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Inleiding
Landelijke en lokale cijfers geven aan dat de armoede sinds 2013 niet of nauwelijks afneemt,
dat 5000 inwoners van Hoorn in armoede leven, dat in Hoorn één op de acht gezinnen met
armoede moeten zien om te gaan... Gezien deze nood in de samenleving van Hoorn, Zwaag
en Blokker, de verandering van de positie van de overheid en veranderingen in het gehele
maatschappelijk veld is de Raad van Kerken Hoorn, Zwaag en Blokker overtuigd van de
noodzaak om tot een laagdrempelige ontmoetingsplek/inloopactiviteit te komen. De diaconie
van de Protestantse Gemeente nam hiertoe het initiatief, dat al snel gesteund werd door de
Parochiële Charitas Instelling van de Heilige Matteüs-parochie (PCI) en de andere kerken.
Het initiatief van de diaconie van de PKN Hoorn Zwaag Blokker is middels een opdracht aan
drs. Burret Olde ten uitvoer gebracht en na contact met de Raad van Kerken in Hoorn,
overgenomen door een werkgroep die onder de auspiciën van de Raad van Kerken de
uitwerking van de plannen op zich heeft genomen.

Visie
Het inloopcentrum nodigt gasten uit om binnen het inloopcentrum zichzelf te kunnen zijn,
anderen te ontmoeten en met eigen talenten dienstbaar te zijn aan anderen binnen het
inloopcentrum.
Gasten worden met respect en waardigheid tegemoet getreden. In haar dienstverlening gaat
het inloopcentrum uit van door gasten aangegeven behoeften en wensen.
Zij zal zich inzetten om deze vraag te helpen beantwoorden zolang deze past binnen de
mogelijkheden van het inloopcentrum en die van haar medewerkers en vrijwilligers.
Daarbij is gastvrijheid een kernwaarde en zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning
richtinggevende en grensbepalende termen in de dienstverlening.

Doelstelling
Het inloopcentrum wil voorbijgangers en vaste bezoekers, op een gastvrije en laagdrempelige
manier ontmoeting, ontspanning en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden. Zij streeft
ernaar met haar inloopcentrum zes dagen per week op vaste tijden geopend te zijn. Het
inloopcentrum wil haar dienstverlening bestendigen en de herkenbare positie van het
inloopcentrum in Hoorn verstevigen, voor zowel gasten als partners.

Stichting en bestuur
De opgerichte werkgroep heeft kort na het van start gaan besloten dat het zinvol is om een
stichting Inloophuis op te richten, zodat er middels fondsenwerving gelden gegenereerd
kunnen worden.
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Op 28 juli 2016 is Stichting Inloophuis De Koepel opgericht met als bestuur:
voorzitter
de heer W.J. Geerlings
secretaris
de heer ir. R.M. Visser,
penningmeester
vacant
lid
de heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk (penningmeester a.i.)
lid/plv. voorzitter
vacant
Taken en verantwoordelijkheden van de stichting zijn:
 Projectplanning
 Acquisitie van de noodzakelijke huisvesting
 Opstellen profiel vrijwilligers en coördinator
 Werving en opleiding van vrijwilligers
 Taakomschrijving, werving en aanstellen van de coördinator
 Werving van de financiële middelen
 Samenstellen begroting en financiële verantwoording
 Langere termijnontwikkeling van aangeboden activiteiten.

De overige werkgroepleden zijn actief gebleven om het project mee tot stand te laten komen.
Dit zijn:
De heer drs. B. Olde, als adviseur
De heer J. Kalb, namens de PCI van de Matteüsparochie
Mevrouw A. Huisman, namens de diaconie van de PKN Hoorn Zwaag Blokker
Het bestuur van de stichting heeft het meerjarenbeleidplan en de meerjarenbegroting
opgesteld, deze zijn op aanvraag te verkrijgen.

Accommodatie en activiteiten
Vanaf de start heeft de werkgroep en later het bestuur zich bezig gehouden met het zoeken
naar een geschikte locatie voor het Inloophuis.
Er zijn meerder locaties de revue gepasseerd, het meest geschikt is het voormalige
secretariaatsgebouw van de Matteüsparochie De Drie Tulpen aan het Achterom in Hoorn.
Deze locatie is centraal gelegen in de binnenstad en biedt ruimte om aanpassingen te doen,
zodat de gelegenheid geschikt te maken is voor het inloophuis.
Een pakket van eisen is daartoe opgesteld en er is een deskundige gevraagd om op basis van
die eisen een voorstel te maken voor een verbouwing.
Dit alles is voorgelegd aan de parochieraad van de Matteüsparochie.
Het Bisdom Haarlem zal instemming moeten verlenen om de verbouwing te realiseren om het
inloophuis op deze plaats te kunnen vestigen.
Om zich te oriënteren aan welke eisen een geschikte ruimte moet voldoen, is er een bezoek
gebracht aan een soortgelijk project in Ede, het inloophuis Meet Inn daar.
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Goede ideeën en ervaringen van de mensen in Ede hebben inhoud gegeven aan de gedachten
die er bij het bestuur en de overige werkgroepleden zijn, over een goede accommodatie en
invulling van de activiteiten.
De activiteiten die o.a. gewenst zijn:
 Een laagdrempelige ontmoetingsruimte
 Koffie, thee schenken
 Een krantje lezen
 Maaltijden serveren
 Een luisterend oor en zo nodig door verwijzen naar hulpverlening
 Ruimte voor hulpverleningsinstanties voor een spreekuur
 Locatie voor de gemeente Hoorn voor een inloop spreekuur

Fondsenwerving
Een belangrijk taak van het bestuur is om te zorgen dat er voldoende geld is om te kunnen
starten en om de gewenste activiteiten, zoals beschreven in het meerjarenbeleidplan, ten
uitvoer te brengen.
Daarvoor zijn er aanvragen gedaan bij verschillende fondsen.
Een aantal daarvan met een verzoek om gelden in te zetten om te kunnen starten, een aantal
om de exploitatie te kunnen realiseren.
Voor een aantal fondsen is het nodig meer informatie en onderliggende onderbouwing van
het project aan te leveren. Deze fondsen worden in 2017 opnieuw aangeschreven met een
verzoek het Inloophuis te subsidiëren.

Contacten samenwerkingspartners en gemeente Hoorn
Het bestuur en de werkgroep van stichting Inloophuis De Koepel vindt het belangrijk dat er
wordt samengewerkt met maatschappelijke en kerkelijke hulpverlening en met de gemeente
Hoorn. De gemeente Hoorn heeft haar zorg en hulpverlening georganiseerd middels
wijkteams en noemt dit 1.hoorn. In de wijkteams zijn diverse disciplines vertegenwoordigd,
zoals maatschappelijk werk of financiële hulpverlening. Andere organisaties zijn o.a.:
Hulpverlening vanuit de West Friese kerken, Straatpastoraat, Schuldhulpmaatje en het Leger
des Heils.
In 2016 is er daarom contact geweest met deze organisaties, om hen op de hoogte te stellen
van de plannen voor het project en met hen te verkennen of samenwerking mogelijk is.
De betreffende organisaties reageren allen positief op het contact en op een vorm van
samenwerking en/ of gebruik maken van ruimte in het inloophuis.

5

Jaarverslag 2016 De Koepel

Stand van zaken op 31 december
Aan het einde van 2016 is er een aantal toezeggingen van fondsen, ten behoeve van de start
van het Inloophuis. Een aantal aanvragen is nog in behandeling.
De PCI van de Matteüsparochie en de diaconie van de PKN Hoorn Zwaag Blokker hebben een
startkapitaal ter beschikking gesteld en toegezegd in de komende jaren voor een deel van de
exploitatie kosten garant te staan.
De beschikbaarheid van de Drie Tulpen als accommodatie ligt nog ter besluitvorming bij het
parochiebestuur en het bisdom.
Zodra duidelijk is waar het Inloophuis gerealiseerd kan worden en er een termijn bekend is
waarop dit kan plaatsvinden, worden er vrijwilligers gezocht. Streefdatum is juli 2017.

Financieel overzicht 2016
JAARREKENING 2016
Baten
bijdrage Diaconie PKN HZB
bijdrage PCI H. Matteus
fondsen

Lasten
1.000,00
1.000,00
1.000,00

oprichtingskosten
kosten website
secretariaat
bestuurskosten
bankkosten
voordelig saldo

3.000,00
BALANS 31/12'16
activa
RABO

285,95
689,70
17,72
71,70
43,10
1.891,83
3.000,00

passiva
1.891,83

vermogen

1.891,83

Contact
per post: Stichting Inloopcentrum De Koepel, Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn
per email: info@dekoepelhoorn.nl
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