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Wie zijn wij? 

De Oude Synagoge is een fondsenwervende stichting waarin een team van ongeveer veertig 
vrijwilligers het inloophuis runt. De vrijwilligers zijn veelal lid van diverse christelijke 
geloofsgemeenschappen in Harderwijk. Het zijn deze vrijwilligers die ervoor zorgen dat ons 
inloophuis een plek is waar mensen zich thuis voelen. Vanuit onze christelijke 
levensovertuiging willen wij mensen een luisterend oor bieden en zo nodig helpen om zelf 
de draad van het leven beter op te pakken. We geloven dat God deze wereld liefheeft en dat 
hij het beste voor heeft met Zijn schepping. Vanuit deze overtuiging willen wij omzien naar 
anderen. Geluk gaat over meer dan alleen jezelf, het gaat over samen optrekken met 
anderen. Bezoekers mogen zijn zoals ze zijn. Iedereen is welkom. 

Wat wij willen bereiken? 

De Oude Synagoge wil een gastvrije, veilige ontmoetingsplaats bieden aan mensen die 
daaraan behoefte hebben. Oprechte betrokkenheid en belangeloze aandacht voor mensen 
staan hierbij voorop. Wij respecteren onze bezoekers in wie ze zijn en wij helpen ze waar 
nodig om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Het voorkomt dat mensen in een sociaal 
isolement raken en bij de pakken neer gaan zitten. Wij werken daarbij graag samen met 
organisaties die deze missie onderschrijven en ons daarbij kunnen ondersteunen. 

Hoe willen wij dat bereiken? 

Om een gastvrije en warme ontmoetingsplaats te bieden hebben wij de beschikking over het 
sfeervolle gebouw van de voormalige synagoge in Harderwijk. Dagelijks bieden we daar met 
onze vrijwilligers gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, onder het genot van koffie of thee, 
een lunch of een warme maaltijd. Daarnaast worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd.  

Wij werken samen met Stichting Ontmoeting om het inloophuis nauw aangesloten te 
houden bij de professionele zorg en activeringsactiviteiten die door deze 
samenwerkingspartner wordt geboden. Deze professionele stichting ondersteunt ons in het 
doel mensen te helpen om hun leven weer op orde te krijgen, relaties aan te gaan en te 
onderhouden. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Samen met deze stichting streven 
wij er in de komende jaren naar onze vrijwilligers nog meer toe te rusten voor hun 
werkzaamheden en de openingstijden van ons inloophuis te verruimen. Deze 
samenwerkingspartner verzorgt ook de scholing en training van onze vrijwilligers. 

 



 

 

Wat is er nodig om ons doel te bereiken? 

Zonder de inzet van vrijwilligers zouden wij onze doelstelling niet kunnen bereiken. Ons 
inloophuis wordt gerund door ongeveer veertig enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, 
daarbij aangestuurd door twee parttime coördinatoren. De eindverantwoording berust bij 
het bestuur. 

Een belangrijk aandachtspunt is de werving voldoende vrijwilligers. Dat wordt ook versterkt 
door onze wens om in de komende jaren de openingstijden te verruimen. Daartoe wordt 
een wervings- en actieplan opgesteld.  

Wij zijn jaarlijks actief om voldoende financiële middelen te verkrijgen om onze missie te 
realiseren. Dat doen we vooral door het benaderen van kerken, bedrijven en particulieren. 
Het grootste deel van onze inkomsten hebben wij te danken aan hun vrijgevigheid. 
Daarnaast bestaan onze inkomsten uit de verhuur van onze gebouw en de bijdragen van 
bezoekers voor de koffie, thee en maaltijden. Onze reserves zijn primair bestemd voor de 
continuïteit van ons werk. Daarnaast is de inrichting van ons inloophuis aan vernieuwing toe 
en reserveren wij de komende jaren daartoe de benodigde middelen.  

Stichting De Oude Synagoge heeft geen mensen in loondienst. Ons beloningsbeleid is als 
volgt: onze twee coördinatoren en de schoonmaaksters ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding binnen de daartoe gestelde fiscale voorwaarden. Alle overige 
vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, ontvangen geen vergoeding.  

 

Harderwijk, februari 2023 

 

 

 

 


