenster zodat de communi -
catie beter verloopt met haar cliënt. 

Als iemand met succes zijn WSNP-periode afsluit, zoals het afgelopen jaar
gebeurde, is het feest en geniet je samen van dit moment. Het blijft een zaak
om scherp te blijven, om mensen door te verwijzen naar de instanties die
daarvoor zijn en om instanties te wijzen op waar het mis kan gaan en waar
het mis gaat. Dit allemaal om de dienstverlening aan mensen beter te laten
verlopen. Opkomen voor mensen die soms het minst gehoord en gezien worden
met als basis de oude woorden vanuit onze traditie. Trouw zijn en langdurig
optrekken met mensen in de buurt, dat willen we doen; een luisterend oor
zijn, maken dat hun gevoel van eigenwaarde wordt vergroot, laten zien dat 
zij serieus genomen worden, hun eigen kracht ontdekken. Op deze wijze willen
we bijdragen aan een betere buurtsamenleving waarin de buurtbewoners 
zelf participeren.
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Het werk van Kerk & Buurt Noord is zo langzamerhand een begrip geworden
in Amsterdam-Noord, voor de andere buurtorganisaties, de politiek, de wijk-
kerken en parochies en de buurtbewoners. De mensen uit de buurt weten ons
steeds beter te vinden en merken dat ze meetellen in hun kracht en kwets-
baarheid. We hebben het afgelopen jaar ook weer lief en leed gedeeld. Diepe
indruk maakte het overlijden, in de loop van 2007, van drie medewerkers.
Samen hebben hier bij stilgestaan. Op 7 november, vlak na Allerzielen, was er
weer de maandelijkse buurtmaaltijd. Voor de maaltijd was er gelegenheid een
kaarsje te branden voor dierbaren die ons ontvallen zijn. Er was een heilige
stilte in de huiskamer; een plek toch waar het vaak nogal luidruchtig aan toe
gaat. Samen vieren van lief en leed, samen gedenken, dat bindt samen, geeft
kracht en maakt dat je samen ook weer verder kunt. 

Al langere tijd is Kerk & Buurt Noord betrokken bij levens van mensen in de
buurt. Diverse mensen hebben inmiddels de gang naar onze huiskamer en

maandelijkse maaltijd gevonden. Er was in 2007
duidelijk verloop in de bezoekersaantallen.

Mensen gingen dingen ondernemen, ze vonden
nieuwe plekken, ze vonden werk, of ze

kwamen gewoon een poosje niet. 

3 Een gemeenschap 
van mensen

Onze workshop kleien en 

pasteltekenen geeft mensen 

afleiding en gezelligheid.



afgelopen jaar waren op iedere eerste

woensdag van de maand gemiddeld 

zo’n vijftien tot twintig mensen 

bij de buurtmaaltijd. 
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Tegen het einde van het jaar nam het aantal bezoekers in de huiskamer weer
toe. De bezoekers merkten dat we er zijn en blijven en dat zij altijd welkom
zijn, wat er ook gebeurt. Aan de andere kant nam het huisbezoek toe en dit en
voorgaande leidde tot volgende zaken:

~ Er kwam en komt meer nadruk op het opzoeken van mensen. Dat betekent
nieuwe medewerkers en het verschuiven van taken.

~ We hebben een folder gemaakt, waarin we buurtbewoners  wijzen op onze
activiteiten, Medewerkers en bezoekers hebben deze folder vervolgens door
de hele buurt verspreid.  

~ Meedoen in participatie: we werden benaderd door DWI en gaan mogelijk
meedoen als sociale activeringsplek voor hun cliënten. Het doel hiervan is
om bij mensen zelfredzaamheid te bevorderen en sociaal isolement tegen
te gaan. Het gaat bij deze  sociale activeringplek in de eerste instantie om
meedoen en  om mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

Deze manier van benaderen van mensen sluit vrij natuurlijk aan bij wat er hier
al gebeurt in onze huiskamer: meedoen, meepraten en in contact komen met
anderen, waardoor mensen minder in een sociaal isolement terechtkomen. 
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Een bezoekster van de huiskamer en buurtbewoonster,
Anna, vertelt: ‘Ik kwam een medewerker van Kerk &
Buurt tegen bij het Leger des Heils en zo kwam ik hier
terecht. Het was zo gezellig dat ik ben blijven hangen.
We doen hier spelletjes enzo. Ik voelde me meteen
geaccepteerd, ik voel me thuis hier. Ik heb hier veel
mensen leren kennen en vriendschappen daardoor
gekregen. Het is voor mij belangrijk dat ik mensen
 ontmoet, een praatje kan maken, en ik vind het ook 
heel leuk dat ik hier nu mag koken. En er is hier een
luisterend oor, dat vind ik erg belangrijk.’
Tevens was er dit jaar de gelegenheid voor mensen om
mee te doen aan iets creatiefs. Er werden drie workshops

gegeven, in kleien en pastel tekenen. ‘Soms hebben mensen daar zin in, je ziet
wel dat het afleidt van de dagelijkse sores en ongekende talenten komen naar
boven’, schrijft buurtpastor Yvonne Smit in haar verslag. 

Buurtmaaltijd

Ook waren er in een afgelopen jaar op iedere eerste woensdag van de maand
gemiddeld zo’n vijftien tot twintig mensen bij de buurtmaaltijd. Steeds meer
raken bezoekers ook betrokken bij het bereiden van de maaltijd. Dit vergt wel
wat extra begeleiding, maar het maakt dat de bezoeker zich ook meer en meer
deel voelt uitmaken van de gemeenschap. Ook hebben er in het afgelopen jaar
leden van de wijkkerken gekookt en de planning is dat deze werkwijze, het
versterken van betrokkenheid van de leden van de wijkkerken en parochies 
bij het werk van Kerk & Buurt Noord, wordt voortgezet. Yvonne Smit: ‘De keer
dat de mensen uit de wijkkerk kookten en tussen de bezoekers gingen zitten,
zag je dat er gewoon gesprekken tot stand kwamen. Levens werden gedeeld en
positieve aandacht werd over en weer gegeven.’ Er werd Turks gegeten, Afghaans,
Egyptisch, en ook gewoon Hollandse pot. Vermenging van hele verschillende
levens en culturen draagt bij aan een goede buurtsamenleving.
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Ontmoeten, leren, vieren

Deze plek aan de Adelaarsweg is meer en meer een plek geworden waar mensen
en werelden, die elkaar daarvoor niet kenden, kunnen ontmoeten en van
elkaar kunnen leren. Er kwamen studenten, mensen uit kerkgemeenschappen,
mensen van de Rotary, een fotograaf en andere mensen die hun eigen kwaliteit
inzetten. En studenten maakten kennis met de buurt via de Exposuremethode,
een methode die mensen blootstelt aan de werkelijkheid zoals die zich in de
buurt voordoet. Zij leerden zo de werking van de buurt beter kennen en
 kregen daardoor beter zicht op zichzelf. Dit alles werd kundig begeleid door
buurtpastor Marchien Timmerman. De studenten reageerden enthousiast,
 verrast, waren soms ontgoocheld door wat ze zagen, voelden of dachten en op
deze wijze kwamen zij in aanraking met de werkwijze van het buurtwerk.

Ondersteuningsfonds

De meeste mensen die wij ontmoeten komen uit Oud-Noord. Het afgelopen
jaar kwamen er ook mensen op onze weg uit Nieuwendam, de Banne en
Tuindorp-Oostzaan. Soms vinden deze mensen ook de weg naar onze huis -
kamer, maar de afstand is wel een bezwaar. Waar mogelijk proberen we dan
deze mensen te wijzen op de inloop in hun eigen buurt, bij de wijkkerken. Er is
sprake van sociaal isolement bij een aantal mensen, maar vaak ook financiële
zorgen en problemen met instanties. We zien dan ook op deze moeilijke
momenten in de levens van deze mensen hun vindingrijkheid en kracht om
ondanks alles gewoon verder te gaan. En we merken dat een luisterend oor,
trouw en langdurig optrekken met deze mensen van belang is. 
Het aantal mensen dat een bijdrage kreeg uit onze Pechpot, een pot van waar-
uit we kleine bedragen verstrekken, is gegroeid. Ook nam het aantal aanvragen
voor individuele situaties toe. Hiervoor doen we een beroep op diverse fond-
sen: een reis naar familie in het buitenland in geval van ziekte of overlijden,
een tandartsrekening, eenmalig een rekening van bijvoorbeeld het gas of 
de huur, dieetvoeding, het opknappen van vertrekken in huis. We proberen 



Studenten maakten kennis met de buurt

via de Exposuremethode, een methode 

die mensen blootstelt aan de werkelijk-

heid zoals die zich in de buurt voordoet.
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hierbij zoveel mogelijk de relaties met andere hulpverlening te herstellen of 
te versterken. 
Ook groeide in het afgelopen jaar de steun voor en betrokkenheid bij het
Ondersteuningsfonds. Deels kwam deze steun van privépersonen die met ons
verbonden zijn, deels bijdragen van de wijkdiaconie en PCI (Parochiële Charitas
Instelling), deels bijdragen van kleine fondsen, van de Protestantse Diaconie
Amsterdam, van het RCOAK (Rooms Catholiek Oude Armen Kantoor) en
 stichting In ‘t Veldwerk. Van sommige fondsen ontvingen we geld, met andere
hadden we contact en afstemming over individuele aanvragen. 
We probeerden terughoudend te zijn in onze financiële ondersteuning. Het is
niet het eerste doel van ons werk. Het gaat in het hart van de zaak om de
 relatie met mensen in de buurt. Soms kon het niet anders dan dat we een
financieel of praktisch probleem van mensen eerst oplosten. We hopen de
steun voor dit fonds volgend jaar verder uit te bouwen.
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We hebben het initiatief genomen tot een evaluatie van de samenwerking in
de buurt, zoals deze de afgelopen jaren is gegroeid. Er is een informele samen-
werking ontstaan tussen buurtcentrum De Meeuw, Van Harte buurtrestaurant,
het Leefkringhuis en Kerk & Buurt Noord. Er zijn drie gesprekken geweest. 
We verkenden onze positie en het handelen van de werkers en vervolgens
 willen we het perspectief van de bewoners verkennen. We willen ook de
 realiteit en de mogelijkheid verkennen van vernieuwing van handelen met  
het oog op organisaties.
Er kwamen diverse delegaties van de politiek op bezoek, zowel plaatselijke als
landelijke, om te horen wat er speelt in deze buurt en over onze werkwijze en
buurtsamenwerking. Marchien Timmerman was aanwezig bij een bijeenkomst
Wijkaanpak in verband met de Oude Wijkenaanpak van minister Vogelaar. 
Ook was zij aanwezig toen de minister op haar toer door de wijken ook
Amsterdam-Noord aandeed. 
Ook dit jaar weer was er de samenwerking met de Rotary. Er werden twee
kerstdiners georganiseerd en er werd heerlijk samen gegeten, gezongen en

4 Buurtsamenwerking



Ook dit jaar weer werden met

de steun van de Rotary twee

kerstdiners georganiseerd. 

Er werd heerlijk samen gegeten,

gezongen en gevierd in het

buurtrestaurant. 
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gevierd in het buurtrestaurant. Tevens verdeelden we, onder de verantwoorde-
lijkheid van ons Ondersteuningsfonds, samen met drie andere buurtorganisa-
ties vijftig kerstpakketten in de buurt die verzorgd waren door de Rotary.
Tevens werkten we samen rond de verdeling van kerstgelden, beschikbaar
gesteld door de commissie Prosan.

Project Samen verder

Door onze werkwijze, met mensen optrekken en ze ondersteunen bij wat ze 
op hun weg tegenkomen, komen we vaak in contact met mensen die niet zo
 makkelijk aan het woord komen en mensen die niet of nauwelijks mee kunnen
doen. Dit kunnen gezinnen zijn, maar vaak ook alleenstaanden, mensen die
naar hun idee niet meer meetellen in de samenleving. Onze manier van present-
zijn zet vaak iets in beweging in mensen. Ze raken meer betrokken bij anderen,
in hun buurt, de school, etc. Het afgelopen jaar is het plan ontstaan om drie
jaren lang een aantal personen en gezinnen sociaal mentoraat te bieden.
Vanuit een langdurige relatie met de betrokkenen en in samenhang met de
straat en buurt waarin ze wonen bieden we hen een mentorrelatie: samen
 kijken we wat er nodig is en mogelijk is. Dit project zal volgend jaar van start



gaan, maar in 2007 is er al veel voorwerk gericht. Het stadsdeel Noord is
onder de indruk van hoe wij hier werken en wil dit graag ondersteunen 
in samenwerking met anderen. Via dit mentoraat willen we de mensen,
krachten en kwaliteiten in straat en buurten actiever benutten en verster-
ken voor mensen in de buurt. 
Betrokkenheid bij mensen in concrete situaties brengt ook bijna altijd
 contact met derden met zich mee. We hebben het afgelopen jaar contact
gehad en samengewerkt met Doras, GGD, Jeugdzorg, Cordaan, DWI,
Kansweb en Opbouwwerk. Nieuw is de samenwerking met IBAN
(Individuele Bewonersadvies Noord). Doel van dit netwerk en samenwerking
is eigenlijk altijd het verbeteren van dienstverlening aan de betrokkenen.
Ook hebben we het afgelopen jaar geprobeerd om praktische zaken beter 
af te stemmen en verder verdieping te zoeken van de samenwerking. Deze
hierboven beschreven werkwijze sluit naadloos aan bij het nieuwe project
Samen Verder.

Meer concreet: we werkten mee aan het pleinenfeest. Dit keer niet alleen
op het Spreeuwenpark, maar ook in de Bloemenbuurt. En we organiseerden
een reisje in de zomer. Vijftig mensen gingen mee en hadden een onver -
getelijke dag. Gezinnen met kinderen, alleenstaanden die genoten van een
dagje aan zee en een heerlijk dagje buiten de stad. Veel van hen zitten al
tijden in een moeilijke multi-problematische situatie en zijn om uiteen-
lopende redenen soms al jarenlang niet meer op vakantie  geweest zijn.
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Kerk & Buurt Noord werkte mee aan 

het pleinenfeest op het Spreeuwenpark,

maar ook in de Bloemenbuurt.

De relaties met wijkkerken en pastores zijn in 2007 aanwijsbaar versterkt.
Langzaam aan hebben we onze eigen plek gekregen in het pastoresoverleg
Noord (twee maal per jaar). Onze inbreng is sterk gerelateerd aan onze inzet in
en betrokkenheid bij de buurt. Tevens kwam er vanuit het pastoresoverleg het
verzoek om een voorstel te maken voor een eventueel nieuw projectplan voor
Nieuwendam. 
Ook de betrokkenheid van de wijkkerken bij ons werk is steviger geworden. 
Op 1 oktober organiseerden we een gesprek met vertegenwoordigers uit de
wijkkerken, parochies en diaconale wijkorganen. Doel van het gesprek was
informatie geven over het werk en de ontwikkelingen én het verhelderen van
onderlinge relatie en mogelijke steun. Het was een positief gesprek waarin we
de steun hebben ervaren van deze groep mensen. Voor de toekomst willen we
dit contact versterken en onze werkafspraken beter afstemmen.
Er is het voornemen om een soort klankbord (support/feedbackgroep) te reali-
seren voor Kerk & Buurt Noord die een à twee maal per jaar bij elkaar komt.
Tevens kunnen we een beroep doen op de PCI (Parochiële Charitas Instelling)
voor financiële bijdragen (individuele aanvragen). Ook is benadrukt hoe
belangrijk het is dat de protestantse wijkkerk en de wijkdiaconie bij de
Diaconie van Amsterdam duidelijk maken dat ze ons steunen. 
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5 Relaties met wijkkerken
en pastores



Afgelopen jaar was buurtpastor Marchien Timmerman voor 24 uur in dienst.
Naast het contact met de mensen en de buurt, was zij het afgelopen jaar veel
bezig met contacten met politieke, kerkelijke en maatschappelijke netwerken.
Tevens zat zij het medewerkersoverleg voor en woonde zij bestuursvergaderingen
bij. Ook was zij, samen met twee andere medewerkers, verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen van het Ondersteuningsfonds en speelde zij een belangrijke
rol bij de buurtsamenwerking en het overleg hierover met andere buurtorgani-
saties.

Marchien kreeg in het afgelopen jaar versterking van Yvonne Smit. Na haar
stages en haar vrijwilligerswerk bij Kerk & Buurt Noord, was zij het afgelopen
jaar voor acht uur in dienst. Zij hield zich voornamelijk bezig met het reilen en
zeilen in de huiskamer, de buurtmaaltijd en de medewerkers. Tevens was zij in
het najaar bezig om de betrokkenheid van de wijkkerken bij het werk van Kerk
& Buurt Noord te verstevigen door middel van de maaltijd, presentatie in de
wijkkerk, kernraad en door haar deelname in de kerngroep Pastoraat (van de
protestantse gemeente Amsterdam). Het doel van deze kerngroep is om met
elkaar beleid en acties te ontwikkelen voor het desbetreffende aandachtsgebied.
Ook was zij betrokken bij het pleinfeest in de Bloemenbuurt in samenwerking
met buurthuis Ons Huis. 
In het komend jaar komt Yvonne voor 16 uur in dienst. Ze gaat zich intensiever
bezighouden met het Ondersteuningsfonds en zal de medewerkersvergadering
voortaan voorzitten. Tevens krijgt ze meer tijd voor buurtsamenwerking.
Marchien komt in het 2008 voor twintig uur in dienst. Er komt een taken -
verschuiving waarbij Marchien de coördinatie van het nieuwe Project Samen
Verder voor haar rekening neemt en er uitvoerende taken naar Yvonne worden
overgeheveld. Tevens zal er een nieuwe medewerker aangetrokken worden
voor het project Samen Verder.
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6 Organisatie
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De groep medewerkers is verder uitgebreid. Naast de zorg voor de huiskamer
gaan zij ook meer en meer op huisbezoek, wat gecoördineerd wordt door de
pastores. De zorg voor mensen houdt niet op in de huiskamer maar draagt 
verder. De medewerkers dragen ook bij aan onze deelname aan de Sociale
Activeringsplek van het DWI en zijn onmisbaar in de zorg voor de mensen.

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar nadrukkelijk ingezet op de financiering
van het werk voor de komende jaren. Tevens had zij de verantwoordelijkheid
voor het werk en de arbeidspositie van de twee pastores. Verder werkten zij
mee aan het plan beleidsplan ‘Samen Verder’, verzorgden zij correspondentie
en waren zij actief aanwezig bij diverse gesprekken met fondsen, 
de politiek, wijkkerken en parochies. 
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7 Financieel  
overzicht

ACTIVA

Vaste activa 

Inventaris

Waarborgsom

Totaal Vaste activa 

Vlottende activa 

Vorderingen: 

Overige nog te ontvangen 

Vooruitbetaalde kosten 

Totaal Vorderingen

Liquide middelen 

Totaal Vlottende activa 

Totaal activa 

2007

1.430,86

2.700,00

4.130,86

342,33

-

342,33

81.014,32 

81.356,65 

85.487,51

2006

845,00

2.700,00

3.545,00

4.480,64

991,30

5.471,94 

46.064,05 

51.535,99 

55.080,99
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Voorzieningen 

Pechpot 

Ondersteuningsfonds 

Totaal Voorzieningen

Kortlopende schulden etc. 

Nog te betalen schulden 

Vooruit ontvangen bijdragen 

Totaal Kortlopende schulden etc. 

Totaal passiva 

2007

38.043,78 

2.269,57 

2.696,35 

4.965,92 

2.477,81

40.000,00 

42.477,81 

85.487,51 

2006

39.982,76 

3.252,86 

2.945,52 

6.198,38 

3.899,85

5.000,00 

8.899,85 

55.080,99  

| 21BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (in euro’s)
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Baten

Vaste bijdragen 

Overige bijdragen 

Overige inkomsten 

Totaal Baten

Exploitatie kosten 

Salarissen en sociale lasten 

Overige personeelskosten

Huisvesting 

Algemene kosten 

Totaal Exploitatie kosten

Financiële baten en lasten 

Interest 

Mutatie algemene reserve 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

81.000,00 

1.310,00 

263,50 

82.573,50 

49.108,05

4.233,64 

13.563,82 

19.391,82 

86.297,33 

1.784,85 

- 1.938,98 

2007 2006

81.000,00 

3.100,00 

500,00 

84.600,00 

42.026,49 

3.825,78 

14.128,64 

14.720,00 

74.700,91 

1.278,86 

11.177,95 
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