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Jaarverslag 2014

Inloophuis
In zekere zin was 2014 een jaar als andere jaren: er kwamen mensen en er gingen mensen. Maar het zijn de
dagelijks wisselende verhalen en belevenissen van de bezoekers die de toon zetten in het inloophuis. Hoogtepunten
en dieptepunten, het leven in alle facetten komt voorbij. Voor een buitenstaander meestal geen grootse
meeslepende gebeurtenissen, maar voor de persoon zelf heeft het impact en daarom doet het er toe. Iedere week
zijn er gebeurtenissen in de persoonlijke levens van de gasten die gedeeld worden in het inloophuis. Dat zijn
positieve gebeurtenissen: het vinden van woonruimte, herstel van (familie-)relaties, gezondheid na ziektes, het
vinden van nieuw (vrijwilligers-)werk, oplossingen in uitkeringssituaties, etc. Maar ook de lastige dingen: gevolgen
van verslavingen, conflicten, geldproblemen, ziekte, werkeloosheid etc.
Een hoogtepunt in 2014 was het huwelijk tussen 2 vaste bezoekers dat in de Oude Synagoge op een eenvoudige en
prachtige manier werd gevierd in aanwezigheid van vrijwilligers en bezoekers.

De herdenkingswand over Joodse Harderwijkers (eigendom van de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël) zorgt
voor regelmatige aanloop van wandelaars en passanten. Het is een mooie activiteit geworden waarin een aantal
vaste bezoekers van het inloophuis een stukje verantwoordelijkheid heeft gevonden door belangstellenden te
ontvangen en te informeren.
Jaarlijks terugkerende activiteiten waren:
*extra openingen tijdens feestdagen (kerstdiner, paasbrunch, Koninginnedag);
*aandacht voor verjaardagen van vaste gasten tijdens de vrijdagavondmaaltijd;
*Sinterklaasfeest
* Op echte koude winterdagen: extra openingsuren in het weekeinde
En naast de in het oog springende zaken zijn er de dagelijkse dingen en dingetjes in de contacten met vrijwilligers of
tussen gasten onderling. Dat hoort bij de Oude Synagoge: mensen ontmoeten elkaar, er is oprechte aandacht, ze
vertellen hun verhaal en trekken in meer of mindere mate met elkaar op. Per saldo zien we dat het bezoekers
vooruit helpt. Waar nodig worden door kernvrijwilligers of de coördinator één op één gesprekken gevoerd om
gasten te helpen hun problemen aan te pakken, soms via doorverwijzing naar zorg- of hulpverleningsinstanties.
En met regelmaat is er ook de mogelijkheid voor een geloofsgesprek, voor persoonlijk gebed. Geloofsvragen komen
vaak voorbij: wat heeft God met mijn leven te maken, bestaat Hij eigenlijk wel? En dan is er goed nieuws te
vertellen: God is liefde en houdt van deze wereld.
Dat alles maakte het inloophuis ook in 2014 tot een waardevolle plek in het midden van de Harderwijker
samenleving.

Jodenkerksteeg 1, 3841 BP Harderwijk, tel: 0341 – 429641 | rek. nr. 3177 67 585 , ten name van: De Oude Synagoge

Sommige bezoekers komen een periode regelmatig en is er een groeiend contact, er wordt geluisterd, mensen
worden verder geholpen. En daarna raken bezoekers ook weer buiten beeld en gaan ze verder op hun eigen weg.
Anderen komen zo nu en dan een keertje aanwaaien, of eten een keer mee op vrijdagavond. En daarna lijken ze
weer op te gaan in de samenleving.
Het hoort allemaal bij ons inloophuis waar gastvrijheid in hoofdletters wordt geschreven.

Aantallen
In 2014 was het inloophuis wekelijks 31 uren geopend verspreid over 6 dagen per week, met aangepaste
openingstijden in de zomerperiode en rond de jaarwisseling. Het aantal gasten was 8.456 (2013: 9.039), een daling
van 6%.
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De maaltijden zijn een belangrijk project in het inloophuis. Het zijn centrale ontmoetingsmomenten, ze bieden
structuur in de dag en voor sommigen is het de enige goede maaltijd per dag. In 2014 zagen we een verschuiving:
meer lunches, minder warme maaltijden, maar per saldo bleef het totaal aantal verstrekte maaltijden nagenoeg
gelijk.
Aantal verstrekte maaltijden

2014

2013

Lunches

2.348

2.173

Warme maaltijd vrijdagavond

1.441

1.625

Totaal

3.789

3.798

Samenwerking welzijnsorganisaties
De Oude Synagoge wil graag samenwerken met andere welzijnsorganisaties in Harderwijk om onze doelgroep beter
te bereiken. Dit doen we o.a. door huisvesting aan te bieden voor activiteiten die in het verlengde liggen van onze
doelstelling.

Begin 2013 werd een samenwerking aangegaan met het project “In Beweging” van ZorgDat. Dit project sluit goed
aan bij de activiteiten van het inloophuis. Deelnemers van In Beweging vinden zo hun weg ook naar het inloophuis
en andersom: bezoekers van het inloophuis gaan meedoen met activiteiten van “In Beweging”. In 2014 is deze
samenwerking in dezelfde lijn voortgezet.
Ook vond een activiteitengroep van GGZ-Centraal en van ’s Heerenloo onderdak in de Oude Synagoge. Daarnaast
werd de Oude Synagoge veelvuldig gebruikt door diverse groepen en instanties voor teambuildings, Alpha- en
Youth Alpha-cursussen, inspiratie-ontmoetingen etc. Wanneer dit tijdens de openingsuren van het inloophuis
plaatsvindt proberen we deze groepen tijdens de maaltijden in contact te laten komen met gasten van het
inloophuis.

Medewerkers
Het inloophuis wordt gerund door een team van ca 50 vrijwilligers, kernvrijwilligers, schoonmakers, administrateur,
etc. Het team wordt aangestuurd en begeleid door de staf bestaande uit 2 stafleden, waaronder de coördinator. De
coördinator is parttime in loondienst en is operationeel eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting.
De kernvrijwilligers runnen de openingsuren van het inloophuis. Zij werken daarin samen met een aantal
vrijwilligers die ingezet worden voor diverse praktische taken. Een aantal vrijwilligers is tevens vaste gast van het
inloophuis en krijgt in hun vrijwilligersrol een stukje verantwoordelijkheid en erkenning.
We zien dat we steeds meer moeite moeten doen om nieuwe vrijwilligers te werven. Het bestaande netwerk blijkt
niet onuitputtelijk, we zullen daarin de bakens moeten verzetten.
In 2014 werden (2 kern-)vrijwilligersbijeenkomsten gehouden waarbij ruimte is voor ontmoeting, toerusting,
bemoediging en het bespreken van de actuele zaken. Daarnaast was er de jaarlijkse Synagogebarbecue met alle
vrijwilligers en partners, een terugkerende happening waarin plezier, dankbaarheid en lekker eten centraal staan.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2014 5 keer.
Ultimo 2014 heeft het bestuur de volgende samenstelling:
Jaap Meijer
- faciliteiten, tevens vicevoorzitter
Leonard van der Plas
- PR en Communicatie
Herman van Splunter
- secretaris
Walter Bunnik
-penningmeester
Goos van Steinvoorn
- voorzitter
Ook bestuursleden doen hun werk op vrijwilligersbasis, zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Financiën
Het boekjaar 2014 is afgesloten met een tekort van € 8.534 (2013 overschot €2.865). Dat was een forse tegenvaller!
De totale inkomsten bleven achter bij de begroting. De giften van particulieren stegen weliswaar, deels door
eenmalige giften, maar dat was onvoldoende om de daling in bijdragen van kerken en bedrijven op te vangen.
Geplande fondsenwervingsacties moesten helaas worden uitgesteld door ziekte van de betrokken medewerkers.

Het tekort wordt ten laste van de continuïteitsreserve gebracht.
Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het financiële jaarverslag 2014.
De financiële focus voor de komende jaren blijft onverminderd liggen op groei van de fondsenwervingsinkomsten
en verhuurinkomsten.

Hart voor mensen
We bouwen aan een organisatie die sterker wordt. Want we willen bezoekers helpen hun weg te vinden in het
leven van alledag. Gewoon door gastvrij te zijn, koffie en maaltijden aan te bieden met een luisterend oor en
gewone oprechte persoonlijke aandacht. Want daar gaat het om, de Oude Synagoge heeft “hart voor mensen”.
Harderwijk, 27 mei 2015

