Jaarverslag 2018
Jubileum inloophuis
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor De Oude Synagoge: we werden 15 jaar! Voor een
mensenleven is dat nog piepjong, voor een gemiddeld inloophuis in Nederland is het een
respectabele leeftijd. Dat we deze mijlpaal hebben kunnen bereiken, hebben we in de eerste
plaats te danken aan de vele trouwe vrijwilligers, die dagelijks klaar staan voor onze bezoekers
en gasten. Er is in al die jaren een luisterend oor voor iedereen die zijn of haar verhaal kwijt wil
en mooie en moeilijke dingen van het leven daar wil delen.
Waar mogelijk en nodig worden door de coördinator of een van de kernvrijwilligers
persoonlijke gesprekken gevoerd om gasten te ondersteunen bij het aanpakken van hun
problemen. Daarbij wordt soms ook doorverwezen naar andere zorg- of
hulpverleningsorganisaties of contact gelegd met coaches van stichting Ontmoeting. En
natuurlijk is er altijd de mogelijkheid voor een gesprek over geloof- of zingevingsvragen. Als
mensen daarvoor openstaan delen we graag de liefde van God en de boodschap dat Hij ook hen,
met alle zorgen en problemen, op het oog heeft en bidden we desgewenst graag met hen. We
voelen ons gezegend dat we deze unieke plek al 15 jaar in de Harderwijker samenleving mogen
innemen.
De Oude Synagoge heeft in al die jaren zonder enige overheidssubsidie de exploitatie rond
gekregen. Dat mag uniek genoemd worden en ook dat is reden tot dankbaarheid. Zonder de
onmisbare steun van meerdere kerkgenootschappen en andere maatschappelijke organisaties
was het zeker niet gelukt. En daarbij denken we ook aan de donateurs en sponsoren die ons in
woord en daad al die jaren gedragen hebben!
Ons jubileum hebben we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In november is een
feestelijke week georganiseerd voor iedereen die bij De Oude Synagoge betrokken is:
• In de eerste plaatst natuurlijk voor onze bezoekers en gasten: er zijn een paar creatieve
workshops georganiseerd, we hebben extra feestelijke gegeten en er is een gezellige
middag geweest.
• Ook de vrijwilligers zijn natuurlijk in het zonnetje gezet met een feestelijke avond en een
prachtig uitje naar de Visafslag en rokerij. We hebben ervan genoten!
• Voor onze vele donateurs en sponsoren is een sponsorcafé georganiseerd en werd samen met andere belangstellenden - een receptie gehouden, waarin ook - samen met de
initiatiefnemers en oprichters van De Oude Synagoge werd stilgestaan bij de
ontstaansgeschiedenis.
• Ook verzorgde de heer Anton Daniëls, samensteller van o.a. de fotowand ter herinnering
aan de Joodse Harderwijkers uit de Tweede Wereldoorlog, een boeiende avond over de
geschiedenis van De Oude Synagoge en het Joodse leven in Harderwijk.
• De week werd afgesloten met een dankmoment tijdens de lunch op zondag, waar we
onze God hebben gedankt voor al die jaren waarin Hij erbij was.
Natuurlijk waren er nog vele andere momenten waar we aan terugdenken, zoals:
• Extra openingen tijdens feestdagen (kerstsponsordiner, kerstlunch 2e kerstdag,
paasbrunch, Koningsdag);
• Aandacht voor verjaardagen van vaste gasten tijdens de vrijdagavondmaaltijd
• Op echt koude winterdagen: extra openingsuren in het weekeinde

Net als in voorgaande jaren liet het aantal verstrekte lunches en warme maaltijden weer een
stijging zien. In 2018 werden circa 3.000 lunches en 2.500 warme maaltijden. Ook was er in de
weekenden altijd iets te eten voor de mensen , die daar behoefte aan hadden. We mochten in
totaal ongeveer 10.000 bezoekers verwelkomen.

Samenwerking met Stichting Joods Erfgoed Harderwijk
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 die recht doet aan het historische pand dat we huren. Enkele mensen hebben een
project gestart om de Joodse geschiedenis ook digitaal in beeld te brengen en dat ook een plek te
geven in het zgn. 'Westerbork pad. Daartoe is de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk opgericht,
die daarmee een gedeelte van de bovenverdieping in gebruik gaan nemen. In de loop van 2019
zal de samenwerking met deze stichting verder worden uitgewerkt.

Samenwerking Ontmoeting
Vanaf 2017 is de Oude Synagoge een samenwerking aangegaan met stichting Ontmoeting. Deze
stichting ondersteunt mensen, met als doel om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen
om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te
maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Zie voor meer informatie over deze
stichting: www.ontmoeting.org. De inloophuizen van beide organisaties zijn deels
samengevoegd en gehuisvest in het pand van de Oude Synagoge. Beide organisaties behouden
hun juridische zelfstandigheid en werken samen om het inloophuis nauw aangesloten te houden
bij de professionele zorg en activeringsactiviteiten die door Ontmoeting worden geboden. In de
loop van 2018 is deze samenwerking positief geëvalueerd, zozeer zelfs dat in 2019 onderzocht
zal worden hoe deze samenwerking kan worden uitgebreid, eventueel ook met andere partners,
en de activiteiten en openingstijden kunnen worden uitgebreid.

Aanpassing huisstijl en sponsoractie
Het jubileumjaar hebben we ook gebruikt om onze huisstijl en website aan te passen en te
moderniseren. Na al die jaren was deze aan een opfrisbeurt toe, maar de slogan 'De Oude
Synagoge, inloophuis met hart voor mensen" is onveranderd gebleven!
Ook is er in 2018 veel energie gestopt in het opzetten van de sponsoractie 'Geeft een maaltijd
aan je naaste'. Hiermee willen wij het financiële draagvlak voor ons werk vergroten en hopen
ook dat deze actie zal bijdragen aan de ambitie om de openingstijden te verruimen.

Medewerkers en vrijwilligers
Het inloophuis wordt gerund door een team van circa 40 vrijwilligers, kernvrijwilligers, koks,
etc. Het team wordt aangestuurd en begeleid door (betaalde) parttime coördinator, Gerrit de
Haan, die daarbij wordt ondersteund door een vrijwilligerscoördinator, Jos Raaijen. Samen
vormen zij de leiding van het inloophuis.
De kernvrijwilligers runnen de openingsuren van het inloophuis. Zij werken daarin samen met
een aantal vrijwilligers die worden ingezet voor diverse praktische taken. Een aantal van deze
vrijwilligers is tevens vaste gast van het inloophuis en krijgen in hun vrijwilligersrol een stukje
verantwoordelijkheid en erkenning. Ook hebben een aantal vrijwilligers zich ingezet voor het
onderhoud en schilderwerk.
Het is in 2018 gelukt om het vrijwilligersgroep op het gewenste peil te houden, maar de werving
van nieuwe vrijwilligers vraagt wel steeds meer tijd en aandacht. Toerusting en training van
vrijwilligers vond plaats in samenwerking met stichting Ontmoeting.

De ontbijtbijeenkomst aan het begin van het nieuwe jaar was een succes en voor herhaling
vatbaar. Ook de jaarlijkse Synagoge-barbecue voor alle vrijwilligers en hun partners was
opnieuw een hoogtepunt, waarin plezier, dankbaarheid en lekker eten centraal stonden.

Bestuur en samenstelling per 31 december 2018
Het bestuur heeft in 2018 zesmaal vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals de
jaarverantwoording, jaarrekening en begroting, is gesproken over het vrijwilligersbeleid, de
regelgeving m.b.t. privacybeleid (AVG), de vernieuwing van de huisstijl en het opzetten van
nieuwe sponsoractiviteiten en de uitbreiding van de samenwerking met stichting Ontmoeting.
Ook zijn voorbereidingen getroffen voor projectsubsidies voor zonnepanelen en het verkrijgen
van vergunning hiervoor. In de loop van 2018 heeft na een periode van 7 jaar Goos van
Steinvoorn de voorzittershamer overgedragen aan Jan den Ouden. Natuurlijk werd van Goos op
feestelijke en passende wijze afscheid genomen, waarin hij bedankt werd voor zijn geweldige
inzet en bijdrage aan het werk van De Oude Synagoge.
Ultimo 2018 heeft het bestuur de volgende samenstelling:
Jaap Meijer
- faciliteiten, tevens vicevoorzitter
Gerard Veldman
- PR en Communicatie
Willemien Bronkhorst
- secretaris
Walter Bunnik
- penningmeester
Jan de Bruin
- algemeen lid
Jan den Ouden
- voorzitter
Ook de bestuursleden doen hun werk op vrijwilligersbasis, zij ontvangen voor hun
werkzaamheden geen vergoeding.

Financiën
Het boekjaar 2018 kon worden afgesloten met een bescheiden exploitatiesaldo. De inkomsten
bedroegen € 61.451. De uitgaven bedroegen € 61.318 zodat een (zeer) bescheiden
exploitatiesaldo resteerde van €133. Met de eerder genoemde sponsoractie 'Geef een maaltijd
aan je naaste' hopen we in de komende jaren meer ruimte in de exploitatie te krijgen en zo ook
de ambities voor ruimere openingstijden (mede) te realiseren.

Tot slot
De afgelopen 15 jaren hebben we met inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers en
sponsoren gewerkt in en aan de Oude Synagoge. We zijn dankbaar voor wat dat in al die jaren en ook weer in 2018 - heeft opgeleverd. We konden betekenisvol zijn voor veel gasten. De Oude
Synagoge heeft een blijvende plek veroverd in de Harderwijker samenleving. We blijven ook in
de komende jaren met passie en vertrouwen werken aan ons inloophuis in de binnenstad van
Harderwijk. Want we willen bezoekers blijven 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. En zo iets te laten zien van Gods liefde voor mensen.
Want daar gaat het om: De Oude Synagoge heeft “hart voor mensen”.

