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Stichting Inloophuis De Koepel

Hoorn, mei 2019
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018. Het jaar 2018 is een bewogen jaar geworden. Een jaar
datie volledig in het teken stond van het overleg met het bisdom.
Een jaar ook waar ons de moed soms in de schoenen zonk. Zou het inloophuis er ooit
komen? Een jaar ook waar wij ondanks alles erin bleven geloven. Waar wij elkaar moed
inspraken om door te gaan.
Op het moment dat ik dit schrijf heeft het bisdom groen licht gegeven. De parochie mag
de beneden verdieping van het pand Achterom 24a aan de stichting verhuren. Al onze
inspanningen zijn dus niet voor niets geweest.
Bestuur
In 2018 zijn twee personen toegetreden tot het bestuur van de stichting.
Het bestuur van de Stichting Inloophuis De Koepel bestaat uit:
Jan Geerlings
voorzitter
Renée Visser
secretaris
Freek Groenendijk
penningmeester a.i.
Anja Huisman
bestuurslid
Leo Dirven
bestuurslid
Het bestuur wordt zeer actief ondersteund door ds. Burret Olde van de
dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland en van Joop Kalb voorzitter van de
Parochiële Charitas Instelling (PCI) van de Heilige Matteus Parochie.
Carel Sassen bouwkundig adviseur ondersteunde de stichting bij het ontwikkelen van
de verbouwingsplannen. Hij hield namens de stichting contact met Joseph Dinant,
bBouwkundig adviseur van de Parochie.
Achterom 24a
De stichting gaat de beneden verdieping van het perceel
Achterom 24a huren van de Parochie. De beneden
verdieping wordt aangepast/verbouwd aan de wensen
van de stichting.
Zoals al eerder vermeldt, is het bisdom akkoord gegaan met het verhuren van de
benedenverdieping aan de stichting. De verbouwing zal dan ook snel beginnen.
De naam van het inloophuis is: “Inn de Drie Tulpen”.
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ANBI-status
Aan de stichting is door de belastingdienst de ANBI-status toegekend.

Coördinator
Er is een vacature opengesteld uitvraag gedaan voor de functie van coördinator. Vijf
personen hebben hierop gesolliciteerd. Na drie rondes kwam mevr. Zwanine
Siedenburg-Dammers als meest geschikte kandidaat uit de bus. Zij kon niet direct
worden aangesteld als coördinator, omdat het bisdom nog steeds niet akkoord was
gegaan met het verhuren van de benedenverdieping aan de stichting.
Begin 2019 is zij op zzp-basis, als kwartiermaker, aan de slag gegaan bij de stichting. Het
ligt in de bedoeling dat zij binnenkort in dienst treedt als coördinator inloophuis “Inn
de Drie Tulpen”.
Activiteiten
De activiteiten van het bestuur bestond uit vergaderen en nog eens vergaderen. Ook
was er intensief (mail)overleg met het bisdom over het realiseren van het inloophuis.
Zo was er een bijeenkomst met monsieur Hendriks (hulpbisschop) met drie
bestuursleden van de stichting, een lid van het Parochiebestuur en de voorzitter van de
PCI.
Parochiebestuur
Ook was er veel overleg met het Parochiebestuur over het verhuren van de
benedenverdieping aan de stichting. Het overleg was intensief en vond in een goede
sfeer plaats. Beide partijen wilden dat het inloophuis er komt.
2019
Wordt het jaar waarop het inloophuis ‘Inn De Drie Tulpen” haar deuren opent. Al onze
energie kunnen we nu steken in het inrichten, bekendmaken en organiseren van de
activiteiten. Ook moeten we nu actief vrijwilligers werven. Want zonder hen wordt het
inloophuis geen succes.
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