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Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis “De Weerklank” Schiedam Noord

Een huis
waar iedereen
welkom is

Een open huis, open naar de wijk, open naar de wereld
Een plek voor ontmoeting voor en met iedereen
Een plek voor rust en stilte
Een stukje kerk midden in de week
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Ter inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis SchiedamNoord. In deze stichting participeren de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam en de
Rooms-katholieke Parochie De Goede Herder, deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus. Het
doel van de stichting is het creëren en in stand houden van een open huis als ontmoetingsplek
voor de bewoners van Schiedam-Noord: ‘De Weerklank’.
In dit jaarverslag vindt u beschreven wat er het afgelopen jaar zoal in ‘De Weerklank’ is gebeurd
en krijgt u een kleine vooruitblik op de plannen voor het volgende jaar.

Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter:

De heer J.C. van der Linden

Penningmeester:

De heer J.C. Olsthoorn

Secretaris:

Mevr. G. Onverwagt

Leden:

De heer L.F. Griffioen
Vacature

4

Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis “De Weerklank” Schiedam Noord

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.
De leden in het bestuur vertegenwoordigen de werkgroepen, zodat er een zo breed mogelijk
draagvlak is om beslissingen te kunnen nemen.
De bestuursleden worden benoemd op voordracht van de participerende kerkgenootschappen
van Schiedam Noord. Ook hebben de vrijwilligers het recht om bestuursleden voor te dragen.
Het bestuur is het besluitvormend orgaan en draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid.
Besluitvorming vindt plaats in overleg met de vertegenwoordigers uit de werkgroepen. Het
bestuur komt ongeveer eens in de zes weken bijeen.

‘De Weerklank’ wil zijn;
- open huis voor en naar iedereen
- een plaats waar een ieder zich thuis voelt
- een plaats waar een stukje innerlijke rust wordt verkregen
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Het jaar 2021
De Weerklank in het jaar 2021
Coronacrisis
Vanwege de overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan, zijn alle
activiteiten van De Weerklank in 2020 gestaakt. In 2021 waren er weer wat meer
mogelijkheden, met namen in de tweede helft van het jaar.
Activiteiten in De Weerklank in 2021, en een kleine vooruitblik op 2022.
Onze eigen activiteiten.
De coronatijd was een slechte tijd. Onze eigen activiteiten, en ook die van onze
medegebruikers konden geen doorgang vinden. We hebben wel, zo goed en zo kwaad als
dat ging, contact gehouden met onze vrijwilligers en met de vaste bezoekers.
In augustus 2021 ging ons huis weer open, voorlopig voor twee dagdelen in de week. Niet
alle vrijwilligers durfden het al aan om dienst te doen en ook bij de bezoekers was er een
zekere terughoudendheid. Het bezoekersaantal liep, ten opzichte van de tijd voor corona,
wat terug.
Burendag.
Op 25 september was het Burendag, een
initiatief van, en gesubsidieerd door, het
Oranjefonds. Dit bleek een enorm succes. ’s
Morgens om 10.00 uur was er koffie met
gebak, ’s middags een lekkere lunch en de
dag werd afgesloten met een warme
avondmaaltijd. Alle buren uit de flat waarin
De Weerklank is gevestigd waren persoonlijk
uitgenodigd. We hebben zo’n veertig
mensen ontvangen en veel nieuwe gezichten
gezien.
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Week van het Geluk.
Een ander hoogtepunt was de Week van het Geluk (voorheen Week tegen de eenzaamheid).
Samen met onze Netwerkpartners, waarover later meer, was er een programma opgezet
voor de hele wijk. We waren drie dagdelen open met inloop en een maaltijd (eventueel togo). Het was gezellig, en er waren veel deelnemers. Ook voor de vrijwilligers is dat natuurlijk
een opsteker. Dat e.e.a. zo gelopen is, is niet in de laatste plaats te danken aan de
netwerkpartners, die ook zelf aan onze activiteiten deelnamen. Het doet goed om dat te
merken, en het doet goed om te merken dat we, door met elkaar samen te werken, we ook
meer voor de wijk kunnen betekenen. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.
De nabije toekomst.
Als de ontwikkelingen op het gebied van corona dat mogelijk blijven maken, willen we in
2022 onze activiteiten nog wat uitbreiden. Waren we eind 2021 gestart met het tweemaal in
de maand organiseren van lunches, gekoppeld aan de inloopactiviteiten, in 2022 hopen we
te kunnen starten met activiteiten op de zondagmiddag en uitbreiding van de
maaltijdbijeenkomsten, misschien ook aan kennismaken met bijzondere keukens.
De verwachting is dat de activiteiten van het Netwerk Groenoord kunnen worden uitgebreid
en dat we daarin met enthousiasme in kunnen blijven participeren.
Ook hopen we dat de Week van het Geluk in 2022 weer wat uitgebreider gevierd kan
worden.
Netwerk Groenoord.
In 2020 is in Groenoord het Netwerk Groenoord tot stand gekomen, om, als gezamenlijke
welzijnsorganisaties, zoveel
mogelijk contact te houden
met kwetsbare en
geïsoleerde wijkbewoners.
Dit netwerk bestaat uit de
volgende organisaties:
DOCK, WOT, Fietsmaatjes
Schiedam, Inclusia,
Activiteitenruimte Van
Beethovenplein, het
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Zimmertje, De Weerklank, zorgcentrum de Harg Spaland, bewonersvereniging Bachplein,
Stichting Aimable, Scsupport.)
In eerste instantie werden de contacten gelegd door zichtbaar te zijn op straat en
aanspreekbaar te zijn voor onze doelgroepen.
In 2021 heeft deze organisatie allerlei extra activiteiten opgezet om contact met de
wijkbewoners te kunnen houden en hulp en steun te verlenen waar nodig. In december
2021 was er een oliebollenactie, waarbij namens het netwerk oliebollen werden uitgereikt
aan bij de diverse organisaties bekende wijkbewoners. Uiteraard werd daarbij aan de deur
een praatje gemaakt om de behoeften te kunnen peilen.
Vanwege het succes van deze actie, e.e.a. bleek in een behoefte te voorzien, zijn er plannen
om in 2022 vanuit De Weerklank soepacties op touw te zetten. Wijkbewoners kunnen
coronaproof een kopje soep komen eten of eventueel soep afhalen. Aan het eind van de
middag wordt er door de leden van het Netwerk nog een rondje door de wijk gemaakt om
hier en daar soep uit te delen.
Vanwege de contacten die inmiddels zijn gelegd, is het waarschijnlijk mogelijk om ook
leerlingen van basisschool El Furkan (praktisch onze buren) te laten helpen bij het uitdelen
van de soep.
De Gemeente Schiedam heeft budget beschikbaar gesteld om deze en andere acties
mogelijk te maken.
Activiteiten van medegebruikers.
De medegebruikers hebben tijdens de lockdowns hun activiteiten uiteraard gestaakt.
De verwachting is dat zij, als de lockdown weer voorbij is, weer starten. Dat is in meerdere
opzichten verheugend. In de eerste plaats is het natuurlijk goed dat ons huis zoveel mogelijk
in gebruik is ten behoeve van de wijk en vanwege de ontmoetingsmogelijkheden die zo
geboden worden. In de tweede plaats hebben we natuurlijk een periode achter de rug
waarin wel de kosten doorgingen, maar de opbrengsten niet. We hebben financieel een
slechte tijd gehad. Ook daarom zijn in 2022 de activiteiten van medegebruikers nuttig.
Medegebruikers betalen een kleine bijdrage voor het gebruik van De Weerklank. Dat levert
ons wat financiële middelen op die voor een betere balans tussen inkomsten en uitgaven
zorgen.
Er worden, net als in 2021, in principe op twee dagdelen in de week, taallessen gegeven in
De Weerklank. De Stichting Inclusia organiseert ontmoetingsmogelijkheden voor vrouwen
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die vanwege hun culturele achtergrond niet makkelijk integreren in de maatschappij. De
Stichting Aan Zet richt zich op moeders met jonge kinderen om deze kinderen voor te
bereiden op peuterspeelzaal en basisonderwijs. De Buurtcirkel (Pameijer) probeert mensen
die moeite hebben met het leggen van contacten met anderen, en dus vaak eenzaam zijn, te
helpen door bijeenkomsten aan te bieden waar de nodige vaardigheden op dit gebied
kunnen worden geoefend.
Zo gauw het kan, gaan ook onze eigen activiteiten weer van start. In 2021 hebben we
geïnvesteerd in enige parasols, zodat we, als het maar een beetje goed weer is, ook onze
buitenruimte kunnen gebruiken voor activiteiten. We hopen in 2022 in ieder geval het
bewegen voor ouderen weer te kunnen starten. Ook zijn wij voornemens om een dagdeel in
de week voor ontmoeting open te zijn. Aangezien grootschalige maaltijdbijeenkomsten, die
we lange tijd met groot succes georganiseerd hebben, voorlopig wel niet mogelijk zullen zijn,
is de bedoeling om, zodra de mogelijkheden zich in 2022 weer voordoen, met enige
regelmaat lunchbijeenkomsten te organiseren. Dit is kleinschaliger en bijkomend voordeel is
dat mensen niet al te lang bij elkaar in één ruimte verblijven. We hopen dat dit succesvolle
initiatieven zullen blijken te zijn, maar de ervaring van 2021 heeft geleerd dat opnieuw
opbouwen een zaak van lange adem is.
Een positief punt is dat de activiteiten van het Netwerk Groenoord hebben gezorgd voor
meer samenwerking tussen de verschillende welzijnsinstellingen. De verwachting is dan ook
dat in 2022 er meer initiatieven worden ontplooid en dat de Week van het Geluk weer
nieuwe initiatieven en nieuwe gezichten zal opleveren. Dit alles natuurlijk onder het
voorbehoud dat er geen lockdown komt.
Vrijwilligers.
In de coronatijd hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk contact met onze vrijwilligers te
houden. Het bestuur heeft met enige regelmaat bemoedigende brieven aan alle vrijwilligers
verzonden. Toen het kon, zijn er in 2021 ook vrijwilligersbijeenkomsten gehouden, en
gelukkig bleek het ook mogelijk om de verjaardag van De Weerklank, op 11 november 2021,
weer te vieren. We deden dat met een lunch bij Hotspot Hutspot, een restaurant dat is
gevestigd aan de Kloosterplaats in Schiedam, en werkervaringsplaatsen biedt aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook een klein kerstcadeautje behoorde in 2021 gelukkig tot de mogelijkheden. De contacten
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met onze bezoekers hebben we ook onderhouden, met name door de activiteiten van het
Netwerk Groenoord.
In 2022 hopen we de banden met zowel vrijwilligers als bezoekers weer wat nauwer te
kunnen aanhalen. Desalniettemin is de verwachting dat niet alle vrijwilligers weer taken
zullen oppakken. Onze vrijwilligers vormen een vergrijsde en qua gezondheid soms ook
kwetsbare groep. Dat betekent dat het vinden van nieuwe vrijwilligers een uitdaging is en
blijft. Gelukkig zijn er in 2021 ook wat nieuwe vrijwilligers bijgekomen, zodat we de
activiteiten weer hebben kunnen doen. We hopen dat deze ontwikkeling zich in 2022
voortzet.
Publiciteit.
Via het in Groenoord huis-aan-huis verspreide Groenoordmagazine kunnen we onze
activiteiten bij onze doelgroep effectief en efficiënt onder de aandacht brengen. Ook de aan
dit magazine website is een goed platform. Met enige regelmaat besteedt ook de lokale pers
aandacht aan De Weerklank. Ook via zondagsbrieven en kerkbladen houden we (potentiële)
vrijwilligers, bezoekers, en natuurlijk ook de geldgevers, op de hoogte.
De verwachting is dat we ons netwerk op dit gebied ook in 2022 weer zullen kunnen
uitbreiden.
Bestuurlijke ontwikkelingen.
In februari 2020 hebben we, als Wissel en Weerklank een gezamenlijke jubileumconferentie
gehouden. Een belangrijke uitkomst daarvan was dat het verstandig zou zijn om de
samenwerking tussen de huizen te intensiveren en een professionaliseringsslag te maken.
Daarom hebben de besturen van de Stichting Missionair Diakonaal Centrum Schiedam (De
Wissel) en de Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord (De Weerklank)
besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om een gezamenlijke beroepskracht aan te
trekken. Daartoe zijn stappen gezet. Met Door Aandacht Kracht (de koepel van inloophuizen,
straatpastoraat, etc.) is overlegd over de mogelijkheden hiervoor en over de in dit verband
wenselijk bestuurlijke integratie. Ook de fondsenwerving kwam ter sprake.
De stand van zaken op dit moment:
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Financiering van een beroepskracht.
In 2021 is in overleg met DAK een projectplan opgesteld. De fondsenwerving is in handen
gegeven van 2Select. Nelleke Slaats heeft diverse fondsen benaderd. Inmiddels is er ongeveer €
50.000,= toegezegd (van de benodigde € 80.000,=). De verwachting is dat in 2022 het volledige
bedrag beschikbaar zal komen.
Bestuurlijke integratie.
Op 13 september 2021 is er door Herman Noordegraaf (Wissel) en Hans van der Linden
(Weerklank) een oriënterend gesprek geweest met notaris Linssen over het laten samengaan
van onze twee stichtingen.
Het advies van de notaris was om de statuten van De Wissel enigszins aan te passen en
vervolgens de activiteiten van De Weerklank, de bezittingen en de schulden en de contracten
met derden onderhands aan de ‘nieuwe’ stichting over te dragen. Er blijft dan bij De Weerklank
een lege stichting over die bij bestuursbesluit, met inachtneming van de daarvoor geldende
procedures, kan worden ontbonden.
In 2022 zal dit zijn beslag krijgen, is de verwachting.
Beroepskracht, wie en hoe.
Er is contact opgenomen met de Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk Nederland. Werving
en selectie kan via deze Mobiliteitspool geschieden. De pool is ook bereid om als werkgever te
fungeren en iemand in dienst te nemen die vervolgens bij ons wordt gedetacheerd.
Begin 2022 zullen profielschets en vacaturetekst gereed zijn.
Wat moet er in 2022 nog gebeuren, in welke volgorde en door wie.
Bestuur.
Er zal een nieuw overkoepelend bestuur worden gevormd, in principe samengesteld uit de
huidige besturen van De Wissel en De Weerklank. Daarnaast komt er dan voor ieder huis een
coördinator die de plaatselijke activiteiten aanstuurt.
Er komt te zijner tijd een projectgroep die de beroepskracht gaat begeleiden. Deze
begeleidingscommissie zal bestaan uit bestuursleden van de stichting en een
vertegenwoordiging van de Oud-Katholieke parochie.
Als de verwachting uitkomt dat er in 2022 voldoende financiële middelen zullen blijken te zijn,
kan met werving en selectie worden begonnen.
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Contact met de huidige geldgever en andere belanghebbenden.
De huidige geldgevers zijn globaal op de hoogte gebracht van de in gang gezette
ontwikkelingen.
Benadrukt is dat het werk zoals het nu gebeurt vooralsnog doorgaat en dat e.e.a. dus niet met
minder middelen kan. De financiering die via 2Select wordt verkregen is bestemd voor het
betalen van de beroepskracht. Voor wat De Weerklank betreft gaat het om de diaconie van de
Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam en de Parochiële Caritas Instelling van parochie De
Goede Herder. De Wissel heeft vooral te maken met de diaconie van de Protestantse
Gemeente Schiedam.
Het is ook van veel belang om de kerken mee te nemen in het proces dat nu gaande is. Ook
voor de kerkenraden geldt dat zij wel globaal op de hoogte zijn, maar niet van de details.
Als definitief duidelijk is geworden dat het plan kan worden uitgevoerd en op welke termijn dit
zijn beslag zal krijgen, wordt de communicatie voortgezet.
Verder.
Ook in 2022 blijven de huizen doen wat zij doen. In de loop van de tijd kan er wellicht
uitbreiding van de activiteiten plaatsvinden en zou ook overwogen kunnen worden om
gezamenlijke projecten te entameren. (van Wissel, Weerklank en Inlooppastoraat van de OudKatholieke parochie.)
Een aandachtspunt hierbij is ook het contact met andere instanties op het gebied van het
welzijnswerk. De Weerklank werkt in het Netwerk Groenoord intensief samen met anderen.
Dat zal in de nieuwe structuur niet anders worden.
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Financiën.
De exploitatie van ons
ontmoetingshuis heeft in het
jaar 2021, tegen de verwachting
in, een klein overschot
opgeleverd van € 201,62.
Door corona waren wij
genoodzaakt ons
ontmoetingshuis regelmatig te
sluiten. Doordat
medegebruikers hun activiteiten
weer opstartten (en wij ook zelf meer met activiteiten konden beginnen) is het resultaat toch
nog meegevallen.
Uitgaven
Door een lagere jaarlijkse huurverhoging en ruimere teruggave van service kosten is minder
uitgegeven aan huurkosten.
De energiekosten vielen aanzienlijk lager uit mede door minder gebruik/bezetting van ons
ontmoetingshuis.
Verder blijven de overige uitgaven nagenoeg gelijk.
Per saldo bedragen de totale lasten € 8241,--.
Inkomsten
De belangrijkste inkomsten blijven jaarlijks de vaste bijdragen van de kerkgenootschappen in
Schiedam Noord.
Wij mogen ons over 2021 opnieuw verheugen op een toename van het aantal giften en danken
onze gevers daar hartelijk voor.
Ondanks Corona is het beschikbaar stellen van onze ruimte voor o.a. taallessen en andere
activiteiten dit jaar behoorlijk geweest. Wij zijn zeer verheugd over deze extra inkomsten.
Maaltijden hebben in het verslagjaar niet plaatsgevonden.
De totale inkomsten komen uit op € 8443,--.
De exploitatie is afgesloten met het in de aanhef genoemde resultaat.
Op de balans is het overschot van € 202,-- toegevoegd aan de overige reserve.
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Bespreking en kascontrole
De concept jaarcijfers 2021 en de begroting 2022 zijn digitaal voorgelegd aan het bestuur en
aan de geld gevende kerken.
Het bestuur en de penningmeesters/vertegenwoordigers van de deelnemende kerkinstellingen
hebben de voorgelegde stukken gecontroleerd en na een verdere toelichting op de jaarcijfers
en de begroting hun goedkeuring gegeven.
Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord
Balans 2021
Activa

2020

2021

Liquide middelen

Passiva

2021

Fondsen
stilteruimte

ING/postbank
spaarrekening
ING/postbank
zakelijke rekening

2020

1194

1194

5998
6965
-1866

5998
5099
202

10000 10000
1698

1159
Reserves
keuken
overige
exploitatie

Vorderingen en
overlopende activa
vooruitbetaald
nog te ontvangen
Totaal
vooruitbetaald
Woonplus/huur
jan
not te ontvangen
Stg Inclusia
Taallessen

Schulden en overlopende
passiva
524
650

524
810

12872 12493

524

524

nog te betalen

Totaal
nog te betalen
activiteiten
Woonplus

580

12872 12493

578
2

385
425
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Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam Noord
Exploitatierekening 2021/begroting 2022
UITGAVEN
Huisvestingskosten
huur
verwarming
gas, water, electra
regionale belastingen
verzekering
onderhoud
Totaal

2020

2021
begroting

2021

2022
begroting

5925,58
501,58
439,31
516,07
83,34
461,59
7927,47

6250
500
725
525
85
465
8550

5564,94
457,19
334,00
529,29
85,84
395,78
7367,04

6000
500
500
550
85
465
8100

Bestuurs-, beheerskosten
papier, drukwerk
kosten vrijwilligers
bestuurskosten
bankkosten
communiecatiekosten
Totaal

31,99
0
37,99
126,83
380,06
576,87

50
250
75
130
380
885

3,49
23,98
5,00
124,36
359,43
516,26

50
250
75
125
400
900

Activiteiten
consumptiegoederen
activiteiten

92,35
667,34

100
700

53,34
304,60

100
500

Totaal

759,69

800

357,94

600

9264,03

10235

8241,24

9600

Totaal lasten

We hebben een zogenaamde ANBI-verklaring verkregen van de Belastingdienst.
Dit maakt het mogelijk dat giften aan ‘De Weerklank’ door de gevers als belastingaftrekpost
mogen worden opgevoerd. De sinds 2014 verplichte publicatie van het jaarverslag etc. vindt
plaats via de website: www.inloophuizenschiedam.nl.

Mocht u ons financieel willen steunen, dan stellen wij een gift zeer op prijs. ‘De Weerklank’ heeft
een ANBI-verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Dat betekent dat u giften aan onze
stichting eventueel als aftrekpost kunt opvoeren. Ons ANBI nummer is 802958308.
(Zie ook de website: www.inloophuizenschiedam.nl)
Wij ontvangen uw bijdrage graag op IBAN nummer NL06INGB0000051904 t.n.v. Stichting
Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam.
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