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1. Voorwoord 
 
Wij kijken als bestuur terug op een vruchtbaar jaar waarin naast de gebruikelijke maaltijden 
en reguliere openingstijden ook weer een heel aantal bijzondere activiteiten heeft 
plaatsgevonden. Naast de verwendagen en kledingbeurzen was er bijvoorbeeld de 
themaweek Italië in juni die zeer gewaardeerd werd door de bezoekers. Speciale vermelding 
verdient ook de openstelling van het Inloophuis op bijzondere dagen in het jaar, zoals Pasen, 
Kerst. Juist op die dagen heeft het Inloophuis in een behoefte aan samenzijn en contact 
weten te voorzien. Dat dit gelukt is, was niet vanzelfsprekend. Het was niet altijd eenvoudig 
om voldoende vrijwilligers te vinden voor alle taken. Daarnaast hebben we ook te kampen 
gehad met ziekte. Namens het bestuur wil ik daarom onze coördinatoren, stafleden en alle 
vrijwilligers van harte dank zeggen voor hun bijdrage in 2018.  
 
Bijzonder verheugend was dat de gemeente in 2018 heeft besloten om de subsidie aan het 
Inloophuis te verhogen. Dat was in het licht van de oplopende kosten en de groei van het 
Inloophuis een zeer welkome beslissing. We zien er echter ook een blijk van erkenning in van 
de gemeente van het belang van ons werk. We zijn dankbaar voor alle andere vormen en 
blijken van steun waar we in 2018 op mochten rekenen. Die hebben ons in staat gesteld om 
in 2018 wederom onze plek in de Goudse samenleving te kunnen bestendigen.    
 
 
Ton van den Brink  
Bestuursvoorzitter 
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2. Beleidsvoortgang 

Onze kernactiviteit 

Inloophuis Domino heeft in 2018 gedaan waar Domino voor (be-)staat: een plek bieden aan 

mensen die daar behoefte aan hebben. Voor veel bezoekers is Inloophuis Domino bij uitstek 

een middel om sociale contacten op te doen en aansluiting te vinden bij een netwerk. Er 

hebben veel ontmoetingen plaatsgevonden en het inloophuis heeft ook dit jaar naast de 

vaste gasten weer de nodige nieuwe bezoekers verwelkomd.   

 

Herziening beleidsplan  

Ondanks de aankondiging in het vorige jaarverslag dat het huidige beleidsplan zou worden 

geactualiseerd, is de afronding van dit proces op dit moment nog niet gerealiseerd. De reden 

daarvoor is de verandering in de samenstelling van het bestuur. Als eerder aangekondigd 

zullen onder meer op een aantal punten teksten met betrekking tot de identiteit en de 

manier waarop we daar handen en voeten aan willen geven worden geactualiseerd.  

 

AVG 

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het 

inloophuis heeft daarop haar beleid herzien en expliciet gemaakt over hoe we omgaan met 

de gegevens van medewerkers, gasten en donateurs. Meer informatie hierover is 

beschikbaar via de website van het Inloophuis Domino. 

 

Bestuurssamenstelling  

In 2018 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Thea Olbertijn is toegetreden tot het 

bestuur en is verantwoordelijk voor het Personeelsbeleid. Zij heeft deze functie 

overgenomen van Annelies Bügel. Bep Schuilenburg heeft de portefeuille secretariaat, die al 

een tijdje open stond, op zich genomen. We zijn blij met deze versterking! Aan het einde van 

het jaar is Thomas van Dijk teruggetreden als voorzitter. Tijdens zijn vele jaren in het 

stichtingsbestuur, eerst als algemeen bestuurslid en later als voorzitter, heeft hij een 

belangrijke en waardevolle stempel op de ontwikkeling van het inloophuis kunnen zetten. 

Datzelfde geldt voor Annelies Bügel die met haar inzet en betrokkenheid evenzeer van grote 

waarde is geweest. We danken hen beiden voor hun inzet! Ton van den Brink heeft de 

voorzittersrol vanaf begin 2019 overgenomen.   
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Vrijwilligers en coördinatoren  

Het aantal vrijwilligers is in 2018 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 om onze diensten verantwoord in te vullen. De vrijwilligers worden 

aangestuurd door 2 (assistent) coördinatoren. Gezamenlijk hebben de 2 (assistent) 

coördinatoren een contract voor 32 uur per week.   
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3. Activiteiten 

Maaltijden 

Van maandag t/m donderdag kan men ’s avonds aanschuiven voor een gezonde, warme 

maaltijd. Dinsdag wordt er tussen de middag een maaltijd voor senioren geserveerd. Deze 

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. Regelmatig zijn er 

zoveel aanmeldingen voor de maaltijden dat we met een reservelijst moeten werken. 

Nieuwjaar 
Het jaar 2018 werd gestart  met een nieuwjaarsreceptie. Altijd weer een goed moment om 
stil te staan bij het jaar dat achter ons ligt én het jaar dat nog 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. Het was weer een feestje, 
zowel voor bezoekers als voor Sint en Piet! 
 
Diner kerstdagen 
Dit jaar werd er op beide kerstdagen een heerlijk diner geserveerd. De Rooms Katholieke 
kerk van Gouda droeg weer financieel bij aan de kosten voor eerste kerstdag. Op de tweede 
dag werden de extra kosten vanuit het inloophuis betaald. Ook kregen we een gift in nature 
van een poelier.  
 
Verwendag 
In de maand februari was er onze jaarlijkse verwendag. De verwendag is altijd één van de 
hoogtepunten van het jaar binnen het inloophuis. Schoonheidsspecialistes, kapsters en 
pedicures kwamen langs om de bezoekers te verwennen. Men kon zich inschrijven voor een 
handmassage en nagels konden gemanicuurd en gelakt worden. Verwennerijen die voor de 
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meeste bezoekers te kostbaar zijn om te laten doen. Dit jaar was er ook de mogelijkheid om 
een kleurenanalyse te laten doen. Iemand bracht taartjes voor bij de koffie en de koks 
zorgden voor lekkere broodjes en soep. 
 
Zomer-  en winterkledingbeurs 
Ook dit jaar organiseerden we tweemaal een kledingbeurs: In april een zomerkledingbeurs 
en in oktober een beurs voor winterkleding. Bezoekers konden gratis een aantal stuks 
kleding meenemen, zodat zij voor aanvang van het nieuwe seizoen nieuwe kledingstukken 
hadden. Ook mensen die bekend zijn bij 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. 
 
Thema vakantieweek 
Omdat de meeste bezoekers niet op vakantie gaan, organiseerden we dit jaar een 
vakantieweek binnen het inloophuis. De reis ging naar Italië. In juni was het inloophuis dan 
ook een week omgetoverd in Italiaanse sferen. Er was een creatieve workshop, waarin men 
met pasta  een schilderij kon maken. Ook een warme maaltijd, een lunch met typisch 
Italiaanse gerechten, een film over Italië en een avond, waarin twee zangeressen Italiaanse 
liederen ten gehore brachten. Dankzij een subsidie van ‘Goudapot’ konden we deze week 
een beetje op vakantie in eigen huis! 
 
Zomerbarbecue 
De zomer werd, begin september, symbolisch met een barbecue afgesloten. De barbecue 
werd verzorgd door de keukenbrigade van Inloophuis Domino. Veel bezoekers en 
medewerkers schoven aan en hielpen een handje mee. 
 
Creatieve momenten 
Een aantal keren werd  er rond de feestdagen een creatieve workshop georganiseerd.   
 
Kapster 
De kapster een paar maal bij Domino langs, zodat bezoekers zich gratis konden laten 
knippen.  
 
Bezinning 
Eenmaal per maand komt een groep bezoekers op vrijdagavond bij elkaar om met  
medewerkers van de bezinningsgroep na te denken over geloofs- en zingevingsvragen. 
Iedereen is welkom om aan te sluiten maar het inloophuis is gesloten voor ‘inloop’. De groep 
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bestaat uit ongeveer 10 bezoekers. Deze avonden werden, zowel door bezoekers als 
medewerkers, als zinvol ervaren. 
 
Breiclub                                                                                                                                                                        
Eénmaal in de twee weken is er op vrijdagmorgen een breiclub. Iedereen kan aanschuiven. 
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. 
 
Bezoekersoverleg 
We hadden tweemaal een bezoekersoverleg. Bezoekers leverden hiervoor zelf punten aan. 
Deze overleggen worden als zinvol ervaren. De frequentie van tweemaal per jaar blijkt 
voldoende te zijn. 
 
Medewerkersavond 
Voor de medewerkers werd er een informatieve avond gehouden met als thema ‘Geloof en 
psychische kwetsbaarheid’. Ineke Polet, geestelijk verzorger binnen Rivierduinen, verzorgde 
deze avond. 
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4. Samenwerking met andere organisaties 

Inloophuis Domino is een uniek huiskamerproject omdat iedereen hier zonder indicatie 
gebruik van kan maken. Uit contacten met overige partners in het zorgnetwerk blijkt telkens 
weer dat vooral in deze drempelloze toegang een belangrijke meerwaarde van het 
inloophuis schuilt. Juist wanneer, in het kader van kostenbeheersing, een strikt 
toelatingsbeleid wordt gehanteerd, neemt de behoefte aan een drempelloze voorziening 
toe. Het Inloophuis blijkt een goede aanvulling te zijn op de bestaande zorgvoorzieningen 
omdat het als eerste opvang ook signalerend kan werken. 
Drempelloze toegang betekent ook dat bezoekers geen ‘verplichtingen’ opgelegd krijgen, 
wanneer ze bij Domino binnenkomen. Het betekent ook 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 gezond driegangen maaltijd. Bovendien kan men komen en gaan wanneer 
men wil. Veel bezoekers van het inloophuis behoren tot de groep kwetsbare burgers. Zij 
dreigen in een sociaal isolement te raken door diverse omstandigheden zoals 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 het inloophuis. We proberen bezoekers mee te laten helpen met 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 contact mee is zijn:  
 

➢ Het Kompas 
➢ Het Veerhuijs 
➢ Reakt 
➢ GGZ Midden-Holland 
➢ Sociale Teams Gouda 
➢ Thuiszorgorganisaties  
➢ MEE 
➢ De Voedselbank 

➢ Het Swanenburghshofje 
➢ Kwintes 
➢ Meldpunt ZO 
➢ De Straatadvocaat 
➢ Stichting Present 
➢ Eleos 
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Met enige regelmaat kwamen begeleiders met cliënten langs voor een kopje koffie en/of 
een maaltijd. Wanneer nodig nam de coördinator van Domino rechtstreeks contact op met 
een begeleider of hulpverlener van een bezoeker. Ook werd soms vanuit de professionele 
hulpverlening contact met het inloophuis gezocht. 
 
Inloophuis Domino nam deel  aan verschillende overlegorganen binnen Gouda en maakte 
ook gebruik van de expertise van andere instellingen. We namen deel aan overlegmomenten 
met diverse diaconale instellingen. In de overlegorganen werden ideeën uitgewisseld en 
stemden we soms  activiteiten op elkaar af. Het Inloophuis onderhield ook contacten met 
andere Inloophuizen die aangesloten zijn bij de landelijke organisatie DAK. Er waren goede 
contacten met kerken in en rondom Gouda. 
Gebruik ruimte door andere organisaties 
Op momenten dat het inloophuis niet geopend was, werd de ruimte belangeloos 
beschikbaar gesteld aan andere organisaties. Organisaties zoals de Broekriem en een 
interkerkelijke  groep die maaltijden voor en met vluchtelingen organiseert maakten hiervan 
gebruik.   
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5. PR activiteiten 
 
In 2018 zijn de activiteiten en doelstellingen van Domino op verschillende manieren onder 
de aandacht gebracht van bezoekers, vrijwilligers en van de samenleving. 
 
Nieuwsbrief 
De medewerkers van Inloophuis Domino ontvingen iedere maand een nieuwsbrief van de 
coördinatoren, 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 
hiervan krijgen. We hopen dat  zij op deze manier gemotiveerd worden en blijven om dit 
werk door gebed en financiële bijdrages te ondersteunen. 
 
Digitale nieuwsbrief 
In de zomer van 2018 gingen we van start met onze digitale nieuwsbrief. Deze richt zich op 
donateurs en andere belangstellenden. Via de website kunnen geïnteresseerden zich voor 
deze nieuwsbrief aanmelden en indien gewenst ook weer uitschrijven. Vooralsnog komt 
deze digitale nieuwsbrief vier maal per jaar uit met actuele berichten over en van het 
inloophuis. We zijn blij met de praktische hulp die we van een vrijwillige webmaster bij de 
opzet van het format gekregen hebben. In de herfst van 2018 kwam de tweede nieuwsbrief 
uit. 
 
Krant 
Verschillende malen was er in de regionale en kranten aandacht voor het werk van het 
inloophuis, zoals naar aanleiding van een kledingbeurs, de verwendag en de vakantieweek. 
 
Oogstdienst Gereformeerde Kerk Haastrecht 
Tijdens een dienst in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht konden we vertellen over het 
werk binnen het inloophuis. De week na deze dienst werden veel tasjes voor de bezoekers 
van Domino gebracht. Deze waren gevuld met door kerkleden bijeengebracht etenswaren. 
We zijn dankbaar dat de Gereformeerde Kerk van Haastrecht zich ook in 2018 verbonden 
voelde met het werk binnen het inloophuis. Naar aanleiding van deze dienst gaven veel 
mensen zich op voor ons benefietdiner. Dat stond gepland in februari 2019. 
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Mailing 
Begin 2018 zijn onze vernieuwde folders voor bezoekers en donateurs/vrijwilligers d.m.v. 
een mailing verspreid naar doorverwijzers, instellingen die onze bezoekers kennen en naar 
kerken. De mailing bestond uit een of twee sets folders, een begeleidend schrijven en een 
poster. 
 
Facebook 
Deze pagina is actief bijgehouden en geeft een actueel beeld van wat er gaande is binnen 
het inloophuis, zoals een kledingbeurs,  een vacature, een workshop of een uitbereiding van 
de maaltijden. 
 
Fietstocht Rabobank Gouwestreek 
In 2018 namen we deel aan een sponsorfietstocht, georganiseerd door Rabobank 
Gouwestreek.       Via twee scholen, kerkbladen en lokale nieuwsbladen hebben we een 
oproep gedaan om deelnemers te enthousiasmeren. Al met al bracht dit evenement ons een 
aardig bedrag op. 
 
Aandacht voor vacatures 
In 2018 is ook door middel van wervende teksten en kleine advertenties in de verschillende 
kerkbladen geprobeerd om het bestand van vrijwilligers aan te vullen. In het voorjaar namen 
we voor de tweede maal deel aan de Vrijwilligersmarkt die werd georganiseerd door het 
Vrijwilligers Informatiepunt (V.I.P.) van de gemeente Gouda. De aanwezigheid van Domino, 
met een gezellige kraam en een overzicht van de vacatures, zorgde voor naamsbekendheid 
en leverde ons enkele nieuwe vrijwilligers op. Ook bracht deze markt ons in contact met 
medewerkers van doorverwijzende instellingen. We hebben onze vacatures bovendien 
geplaatst op Goudvoorelkaar, een platform waarop aanbieders en vragers van 
vrijwilligerswerk elkaar ontmoeten.  
 
Stagiaires 
Er waren ook 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 2018 hadden we, naast 
verschillende maatschappelijke stagiaires, twee stagiaires van een hbo-opleiding. 
 
En verder... 
Onze webmaster zorgde er weer voor dat onze website toegankelijk was, inmiddels houdt 
een bestuurslid de website actueel. Regelmatig is er contact geweest met kerken en 
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diaconieën. In diverse kerkbladen hebben informatieve stukjes gestaan en meldingen van 
vrijwilligersvacatures. Een bestuurslid bezocht een leerzame workshop Social Media, die 
werd georganiseerd door het Vrijwilligers Informatiepunt van Gouda. 
 
A.V.G. 
Naar aanleiding van de nieuwe regels op het gebied van privacy zijn enkele aanpassingen 
gedaan in onze manier van gegevensregistratie. We hebben onze vrijwilligers gevraagd om 
hiervoor akkoord te geven. Daarover is ook e.e.a. te vinden op onze website. Via de digitale 
nieuwsbrief is hier ook aandacht aan besteed. 
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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. 
Inloophuis Domino is door diverse bedrijven, personen en organisaties in natura gesponsord 
in 2018. Zo verzorgde Lansigt voor het achtste jaar pro deo de salarisadministratie. Deze gift 
in natura is van groot belang, zowel financieel als inhoudelijk. De vrijwilligers geven hun tijd 
en declareren geen gemaakte onkosten zoals reis- en parkeerkosten. Dit is een grote gift aan 
het Inloophuis Domino. In 2018 heeft Geert-Jan Smits, fotograaf en webdesigner, ons 
kosteloos ondersteund bij het doorontwikkelen van onze website en een digitale 
nieuwsbrief. Een anonieme medewerker schonk ons plantjes voor het terras buiten. 
Al deze giften blijken weliswaar niet direct uit de jaarrekening, maar ze zijn voor het 
inloophuis onmisbaar. Ze geven 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 2018. 
 
Reguliere donaties 
In 2018 mochten we weer een beroep doen op 160 particuliere donateurs onder wie vele 
jarenlange trouwe donateurs. In 2018 hebben we ongeveer 10 nieuwe donateurs 
verwelkomd. Een andere belangrijke bijdrage werd gegeven door zo’n 20 kerkelijke 
gemeenten uit Gouda, Waddinxveen, Haastrecht, Moordrecht, Reeuwijk, Stolwijk en 
Schoonhoven. Daarnaast heeft de Emmaus Stichting het inloophuis gesteund in 2018, net als 
Stichting Het Oude Mannenhuis. Bij elkaar bedroegen alle donaties ruim 45% van de 
begroting. Ze waren van groot belang omdat we deze middelen konden besteden aan de 
noodzakelijke reguliere exploitatie (huur en personeelslasten).   
 
Subsidies  
Het inloophuis werd ook vanuit de gemeente Gouda gesteund. De ontvangen subsidie over 
2018 bedroeg €36.500. Dat was eveneens bijna 45% van de begroting en daarom van zeer 
groot belang. Ook zien wij de subsidie elk jaar opnieuw als een erkenning van de gemeente 
Gouda voor het 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 2018 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 2018 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 2018 als volgt samengesteld: 
 

Medewerkers Vrouw Man Totaal 

Bestuur 3 3            6 

Staf 5 
 

           5  

Gastheren/vrouwen 39 8           47  

Koks 13 7           20 

Kokshulpen 11 4           15  

Medew. bezinning, crea 2 3             5 

Totaal 67 27            94 

 
 

De groep vaste vrijwilligers bestond uit 73 vrouwen en 25 mannen.  
De vrijwilligers kwamen grotendeels uit diverse kerkelijke gemeenten. 
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8. Bezoekers 

In 2018 mochten we 59 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     # ochtend   gem #  gem #  

totaal totaal #  # nieuwe  bezoekers ochtenden bezoekers  

+ ochtend bezoeken bezoekers per maand per maand per ochtend 

2018 19277 59 41 4 10 

2017 19686 104 31 4 7 

            

Δ aantal -409 -45 10 0 3 

Δ % -2% -43% 32% 0% 43% 

 

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 

2018 525 17 30 506 16 33 

2017 514 17 30 539 17 32 

              

Δ aantal 11 0 0 -33 -1 1 

Δ % 2% 0% 0% -6% -6% 3% 

 

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 

2018 451 17 26 84 4 21 

2017 467 17 28 89 4 23 

              

Δ aantal -16 0 -2 -5 0 -2 

Δ % -3% 0% -7% -6% 0% -9% 
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Wat betreft de bezoekersaantallen volgt hieronder een aantal observaties: 
 

• In 2018 daalde het aantal bezoeken met 2%. Dit werd veroorzaakt 
door het feit dat het Inloophuis minder geopend was voor bezoekers aangezien er te 
weinig vrijwilligers beschikbaar waren om open te zijn. Dit ziet u ook terug in de 
andere getallen. 

• Er waren 59 nieuwe bezoekers. 
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9. Financieel jaarverslag 

Balans per 31 december 2018 
BALANS 31-12-2018 31-12-2017   

 
Kas 351 720 

Giro 8.681 7.371 

Spaarrekening 13.290 13.277 

Liquide middelen 22.322 21.368 

    

Nog te besteden projectbijdragen -7.481 -4.355 

Nog te betalen kosten -2.064 -2.860 

Vooruit ontvangen giften/ subsidie / huur - - 

Reserveringen -9.546 -7.215 

    

Loonheffing -2.581 -2.410 

Pensioenen - - 

Schulden -2.581 -2.410 

    
TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA 10.195 11.743 

    
Egalisatiereserve 11.743 13.543 

Resultaat periode -1.549 -1.800 

Eigen Vermogen 10.194 11.743 

    
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 10.194 11.743 

 
Toelichting bij de balans per 31 december 2018 
Activa 
De liquide middelen zijn per saldo licht gestegen. Enerzijds was er het verlies uit 2018, 
anderzijds waren er de toegenomen nog te besteden projectbijdragen die op de 
spaarrekening staan. 
 
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 
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eigen vermogen belangrijk voor het inloophuis. Het eigen vermogen is in 2018 opnieuw 
afgenomen. In 2016 was het eigen vermogen nog ruim 17% van de omzet. In 2017 daalde 
dat naar ruim 14% tot nu ultimo 2018 naar een krappe 13%.  De buffer bedroeg hiermee 
anderhalve maand van de jaaromzet. 

 
Staat van baten en lasten 2018 

BATEN EN LASTEN 2018 2017 Begroting 2018 

        

Giften – particulieren 12.449 11.652 13.000 

Giften – stichtingen 6.758 7.110 5.000 

Giften – bedrijven  105  

Giften – kerk & diaconie 15.063 15.167 17.000 

Totaal giften 34.270 34.034 35.000 

     

Subsidie gemeente 36.500 35.168 36.500 

     

Bijdragen maaltijd 21.445 21.966 22.000 

Kosten maaltijd -15.507 -15.191 -16.000 

Resultaat maaltijden 5.937 6.775 6.000 

     

Verhuuropbrengsten 1.073 1.350 1.000 

Rente 13 32  

Resultaat sponsoractiviteiten 1.024 900 2.000 

Overige opbrengsten 2.110 2.282 3.000 

     
TOTAAL BATEN 78.817 78.260 80.500 
     
Kostprijs voorraden 2.771 3.317 3.000 

Huisvesting 21.797 21.560 22.500 

Kantoor 2.138 2.722 3.000 

Inrichting 1.403 827 500 

Algemeen 1.251 1.123 2.000 

Vrijwilligers 773 1.204 1.000 

Coördinatoren 48.956 47.780 48.500 

Bezoekers 1.278 1.526 1.500 

     

TOTAAL LASTEN 80.365 80.060 82.000 
     

TOTAAL RESULTAAT -1.549 -1.800 -1.500 
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Toelichting bij de staat van baten en lasten 2018 
Resultaat 
Het resultaat in 2018 was negatief en bedroeg € -1.549. Het negatieve resultaat was 
verwacht in deze orde van grootte. Zowel de inkomsten als de uitgaven waren in gelijke 
mate enigszins achtergebleven bij de begroting, zie de toelichting hieronder. Hierdoor was 
het resultaat per saldo wel conform begroting. Het negatieve resultaat van 2018 wordt – net 
als in 2017 – opgevangen door de buffer die in eerder jaren is ontstaan uit bijzondere 
sponsoractiviteiten. 
Baten 
Een belangrijke observatie voor het Inloophuis is dat de bijdrage uit giften zich lastig laat 
ramen. De giften liggen op hetzelfde niveau als in 2017 maar er was gehoopt op een kleine 
groei in de particuliere giften. De bijdragen van stichtingen kwamen van de stichting tot 
Behoud van gebouw De Haven, de stichting Emmaus Gouda en Stichting Het Oude 
Mannenhuis. De kerken blijven met bijdragen uit collectes en uit de diaconale kas een 
belangrijke drager van het Inloophuis.  
De subsidie van gemeente Gouda in 2018 was conform begroting. Voor het eerst sinds 2010 
is er sprake geweest van een kleine verhoging van de subsidie met ruim 1.300 euro. Deze 
verhoging heeft het verlies weten te beperken.  
Het resultaat uit de maaltijden was conform begroting. De lichte daling in het aantal 
betaalde maaltijden (zie ‘bijdragen maaltijden’) is het gevolg van een kortstondig tekort aan 
vrijwillige koks. Omdat het in de praktijk toch lastiger is geworden om goed en lekker te 
koken voor een lage kostprijs per betalende bezoeker, wordt de maaltijdbijdrage verhoogd 
in 2019. Daarbij speelt ook de BTW-verhoging een rol. In 2019 zal per 1 maart de 
maaltijdbijdrage verhoogd worden van €3,50 naar €3,70. Dat is de eerste verhoging in de 
maaltijdbijdrage sinds 2009. 
De huiskamer en de keuken van het Inloophuis zijn via medewerkers van het Inloophuis te 
huur op die momenten waarop het Inloophuis gesloten is. Deze opbrengsten uit verhuur 
waren conform begroting. Het bestuur heeft in 2018 de beide coördinatoren de 
bevoegdheid gegeven om de verhuur te regelen met de belangstellenden zonder 
tussenkomst van een bestuurslid. Het bestuur overlegt jaarlijks met de coördinatoren over 
de gang van zaken rondom de verhuur.  
De sponsorinkomsten waren lager dan begroot. De Rabo-fietstocht was een succes maar het 
geplande benefietdiner kon in 2018 geen doorgang vinden en werd uitgesteld. Inmiddels 
heeft dit op 1 februari succesvol plaats gevonden.  
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Projectbijdragen 
Hieronder staat de ontwikkeling met betrekking tot de ontvangen en uitgegeven 
projectbijdragen. 

Doel Saldo 2017 Ontvangsten  Bestedingen  Saldo 2018 

Activiteiten bezoekers  1.500 831 669 

Nieuwe keuken  1.371 - - 1.371 

Versterking 

Donateursbeleid 

2.984 - 1.347 1.856 

Arbo en continuïteit  3.804  3.804 

Totaal 4.355 5.304 2.178 7.481 

 

Het Inloophuis heeft een particuliere gift ontvangen voor de activiteiten voor bezoekers. In 
2018 en 2019 zullen we deze gift besteden aan dit doel. Gedurende 2017 en 2018 is er 
sprake geweest van langdurig verzuim. Eind 2018 heeft het Inloophuis als gevolg daarvan 
uitkeringen van de verzekeraar ontvangen. Deze zullen we in 2019 en 2020 besteden aan het 
op peil brengen/houden van de arbeidsomstandigheden en aan eenmalige uitgaven in het 
kader van de continuïteit van het inloophuis, zoals het uitbetalen van gemaakte overuren, 
het vergemakkelijken van de taken van de vrijwilligers en het betalen van de verhoogde 
verzekeringspremie inzake ziekteverzuim. 
 
Lasten 
De totale lasten in 2018 waren iets lager dan begroot. De huurlasten vielen mee, onder 
andere door een lagere energierekening en minder uitgaven aan onderhoud en 
brandbeveiliging. De personeelslasten waren iets hoger dan begroot onder andere door de 
cao verplichte verzekering (PAWW). Sommige kostenposten vielen wat lager uit dan begroot 
zoals de uitgaven voor de vrijwilligers. Door omstandigheden is er in 2018 bijvoorbeeld geen 
gezelligheidsavond georganiseerd voor de vrijwilligers. Dat zal in 2019 wel weer het geval 
zijn. 
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Begroting 2019 
Begroting 2019 2019 (begroot) 2018 (werkelijk) 2018 (begroot) 

        
Giften – particulieren 14.000 12.449 13.000 

Giften – stichtingen 6.000 6.758 5.000 

Giften – bedrijven    

Giften – kerk & diaconie 16.000 15.063 17.000 

Totaal giften 36.000 34.270 35.000 

     

Subsidie gemeente 42.000 36.500 36.500 

    

Bijdragen maaltijd 23.000 21.445 22.000 

Kosten maaltijd -16.500 -15.507 -16.000 

Resultaat maaltijden 6.500 5.937 6.000 

     

Verhuuropbrengsten 1.000 1.073 1.000 

Rente  13  

Resultaat sponsoractiviteit 2.500 1.024 2.000 

Overige opbrengsten 3.500 2.110 3.000 

     
TOTAAL OPBRENGSTEN 88.000 78.817 80.500 

     
Kostprijs voorraden 3.000 2.771 3.000 

Huisvesting 22.500 21.797 22.500 

Kantoor 3.000 2.138 3.000 

Inrichting 1.000 1.403 500 

Algemeen 2.000 1.251 2.000 

Vrijwilligers 1.500 773 1.000 

Coördinatoren 54.000 48.956 48.500 

Bezoekers 1.500 1.278 1.500 

     

TOTAAL KOSTEN 88.500 80.365 82.000 

     

TOTAAL RESULTAAT -500 -1.549 -1.500 
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Toelichting bij de begroting 2019 
Bijgaande de begroting die als basis diende voor de subsidieaanvraag voor 2019. Deze werd 
in augustus 2018 ingediend bij de gemeente Gouda.  
 
Lasten 
Inloophuis Domino is in de afgelopen jaren gegroeid in het aantal betrokken vrijwilligers en 
in de openstelling. Dat brengt meer werk met zich mee voor de (betaalde) coördinatoren. 
Een uitbreiding van hun werktijd is noodzakelijk om de werkdruk te verlichten en 
continuïteit te waarborgen. Dit leidde tot een hogere begroting voor de post ‘coördinatoren’ 
in 2019. 
 
Baten 
Het Inloophuis heeft een hogere subsidieaanvraag bij de gemeente gedaan om de 
uitbreiding van de betaalde uren te kunnen realiseren. We zijn blij dat deze aanvraag is 
gehonoreerd voor 2019. Tegelijkertijd zijn er inspanningen om meer inkomsten te genereren 
uit sponsoractiviteiten. We hopen ook dat een bestendig donateursbeleid mag leiden tot 
een lichte stijging in de giften.  
 
Resultaat 
Het verwachte resultaat is net als in eerder jaren licht negatief. Een klein tekort kan worden 
opgevangen door de financiële reserve. 
 
 
 
 
 

 

 
 


