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Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam 

Jaarverslag over 2018 

PROLOOG  
 

Open 
 
Heer, open onze ogen, 
zodat wij zien wie de ander is. 
de ander die ons nodig heeft. 
 
Heer, open onze oren, 
zodat wij horen naar de ander, 
de ander die ons zijn verhaal vertelt. 
 
Heer, open ons hart, 
zodat wij geraakt worden door de ander, 
de ander die zo’n pijn heeft 
 
Heer, zet onze benen in beweging, 
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan, 
de ander die zo eenzaam is. 
 
Heer, zegen onze handen, 
zodat wij de ander aan kunnen raken, 
de ander die ons zo nodig heeft. 
 

Irene Chr. Stok                                 

 
 

Met het openstellen van ons inloophuis, stellen wij - vrijwilligsters en vrijwilligers - ons open voor de 
medemens die op onze weg komt en zich bij ons gezien mag weten. 
Vanuit een pastorale instelling, ook wanneer je als vrijwilliger niet in de kaartenbak van een van de 
(kerkelijke) oprichters staat! 
 
Met vallen en opstaan proberen we dat al bijna dertig jaar. We doen dat met liefde en ontlenen daar 
ook zin aan.  
Zo zijn we elk van betekenis in onze stad, zowel bezoekers als vrijwilligers.  
Dankbaar aan allen die dit iedere jaar weer mogelijk maken. 
 
namens het bestuur,  
 
M.-Paul van Mansum, voorzitter       
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INLEIDING 

 

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van inloophuis De Wissel.  

Graag voldoen we aan onze statutaire plicht onze activiteiten te verantwoorden én zo de samenleving bij ons 

werk te betrekken. 

Via dit jaarverslag wordt u geïnformeerd over een uniek stuk vrijwilligerswerk in Schiedam.   

Uniek: om vanuit zeer verschillende religies en levensovertuigingen present te zijn in het oude centrum van 

Schiedam met steeds weer nieuwe mensen die zich in willen zetten voor steeds weer nieuwe mensen. 

Mensen die De Wissel ontdekken als plaats waar ze welkom zijn, een gewillig oor vinden, contact kunnen 

maken. 

 
Een aantal kerken heeft het ons destijds mede mogelijk gemaakt het huidige pand aan te kopen. Met hun 

bijdrage of renteloze lening aan dit inloophuis zijn de Schiedamse kerken present in de stad en geven zo mede 

inhoud aan hun missionair - diaconale opdracht.   

 

Deze doen dat op OECUMENISCHE wijze, dat wil zeggen als kerken samenwerkend; op DIACONALE wijze, 

vanuit een christelijke inspiratie als dienst aan de samenleving; op PASTORALE wijze, dat wil zeggen met 

bewogenheid en oprecht meeleven met de mensen in de stad. 

 

Als inloophuis bieden we gastvrijheid, een luisterend oor, aandacht en zo mogelijk hulp en informatie. Over de 

wijze waarop we dat doen, gaat dit jaarverslag.  

 

De statutaire doelstelling en de samenstelling van het bestuur is opgenomen als bijlage 2 bij dit verslag. 

 

Een overzicht van de oprichters en participanten is in bijlage 2 bij dit verslag opgenomen. 

 

In 2018 is er wel wat veranderd in de Wissel. Zo gingen we in concrete projecten meer samen werken met 

onze collega’s in Schiedam-Noord, ontmoetingshuis De Weerklank, zoals in de realisering van een 

gezamenlijke website en een mooi project Levensboeken. De handwerkgroep Het Schaap werd officieel 

onderdeel van ons aanbod. 

 

In 2018 heeft De Wissel ook een zichtbare verandering ondergaan. Na het vertrek van de Voedselbank en een 

traject van fondswerving kon in het Stiltecentrum een nieuwe betonvloer worden gestort en is de ruimte in 

eigen beheer verder opgeknapt en geschilderd.  

Nieuwe vloerbedekking en (bijna) nieuwe stoelen en tafels hebben er een totaal andere ruimte van gemaakt. 

 

 

Een indicatie voor onze maatschappelijke relevantie is natuurlijk ook het bezoekersaantal. Dat bleef ongeveer 

gelijk: van 3.323 bezoekers in 2017 tot 3375; dat is gemiddeld 281 bezoekers per maand. 
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Vrijwilligers  

 

Eind 2018 telden we in totaal 38 vrijwilligers. Daarvan zijn er 23 met regelmaat gastvrouw/heer, het bestuur 

bestaat uit zeven personen, andere vrijwilligers hebben specifieke taken zoals coördinatie Soepgroep, 

verzorgen ‘Wissel-exposities’, taalles via de ‘Taalwissel’ en leiding handwerkgroep Het Schaap. 

De coördinatiefunctie wordt vervuld door Jetty Krijger, Gerdien Stam en Frans Smits.   

 

Jetty Krijger coördineerde met alle  gastheren/-vrouwen een zogenaamd jaargesprek. Daaruit bleek over het 

algemeen tevredenheid over het werk en de begeleiding in De Wissel. Sommigen zouden het op prijs stellen 

andere vrijwilligers wat vaker informeel te ontmoeten. We bedachten er de vrijwilligersborrel voor! 

 

Het verloop onder de vrijwilligers blijft laag – gelukkig melden zich wel regelmatig nieuwe vrijwilligers aan, 

zodat we geen acute problemen hebben om het rooster sluitend te maken. 

 

Contact is er met het Servicepunt Vrijwilligers van de gemeente Schiedam. De nieuwe coördinator kwam in 

het voorjaar kennismaken in De Wissel. Van hun aanbod maken we regelmatig gebruik; o.a. krijgen alle 

vrijwilligers desgewenst een Vrijwilligerspas en een attentie rond de Jaarwisseling. 

Voor de vrijwilligers loopt een passende verzekering via de gemeente Schiedam. 

 

In het kader van de Wet AGV werd een privacyreglement opgesteld dat in augustus naar alle vrijwilligers is 

gestuurd. 

 

Voor interne communicatie houden de vrijwilligers op openingsdagen een logboek bij waarin, naast 

bezoekersaantallen, ook bijzonderheden kunnen worden vermeld. 

 

Op 6 juni organiseerden we een goed bezochte 

Vrijwilligerslunch. Op 2 november een 

vrijwilligersborrel, waar echter maar beperkt 

gebruik van werd gemaakt.  

 

Op 4 september maakten we ons jaarlijkse 

uitstapje. Dit keer een bezoek aan Delft:  

’s morgens waren te gast bij inloophuis De 

Jessehof in het oude centrum van Delft. Na een 

heerlijke lunch stonden 4 TukTuks klaar voor een 

ritje door het oude Delft. Na een drankje op de 

Markt van Delft gingen weer richting trein.                                  

  

  
Vrijwilligerslunch op 6 juni 

 

 
   Met de TukTuk door Delft 
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De Kerstlunch was dit jaar in De Wissel 

zelf. Op 19 december serveerden we 

een stamppotten-buffet en kregen alle 

vrijwilligers hun Kerstattentie. 

 

Inloop  

Als ‘huiskamer van de kerken’ wil de 

stichting haar doelstelling uitdragen: 

doordeweeks een plek bieden waar men 

terecht kan voor een luisterend oor, 

gezelligheid, een kopje koffie. 

     

      
       Kerstlunch vrijwilligers 2018 in De Wissel        

Op vier middagen in de week (zondag en woensdag t/m vrijdag) is De Wissel van 14.00 tot 16.00 uur open als 

INLOOPHUIS. 

De bezoekersgroep is redelijk gevarieerd, waarbij het aantal ouderen overheerst. Tussen bezoekers onderling 

ontstaan ook vaak goede contacten. Er wordt onderling meegeleefd op zowel vreugdevolle als zorgwekkende 

momenten.  

Een koppel van twee à drie vrijwilligers ontvangt de gasten met koffie of thee.  

Helaas ontvielen ons dit jaar een paar vaste bezoekers door overlijden of verhuizen. Alleen wanneer we 

daarover geïnformeerd worden, kunnen onze deelneming betuigen of een groet sturen, want een 

bezoekersregistratie wordt om privacy redenen niet bijgehouden. 

Soms zijn er spontane gasten: in januari bezocht ons een projectmedewerker van het Stedelijk Museum in het 

kader van een project ‘hun buren beter te leren kennen’.  

Duidelijk zichtbaar hangen inmiddels onze Huisregels, waarop onder andere te lezen is dat we soms foto’s 

maken voor P.R.-doeleinden. Bijna iedereen stemt hier van harte mee in! 

 

Het aantal bezoekers steeg licht; in 2018 hadden we gemiddeld 281 bezoekers per maand. De drukste maand 

was augustus met 338 bezoekers. 

 

 

Handwerkgroep ‘Het Schaap’ 

Handwerkgroep ‘Het Schaap’, een initiatief van drie enthousiaste mensen, die iedere woensdagmiddag aan de 

grote tafel zitten te handwerken, is inmiddels niet meer weg te denken . De drie vast medewerkers zijn 

officieel onderdeel van ons vrijwilligersteam geworden. Een kleine, vaste groep maakt gebruik van dit aanbod. 

 

Curiosa 

De verkoop van curiosa blijft een vast en populair onderdeel van het werk 

van de vrijwilligers.  

Veel passanten blijven kijken voor de etalage (nog steeds “de best bekeken 

etalage van het Broersveld”), sommigen komen binnen voor een aankoop 

en een praatje. Ook met aanbieders van curiosa ontstaan soms leuke 

contacten.  
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Frans Smits was in 2018 de coördinator curiosa. Aan het eind van het jaar droeg hij zijn taken over aan Jetty 

Krijger en Thérèse de Zoete.   

Nog steeds vormt de verkoop van curiosa  een substantieel onderdeel van onze inkomsten. De gemiddelde 

netto-opbrengst per maand was vorig jaar met ruim € 80,00 iets lager dan 2017 (op jaarbasis goed voor  

€ 963). De immateriële waarde is moeilijk in geld uit te drukken. Immers, door het aanbod van curiosa leggen 

we veel nieuwe contacten zowel met kopers als met spontane aanbieders van curiosa, recyclen we goederen 

en kunnen mensen met een kleine beurs ook leuke dingen kopen! 

 

Andere activiteiten  

Sirenedienst  

De (bijna) maandelijkse SIRENEDIENSTEN in ons Stiltecentrum 

hebben ook in 2018 doorgang gevonden. Aan de tien 

diensten namen gemiddeld zes personen deel (min. twee, 

max. tien personen).  

Iedere eerste maandag van de maand gaat op straat de 

sirene af. Voor vele ouderen een herinnering aan de oorlog, 

maar bedoeld als test voor het geval nodig … . Aansluitend 

houden we een korte viering. 

Tijdens dit middaggebed staan we stil bij oorlogsdreigingen, 

rampen en onrecht, maar er is ook aandacht voor positieve 

gebeurtenissen en is er ruimte voor ieders persoonlijke 

gebedsintenties.  

De Sirenediensten worden afwisselend geleid door Lidwien 

Meijer, Ruud Kats, Paul van Mansum en Guus Ruijl. Ds. Taco 

Smits verliet helaas ons team doordat zijn aanstelling bij de 

PKN Schiedam-stad eindigde. 

 

Na afloop van elke Sirenedienst is er altijd ruimte voor 

gesprek en ontmoeting bij een kopje koffie of thee. 

 

Vanwege de vervanging van de vloer in het Stiltecentrum 

moest er vorig jaar soms flink geïmproviseerd worden om de 

vieringen doorgang te kunnen laten vinden. 

Soepgroep 

Iedere laatste donderdag van de maand komt de SOEPGROEP bijeen in De Wissel: een wisselende groep van ca. 

dertien deelnemers, die na een eenvoudige soepmaaltijd met elkaar in gesprek gaat.  

Een kleine, trouwe groep vrijwilligsters/-ers zorgt bij toerbeurt voor de inkopen en kookt de soep. Voor de 

leiding van de gesprekken kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers uit een kring van pastores e.d.  

De coördinatie van de Soepgroep werd ook in 2018 verzorgd door ons bestuurslid Wineke van der Haagen 

samen met Tineke Bastiaans. Ze leiden de tafel, maken samen het rooster voor de kooksters en regelen de 

inleiders, die onderwerpen voorbereiden voor het nagesprek. Eenmaal was een medewerkster van het 

Stedelijk Museum Schiedam te gast om te praten over de expositie ‘Sticky Business’. 
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Voor deelname wordt een vrijwillige bijdrage van € 3,50 gevraagd. De Soepgroep wordt, evenals de 

Sirenedienst, iedere maand aangekondigd in lokale media als (kerk)bladen, zondagsbrieven, periodieken van 

de ouderenbonden KBO en PCOB en de huis-aan-huispers. 

 

Wisseldiner 

Met dank aan kok Wim kon ook in dit verslagjaar weer (bijna) iedere tweede donderdag van de maand een 

lekker driegangenmenu worden geserveerd. Een min of meer vaste groep bezoekers maakt gebruik van dit  

aanbod. Bij overtekening krijgen nieuwe bezoekers voorrang. De deelnemersbijdrage bedraagt € 5,00.  

                                                                                  Wisseldiner met kok Wim in actie 

 

De Taalwissel 

Op dinsdagmiddag en donderdag rond lunchtijd komt een kleine groep (voornamelijk vrouwen uit diverse 

landen van Oost-Europa en Klein-Azië) bijeen onder leiding van de dames Kocamiş en Mihci-Özcelik 

(vrijwilligsters). Door gezamenlijk te lezen en te praten vergroot men de Nederlandse taalvaardigheid.  

Er zijn contacten met Stichting Taal+  en de bibliotheek om deze activiteiten te ondersteunen. 

 

Tentoonstellingen 

In het afgelopen jaar werd in De Wissel zoals 

gebruikelijk weer een aantal exposities georganiseerd. 

Dit jaar voor het eerst georganiseerd en 

gecoördineerd door twee nieuwe vrijwilligster, Dieke 

Rietkerk en Jenny. Het streven is om de openingen van 

nieuwe exposities te gebruiken om extra publiciteit te 

genereren. 

Exposanten waren achtereenvolgend 

• De schildersbende van Meredia onder leiding van 

Juan Heinsohn Huala van Stg. Zona Franca 

• Violijn, met aquarellen, gouaches en acrylwerk 
         Opening expositie Violijn 
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• Jasha Garritsen, met fotowerk 

• Mw. Wil IJlstra, die op 94-jarige leeftijd voor het eerst haar schilderijen  

   exposeerde! 

• Ilona Bruins, met collages en 

• Celieke van der Linden met schilderijen.  

 

Bijzondere openstellingen: 

Op maandag 1 januari hebben we met bezoekers en vrijwilligers geklonken 
op het nieuwe jaar.  
 
Op 5 december vierden we het Sinterklaasfeest. 

            
mevrouw Wil IJlstra 

 
Begin december maakten we onder leiding van Theo, een van de 
vaste bezoekers, weer kerststukjes - veel mensen gingen naar 
huis met een mooi kerststukje.  
 
Maar ook werd een aantal stukjes gemaakt voor de verkoop! 
 
O p Tweede kerstdag waren we, zoals inmiddels gebruikelijk, extra 
open.   
 

Activiteiten van derden  

Naast eigen activiteiten biedt Stichting Missionair Diaconaal 

Centrum Schiedam ook onderdak aan de volgende organisaties / 

activiteiten: 

 

 
Schildercursus door stichting Meredia.  
Elke 2e  en 4e woensdagavond organiseert Stichting Meredia een schildercursus in ons pand 
onder leiding van de heer Juan Heinsohn Huala van Stichting Zona Franca.   
 
Kerken 

De aangesloten kerken maken incidenteel gebruik van onze locatie. Op 17 maart zouden we een 

‘pleisterplaats’ zijn  op de regionale pelgrimswandeling in het kader van de Vastenactie – wegens 

planningsproblemen werd dat op de dag zelf helaas afgelast. 

 

 

Ouderenorganisaties 

Onder leiding van de voorzitter van De Wissel vergaderen de 

besturen van de Schiedamse afdelingen van KBO en PCOB 

periodiek in ons inloophuis om nadere samenwerking verder te 

ontwikkelen. Sedertdien vermelden zij ook onze activiteiten op 

hun gezamenlijke website www.kbo-pcob-schiedam.nl.  

 

http://www.kbo-pcob-schiedam.nl/
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P.R.   

Een belangrijk P.R.- instrument is een website. Met het gewonnen prijzengeld (Netwerk DAK, eind 2017) 
konden we een nieuwe Website laten bouwen. Van aanvang af hebben we besloten dit samen te doen met 
onze collega in Schiedam-Noord, ontmoetingshuis De Weer-
klank.  
Het laten bouwen van een website bleek een grotere klus dan 
aanvankelijk voorzien, maar eind 2018 kon ‘ie ‘in de lucht’: 
www.inloophuizenschiedam.nl .  
Op de website kan men eenvoudig navigeren naar De 
Weerklank of De Wissel. 
Studio Meerwaarde ontwierp het nieuwe logo voor 
gezamenlijke activiteiten en presentaties. 
Klaas Bakker bood aan onze webmaster te worden; een aanbod 
dat we dankbaar aanvaardden. 
 
 

De Wisselaar, een digitale interne nieuwsbrief voor vrijwilligers en bestuur, kwam afgelopen jaar vijf maal uit.  

 

Goede bekendheid is een basisvoorwaarde voor ons werk.  

Daarom zijn we dankbaar dat veel kerkbladen maar ook Het Nieuwe Stadsblad, AD-Rotterdams Dagblad, 

Seniorenwelzijn en de ouderenbonden aandacht geven aan onze activiteiten (zoals de Sirenediensten, 

Soepgroep en exposities). Maandelijks worden hierover persberichten verstuurd. 

 

De etalage blijft een bijzondere vorm van P.R. bedrijven. Open of niet: veel binnenstad-bezoekers blijven 

staan voor onze etalage en hun belangstelling voor een object daaruit voert hen vaak over de drempel.  

 

Op 16 april waren we met een stand aanwezig op het Ouderenfestival in de Foyer van het Theater aan de 

Schie; op 30 juli verzorgenden we een presentatie voor staf en bezoekers van stichting De Moutery aan de 

Westerkade; 

In september werd de voorzitter geïnterviewd voor de nieuwe website van Netwerk DAK; 

op 12 december kregen we van de ondernemers in de binnenstad een stand aangeboden op de Kerstmarkt 

op het Broersveld, koud maar gezellig! 

Als laatste in dit kader noemen we het Zomerterras, georganiseerd in samenwerking met het 

Wijkondersteuningsteam Schiedam Centrum-West, waarover elders meer. 

 

Ook dit jaarverslag zien we als een vorm van P.R. bedrijven: desgevraagd wordt het steeds vaker digitaal 

verspreid. 

 

 Gebouw 
2017 sloten we af met een achterzaal zonder vloer! Nadat er een betonvloer was gelegd, heeft het bestuur in 

eigen beheer de ruimte geschilderd en verder opgeknapt. Nieuwe vloerbedekking en nieuwe inventaris 

maakten dat we nu kunnen beschikken over een stijlvol Stiltecentrum annex vergaderkamer. 

Inmiddels werd gewerkt aan een volgend project: isolerend glas voor de etalageruit met als voordelen 

energiebesparing én voorkomen van beslaan, zeker in de winter. Eind 2018 werd ons een aanzienlijke subsidie 

toegezegd en kon de opdracht aan de aannemer gegeven worden . 

 

http://www.inloophuizenschiedam.nl/
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Bestuur 

In het verslagjaar waren geen bestuursmutaties. 

Het dagelijks bestuur vergaderde twee maal, het Algemeen bestuur vijfmaal. Aan de vergadering van het AB 

nemen ook de coördinatoren van de vrijwilligers deel alsmede de coördinatoren exposities.  

 

Beleidscommissie  Wissel - Weerklank 

In 2018 heeft de samenwerking met Ontmoetingshuis De Weerklank in Schiedam-Noord een structurele basis 

gekregen. 

Opgericht werd een beleidscommissie Wissel – Weerklank, met als voorzitter Herman Noordegraaf (bestuur 

De Wissel). Vanuit de Wissel namen verder plaats Nicoline van Veen, Guus Ruijl en Paul van Mansum (als 

secretaris). Vanuit De Weerklank namen deel Hans van der Linden, Frans Griffioen (tot de zomer) en Riekje 

Sinnecker. Marcelle Jansen woonde als extern adviseur de vergaderingen bij. 

De beleidscommissie produceerde een notitie ‘De volgende stap’ (zie bijlage 1) over verdergaande 

samenwerking in Schiedam. Deze notitie werd geaccordeerd door beide besturen en voorgelegd aan de lokale 

kerken als dragers van ons werk. De respons was steeds positief. In de notitie wordt ook het voornemen 

verwoord om te werken naar aanstelling van een beroepskracht (algemeen coördinator) om de continuïteit 

van het werk in beide inloophuizen meer te borgen. Na een projectperiode van bijv. drie jaar kan de beoogde 

meerwaarde van zo’n kracht worden bepaald. Vooralsnog denken we dat er mogelijkhedenaanwezig zijn om 

de financiering van dit project via fondswerving te realiseren. 

 

In 2018 hebben we de samenwerking in een drietal gezamenlijke projecten nader beproefd: 

- het laten bouwen van een gezamenlijke website, 

- het organiseren van een aantal thema-avonden rond spiritualiteit (in ontmoetingshuis De Weerklank) 

  onder leiding van Joop van den Enden, 

- het project Levensboeken.  

Dit laatste was een vrij aanzienlijk project. Onder de (intensieve) projectleiding van Marcelle Jansen en Riekje 

Sinnecker hebben ca. 10 vrijwilligers (gem. leeftijd 53 jaar) een evenzo groot aantal ouderen (gem. leeftijd 81 

jaar) geïnterviewd en geholpen bij het maken van een levensboek. Voor een groot deel van dit project hebben 

we subsidie gevraagd en gekregen van de gemeente Schiedam. Dit project loopt nog door tot voorjaar 2019. 

 

Diversen 

Met het Wijkondersteuningsteam (WOT) -Schiedam Centrum/West waren  goede contacten.  We nemen zo 

mogelijk deel aan netwerkbijeenkomsten van het WOT. Een zichtbare vorm van de samenwerking was het 

Zomerterras: in een periode van zeven weken organiseerden we een vijftal zomerterrassen, waarbij passanten 

op informele manier kennis konden maken met het aan bod van beide organisaties.  

Na een evaluatie hebben we afgesproken dit project in 2019 nog wat breder voort te zetten. 

 

Het MEERJARENBELEIDSPLAN van onze stichting is integraal opgenomen op de website  

www.inloophuizenschiedam.nl en is ook opvraagbaar via het secretariaat. Ook het jaarverslag wordt 

opgenomen op de website, waarmee tevens wordt voldaan aan de eisen van de belastingdienst m.b.t. ANBI-1 

instellingen. 

 

                                                
1 =  Algemeen Nut Beogende Instelling   

http://www.inloophuizenschiedam.nl/
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Met de twee bovenburen zijn goede contacten in het kader van de Vereniging van Eigenaars. Deze contacten 

lopen via de penningmeester (die tevens penningmeester van deze VvE is). 

 

Relatie met de participanten/oprichters 

Met de kerken als participanten/oprichters zijn diverse vormen van contact. Natuurlijk via toezending van 

jaarverslag en jaarrekening (vanaf 2015 op verzoek doorgaans digitaal) maar ook door toezending van onze 

beleidsvoornemens.  

In het kader van de samenwerking tussen De Weerklank en De Wissel heeft de  beleidscommissie in het 

verslagjaar met alle relevante kerken en geloofsgenootschappen contact gehad 

De penningmeester is ook actief als secretaris van de RAAD VAN  KERKEN SCHIEDAM, waarin regelmatig verslag 

wordt gedaan over het werk in De Wissel.  

 

Netwerk lokaal 

Lokaal komt het werk van De Wissel regelmatig aan de orde in de RAAD VAN KERKEN SCHIEDAM.  

De Wissel is sedert enige jaren ook het postadres van deze Raad.  

Ook zijn er in voorkomende gevallen contacten met o.a. Stichting Meredia, Stichting Dock  

(v.h. SWS Welzijn) en Stichting Voedselbank. 

 

Netwerk DAK 

Op 11 juni bezocht een bestuursdelegatie een regionale bijeenkomst van het 

Netwerk in Rotterdam. Het thema was dit jaar ‘Omgaan met Levensvragen’.  

 

Op 8 november was de landelijke netwerkdag van Netwerk 

DAK, dit jaar in Zeist.  ‘De Formule Zeist’ stond centraal, een inspirerende aanpak met 

veel aandacht voor samenwerken in lokale netwerken. Leuk was landelijke waardering 

voor ‘onze Sirenediensten’!  

De drie vertegenwoordigers van De Wissel hebben elk weer aan verschillende 

workshops deelgenomen. We ervaren deze dagen elk jaar weer als heel inspirerend en 

doen altijd weer ideeën op.  

 

Financiën 

De verkoop van curiosa blijft een belangrijke vorm van inkomsten voor de stichting. 

We zijn dankbaar voor de bijdragen uit de kerken, zowel als jaarlijkse donaties als in de vorm van een 

overgemaakte collecte-opbrengst.  

De maaltijden worden  goeddeels kostenneutraal verzorgd, dankzij het scherp inkopen van de vrijwilligers en 

de koks! 

Grotere projecten zijn niet mogelijk zonder extra hulp van welzijnsfondsen. Dankbaar noemen we het Fonds 

Schiedam-Vlaardingen en de Stichting vm. Hervormd Rusthuis. 

Voor het project Levensboeken kregen we subsidie van de Gemeente Schiedam, waardoor we de vrijwilligers 

een goede training konden aanbieden. 

De Wissel heeft zich bij de Schiedamse recyclewinkel (IRADO) aangemeld als ‘goed doel’, zie ook 

www.afvalthechallenge.nl . 

 

De penningmeester zorgt ieder kwartaal voor een actueel rekeningoverzicht.  

http://www.afvalthechallenge.nl/
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Naast dit inhoudelijk jaarverslag verschijnt ook een financieel jaarverslag (jaarrekening) over 2018. Dit verslag 

is als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd.  

 

De Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam staat bij de belastingdienst onder nummer 85.87.164 

ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan De Wissel (onder 

voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn. Sedert 2014 voldoen we aan de verzwaarde eisen, die aan ANBI-

instellingen worden gesteld. Deze betreffen met name transparantie over besteding en samenstelling van het 

vermogen, samenstelling van het bestuur en inzage in beleidsvoornemens. 

 

 

Tenslotte 

Op de drempel van een nieuw jubileumjaar (in 2019 vieren we ons dertigjarig bestaan!) zien we terug op een 

goed jaar. De basis blijft ons Open Huis op vier dagdelen per week, maar door de inzet van velen konden we 

weer veel extra projecten aanpakken en organiseren. 

We voelen ons gedragen én gestimuleerd door onze achterban.  

De komende tijd willen we onze toekomstbestendigheid verder versterken in samenwerking met onze 

collega’s in Schiedam-Noord van Ontmoetingshuis De Weerklank. 

Voor reacties op dit verslag en nieuwe ideeën en/of wensen houden wij ons van harte aanbevolen! 

 

Namens het bestuur, 

M.-Paul van Mansum, voorzitter 

Yvonne Jongepier-Geerdes, secretaris 

Ton Durenkamp, penningmeester   
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BIJLAGE 1 

 
Beleidscommissie Weerklank – Wissel   
‘Een volgende stap’ 
In het afgelopen jaar hebben we in diverse samenstellingen contacten gehad met ‘de Kerken’ in 
Schiedam aan de hand van de notitie ‘Missionair-diaconaal werk in Schiedam’ d.d. 29 01 2018. 
Doel van de notitie was de lokale kerken bij te praten over de samenwerkings- en toekomstplannen van 
inloophuis De Wissel en ontmoetingscentrum De Weerklank. De samenwerking heeft het afgelopen jaar o.a. 
gestalte gekregen in een project ‘Levensboeken’ en de bouw van een gezamenlijke website. In januari 2019 
hopen we met Filmgesprekken te beginnen. Verdere ontwikkeling op het terrein van presentie, ontmoeting 
en bezinning zullen ontwikkeld worden. 
Voor deze verdere uitbouw van de toekomstplannen denken we dat een beroepskracht / coördinator voor 
een periode van minimaal drie jaar noodzakelijk is. 
 
Alle kerken zijn uitgenodigd te reageren. Sommigen hebben dat beperkt gedaan – telefonisch of per mail- 
andere gingen in op onze uitnodiging voor een gesprek. Met name Hans van der Linden, Herman 
Noordegraaf en Paul van Mansum hebben aan deze gesprekken deelgenomen. 
 
Belangrijkste conclusies: 
De lokale kerken herkenden zich in de kwetsbare positie van de beide huizen, afhankelijk van een klein 
aantal vrijwillige ‘trekkers’. 
Geen enkele kerk  heeft negatief gereageerd op de notitie. Een enkele is zelfs ter inspiratie op bezoek 
geweest bij ‘De Windwijzer’ en Vlaardingen en kwam enthousiast terug.  
Eén kerk bood concreet aan mee te willen werken met fondswerving in het eigen kerkelijk netwerk op 
landelijk niveau en mee te denken over eventuele huisvesting van de beoogde coördinator.  
Ook geen enkele kerk bood gelijk geld aan om de plannen te verwezenlijken.  
We zijn ons bewust van de beperkte financiële mogelijkheden van de kerken. De fondswerving zal dus 
grotendeels extern moeten plaatsvinden. 
 
Hoe nu verder: 
We denken dat borging en  verdere professionalisering van het diaconaal-missionair inloophuizenwerk in 
Schiedam alleen lukt wanneer er een betaalde coördinator kan worden aangetrokken. De beleidscommissie 
WW is bereid om hiervoor een fondswervingstraject te starten, graag gebruik makend van de aangeboden 
expertise. 
Het zou mooi zijn als deze plannen kunnen worden gedragen door de gezamenlijke Schiedamse Kerken en 
de Raad van Kerken Schiedam.  
We denken bij een vervolg van de plannen aan de oprichting vaneen breed samengestelde klankbordgroep 
vanuit de kerken. In welke vorm en in welke relatie tot de besturen van De Weerklank en De Wissel moet 
nog besproken worden.  
Binnen onze beide besturen moeten we naar een passende structuur zoeken, om het eventueel 
werkgeverschap goed in te richten. 
 
Wat zijn dan de logische vervolgstappen? 

1. Deze notitie amenderen / vaststellen in de Beleidscie. WW (gedaan vergadering 21.12.18) 
2. Bespreken in de besturen van De Wissel en De Weerklank (januari 2019) 
3. Deze plannen voorleggen aan de S’damse Raad van Kerken (ev. vergadering 24 januari 2019) 
4. Opstellen projectplan en aan de slag met geldwerving door een gemandateerde beleidscie. 

 
Herman Noordegraaf , voorzitter 

MM/090119 
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BIJLAGE 2 

 

 

Oprichting en doelstelling: 

 

 

De Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam is opgericht op 22 juni 1989 en heeft als statutaire 

doelstelling ‘bij te dragen aan vormgeving van een oecumenisch - missionaire en pastorale dienst binnen de 

gemeente Schiedam’.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

 

1.   De inrichting en instandhouding van een centrum of centra binnen de gemeente 

      Schiedam, waarin onder meer de volgende activiteiten zullen plaatsvinden: 

- het verstrekken van zowel mondelinge als schriftelijke informatie over vragen van 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard en over activiteiten van kerken in de gemeente 

Schiedam, bij voorbeeld door middel van het ter beschikking stellen van of verkopen van folders, 

documentatiemateriaal en dergelijke of door het houden van tentoonstellingen; 

- het ontvangen van, en voeren van gesprekken met mensen die op zoek zijn  

naar aandacht en hulp bij vragen van geestelijke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke aard; 

- het gelegenheid bieden aan bezoekers tot rust en bezinning in een stiltecentrum. 

2. Het verzorgen van publiciteit. 

3. Alle andere wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen helpen verwezenlijken. 
     (einde citaat statuten)  

 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2018 

 

Voorzitter dhr. M.-P. van Mansum, op voordracht van de Protestantse Gemeente te Schiedam  

 

Secretaris  mw. Y.E.J.M. Jongepier-Geerdes, op voordracht van het vm.   

   Dekenaat der Rooms-Katholieke Kerk te Schiedam  

 

Penningmeester dhr. A. H. Durenkamp, op voordracht van de parochie De Goede Herder  

 

Leden mw. A.W. van der Haagen-Koornneef, op voordracht van de Protestantse Gemeente 

te Schiedam  

 

dhr. prof. dr. H. Noordegraaf,  Protestantse Gemeente te Schiedam 

 

dhr. A.F. Ruijl, pastoraal begeleider 

 

mw. N.G. van Veen, op voordracht van de Protestantse Gemeente te Schiedam 
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Het bestuur werd in zijn werk gesteund door een aantal vrijwilligers met bijzondere taken: 

 

coördinatorenvrijwilligers:  

Jetty Krijger-van Diggelen, Gerdien Stam en Frans Smits 

en 

Dieke Rietkerk en Jenny, coördinatoren exposities 

 

 

 

Algemene gegevens Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam: 

 

Secretariaat: 

Y.E.J.M. Jongepier – Geerdes 

Burg Knappertlaan 19c 

3116 BA  Schiedam 

 

N.B. per medio maart 2019 wordt het secretariaat overgenomen door mw. L.A.M. Meijer, 

Oostsingel 24 

3112 GE  Schiedam 

t: (010) 426 60 32 

e: lammeijer24@gmail.com 

 

w: www.inloophuizenschiedam.nl  

 

IBAN-nummer: NL 08 INGB 000160 36 74 

t.n.v. Stg. Missionair Diaconaal Centrum Schiedam / De Wissel 

KvK: 41 13 11 56 

ANBI 85.87.164 

 

Inloophuis DE WISSEL 

Broersveld 123 b 

3111 LE Schiedam 

t: (010) 473 30 03 

 

  

mailto:lammeijer24@gmail.com
http://www.inloophuizenschiedam.nl/
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BIJLAGE 3 

 

OPRICHTERS / PARTICIPANTEN: 

De stichting is destijds opgericht door een negental kerken of geloofsgemeenschappen. De oprichters (of hun 

rechtsopvolgers), die alle ook recht hebben op een bestuurszetel, zijn: 

 

- De Rooms Katholieke Parochie ‘De Goede Herder’  

- De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland te Schiedam 

- De Oudkatholieke Parochie van de Heilige Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius te 

Schiedam 

- De Protestantse Gemeente Schiedam 

- De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Schiedam, 

- Het Legers des Heils, gevestigd te Amsterdam, met een regionale afdeling ‘Waterweg – Centraal’ 

- De Remonstrantse Gemeente te Rotterdam (teruggetreden) 
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Bijlage 4,       Jaarrekening 2018 
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Balans 2018  bijlage 5 

 
 
 
 
 
 
 

  



20 
 

BIJLAGE  6: Controleverslag Kascontrole commissie  
 
 

 
 Wij danken hen voor hun werkzaamheden.  
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BIJLAGE  6:   
 
Toelichting op de resultatenrekening 2018 
 
In het rekening overzicht zijn enkele posten toegevoegd om een beter beeld te verkrijgen van specifieke 
inkomsten en uitgaven. Zo is de post ‘giften’ gesplitst in ‘giften’ en ‘subsidies/doelgiften’, waarbij de 
doelgiften m.n. betrekking hebben op grote eenmalige uitgaven. Zo is met de subsidies van Stichting  vm. 
Nederlands Hervormd Rusthuis en Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een groot deel van de kosten 
voor de een nieuwe vloer en herinrichting van het stiltecentrum annex vergaderruimte gefinancierd.  
Een gift van ca. € 1600 van Stichting De Groot Fonds had betrekking op een uitgave voor ledverlichting die 
werd gerealiseerd in 2017. Wij dragen zodoende bij aan de noodzaak tot besparing van energie en een 
verbetering van het huiselijk klimaat.  
De uitgaven t.o. deze subsidies zijn verantwoord in de post onderhoud. 
Ook t.b.v. nieuwe activiteit ‘Levensboeken’ (zie blz. 11 en 13) zijn nieuwe grootboekposten aangemaakt 
teneinde zodoende een goed en snel beeld te hebben van de inkosten en uitgaven. De gemaakte kosten 
minus de bijdrage van de Gemeente Schiedam en de bijdragen van kopers van de boeken zullen worden 
gedeeld met De Weerklank. Het project loopt door in 2019, waardoor nog geen totaal overzicht kan worden 
gegeven en er ook nog geen verrekening met De Weerklank heeft plaatsgevonden. Zij zullen geen wezenlijke 
impact hebben op het jaaroverzicht. 
In 2018 werden zoveel curiosa artikelen gedoneerd dat wij permanent een aantrekkelijk aanbod in de etalage 
konden presenteren. Ook hiermee dragen we ons steentje bij aan de vermindering van de belasting van het 
milieu. 
Zoals in het controlerapport is vermeld is ons geadviseerd de waarde van de gebouwen (Broersveld en Baan) 
gelijk te stellen aan de (renteloze) leningen die hiervoor zijn aangegaan. De hoogte van de leningen zijn 
gedeeltelijk gekoppeld aan de OZB waarde van de gebouwen. Door deze aanpassing is een vergelijking van de 
balansen 2017 en 2018 niet goed mogelijk. 
Wij zijn blij met de door de heer en mevrouw Bastiaans geven deskundige adviezen. 
 
 
De penningmeester. 
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DE WISSEL 

het inloophuis van de kerken in Schiedam 

 

 

Adres: 

Broersveld 123b 

3111 LE Schiedam 

t: (010) 473 30 03 

w: www.inloophuizenschiedam.nl  

Openingstijden 

woensdag   14.00 – 16.00 uur 

donderdag  14.00 – 16.00 uur 

vrijdag  14.00 – 16.00 uur 

zondag  14.00 – 16.00 uur 

                      

 

 

 

Giften of donaties op: 
 

Ons IBAN nummer is: NL 08 INGB 0001 603 674  t.n.v.  
Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam / DE WISSEL 
te Schiedam 
 
De Stichting heeft een ANBI-erkenning waardoor giften aan Stg. Missionair Diaconaal  

Centrum Schiedam onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt ook een periodieke gift 

overwegen (fiscaal aantrekkelijk!) of ‘De Wissel’ opnemen in uw testament. 

Meer informatie hierover bij de penningmeester. 

 

http://www.inloophuizenschiedam.nl/

