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MEDEWERKING

Dit jaarverslag van het Open Venster is tot stand gekomen dankzij de inzet van velen. 
Een woord van dank in het bijzonder aan:

Linda, Johan, Richard, interviews
Josephine Kohinor, foto´s
Martin Wijnans, teksten
Marieke van der Velde, teksten
Wim Kokkelkoren, teksten
Jan Willem van Dijk, financiële cijfers
Adriaan Lefeber, foto´s 
Klaas Dijkstra, vormgeving 
Marina Kapteyn, teksten en redactie

Alphen aan den Rijn, mei 2019



INHOUD

WOORD VOORAF
´In beweging´ .................................................  4

EEN PORTRET
Linda .............................................................  5
Johan .............................................................  9
Richard ........................................................  16

MISSIE, VISIE EN BELEID
De koers van het Open Venster ...........................  6

ACTIVITEITEN
Bijzondere activiteiten in 2018 .........................  10
Dit gebeurt er in het Open Venster .....................  14

30 JAAR OPEN VENSTER
Een korte blik terug en vooruit ...........................  12

2018 IN CIJFERS
Bezoekcijfers ...................................................  8
Toelichting bij de fi nanciële jaarcijfers 2018 .......  17

BESTUUR
Het bestuur van het Open Venster ......................  21

JA
AR
VE
RS
LA
G 

20
18

3



‘IN BEWEGING’
Geachte lezer,

Ter voorbereiding op het zesde lustrum van het Open Venster, in september 2019, 
willen we als bestuur in dit jaarverslag laten zien hoe het Open Venser verandert. 
‘We’ zijn in transitie naar een consumer run-formule, wat wil zeggen dat bezoekers 
en vrijwilligers gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om hun activiteiten vorm 
te geven.
De veranderingen binnen het Open Venster voltrekken zich weliswaar langzamer dan 
verwacht. Toch hebben we gemeend iets van deze veranderingen te moeten laten 
doorklinken in een vernieuwde opzet van het jaarverslag 2018. U leest onder andere 
hoe deze veranderingen de sfeer in het Open Venster positief hebben beïnvloed. 
Verschillende mensen die zich betrokken voelen bij het Open Venster vertellen hoe zij 
dit ervaren. 
Natuurlijk bevat dit jaarverslag ook de verantwoording op financieel gebied, zodat 
u kunt volgen wat er met de ons toevertrouwde financiën tot stand is gebracht. Voor 
2019 is de subsidie met 60.000 euro gedaald, omdat de gemeente van mening 
is dat dit de transitie naar ‘consumer run’ positief zal beïnvloeden. Deze subsidie is 
bestemd voor de deelname van Stichting de Binnenvest in het Open Venster, die de 
activiteiten faciliteert.
We zijn blij met de vernieuwde keuken, die er is gekomen dankzij verschillende 
sponsoren. De keuken voldoet nu aan de laatste professionele eisen, en dat maakt 
het voor onze keukenprinsen en -prinsessen veel gemakkelijker om goede maaltijden 
te koken. Dit gebeurt allemaal onder de bezielende leiding van Josephine.

Op zaterdag 31 augustus 2019 hopen we met Stichting Aandachtscentrum Alphen 
aan den Rijn, waaronder Het Open Venster valt, het 30-jarig bestaan te vieren. Zet u 
deze datum alvast in uw agenda?

Voor nu veel leesplezier,
Martin Wijnans, voorzitter bestuur het Open Venster
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LINDA

Linda: “Ik kom al heel lang in het Open 
Venster. Het voelt voor mij hier als een 
thuis. Je mag hier zijn wie je bent, 
gewoon.. 
Toen ik hier net kwam, was ik zelf 
dakloos. Ik ben een tijd uit Alphen 
weggeweest maar toen ik terugkwam, 
heb ik het Open Venster weer 
opgezocht. En het voelde gelijk weer 
heel vertrouwd. Ik werd hier heel goed 
opgevangen. De mensen in het Open 
Venster en de Binnenvest hebben me 
geholpen om een uitkering te krijgen, 
zodat ik ook woonruimte kon krijgen. 
Inmiddels heb ik een woning en gaat het 
beter met me. Ik heb plannen om aan 
een opleiding te beginnen.
Ik wil ook wat doen, weet je? Daarom 
ben ik zo blij dat hier nu meer gebeurt. 
Die activiteiten, bedoel ik. Ik kom hier 
bijna elke dag en help mee. Want 
alleen maar hier komen om te zitten, 
dat kan toch niet? Je moet hier ook wat 
doen, vind ik. 

Op dinsdag doe ik het knutselen. 
We maken van alles, schilderijtjes, 
fotolijstjes. Er is budget voor, dus ik kan 
ook wat inkopen doen.
Bakken in de keuken, dat doe ik ook. 
Met een paar mensen, anders hebben 
we niet genoeg ruimte en lopen we 
elkaar in weg. 
Ja, ik vind het Open Venster echt een 
goeie plek. En ik probeer ook andere 
mensen die ik tegenkom, enthousiast 
te krijgen om te komen. Al is het alleen 
maar voor een praatje en voor een 
beetje gezelligheid. Want je hoeft echt 
niet dakloos te zijn om hier te mogen 
komen… Iedereen die effe wil kletsen, 
mag hier binnenkomen.” JA
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DE KOERS VAN HET OPEN VENSTER

Wat is het beleid van Stichting Het Open Venster voor 
de komende jaren (2018-2022)? Welke route is er 
uitgestippeld en met welk einddoel? Welke keuzes zijn 
er gemaakt? U leest het in het beleidsplan, dat hier 
integraal wordt weergegeven. 

MISSIE 
Sinds onze samenleving vanaf 2013 aan het 
veranderen is van een zorgmaatschappij naar een 
participatiemaatschappij, is het zwaartepunt van onze 
missie komen te liggen op het motiveren, stimuleren 
en activeren van bezoekers om deel te nemen aan 
activiteiten van het Open Venster, maar ook aan 
activiteiten van Tom-in-de-Buurt en andere organisaties. 

SAMENWERKING
Het Open Venster werkt samen met sociale partners 
zoals Stichting De Binnenvest, Tom-in-de-Buurt, ActiVite 
en andere welzijnsorganisaties in Alphen aan den Rijn, 
en neemt deel aan netwerkbijeenkomsten  
Zorg en Welzijn Ridderveld.

ACTIVITEITEN
De kerntaken van het Open Venster blijven bestaan:
• Dagopvang en ondersteuning van de bezoekers, 

vaak mensen met complexe problematiek die  
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veelal niet (meer) in staat zijn te voldoen aan de eisen 
die de samenleving aan hen stelt. In samenwerking 
met Stichting De Binnenvest worden de bezoekers 
gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.

• Contact met zorgmijders, door op de hoogte te 
blijven van hun wel en wee. Hen helpen passende 
hulpverlening te vinden en hen ondersteunen op 
hun weg daarheen en daarin.

• Pastorale zorg vanuit de Raad van Kerken Alphen 
aan den Rijn.

• Vier keer in de week wordt een warme maaltijd 
bereid: maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag.

• Douche- en wasgelegenheid.
• Schone kleding indien nodig.
• Een postadres, in samenwerking met de afdeling 

Burgerzaken, Schuldhulpverlening, Reclassering en 
Maatschappelijk Werk.

• Begeleiding aan taakgestraften.

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
Het Open Venster heeft als instelling voor 
maatschappelijke opvang een grote maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en heeft de Meldcode Huiselijk 
Geweld geïmplementeerd in het beleid.
Het Open Venster sluit niemand buiten, dus als iemand 
nergens anders meer terecht kan, is hij/zij nog altijd 
welkom bij het Open Venster en via het Open Venster 
bij Stichting de Binnenvest.
Daarnaast ziet het Open Venster een taak in het 
onderhouden van het draagvlak voor maatschappelijke 
opvang. Vooral omdat met een kwalitatief goede 
opvang en begeleiding overlast in de maatschappij 
voorkomen kan worden. De dagopvang wordt 
gerealiseerd door vrijwilligers die de verbinding leggen 
tussen het Open Venster en de bewoners van Alphen 
aan den Rijn.

HET OPEN VENSTER EN DE WMO
Het Open Venster onderhoudt nauw contact met de 
gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente wijst 
mensen op de mogelijkheden bij het Open Venster, 
zoals het aanvragen van een postadres of andere 
faciliteiten die de gemeente niet biedt. Door deze 
samenwerking vallen er minder mensen buiten de boot. 
Het Open Venster verwijst mensen op haar beurt naar 
de gemeente voor wettelijke voorzieningen zoals de 
WMO.

MEDEWERKERS
Met hulp van Stichting de Binnenvest wordt 
geïnvesteerd in vakmanschap van de vrijwilligers 
door hun cursussen aan te bieden. Zingeving 
is een belangrijke drijfveer voor de vrijwilligers 
van Het Open Venster. Het met elkaar bespreken 
van ethische dilemma’s is een onderwerp dat 
regelmatig op de agenda staat. Sinds 2018 komen 
ervaringsdeskundigen uit de Joseph hun dagbesteding 
vervullen in het Open Venster. Dit zijn cliënten van 
de GGZ en ex-verslaafden die op deze manier weer 
structuur in hun leven aanbrengen.

TOEKOMST
Het Open Venster heeft zeker naamsbekendheid. 
Toch weet nog niet iedereen wat hier gebeurt. Door 
presentaties te geven aan kerken e.d. blijft het bestuur 
zijn best doen om de bekendheid van het werk van het 
Open Venster te vergroten. 
Een blijvend punt van aandacht is het team van 
vrijwillige medewerkers. Er is gelukkig een vaste kern 
maar het is ook nodig dat er nieuwe, jonge vrijwilligers 
komen die hun enthousiasme voor een hobby of 
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activiteit willen delen met bezoekers. Want zo kunnen 
bezoekers uiteindelijk ook zelf vrijwilligers worden. 

ZORG
Het Open Venster heeft contact met een adviserend 
huisarts en vanaf 2018 houdt een maatschappelijk 
werker op maandag en donderdag van 14.00 tot 
16.00 uur inloopspreekuur. Op donderdag is er ook 
een verpleegkundige van de IZO aanwezig.
Sinds medio 2018 is er ook een inloopspreekuur van 
de Brijder (verslavingszorg), Palier (reclassering) en 
GGZ.

FINANCIËLE MIDDELEN
Om plannen te realiseren doen we een beroep 
op onze vaste vrijwillige medewerkers en op de 
beroepskrachten, die ook de komende jaren door de 
gemeente Alphen aan den Rijn gefinancierd zullen 
moeten worden. Om financiële steun te houden van 
kerken en andere sponsoren berichten we regelmatig in 
verslagen en/of nieuwsbrieven. 

OMGEVING
Het Open Venster werkt nauw samen met en verwijst 
door naar ketenpartners zoals:
• Stichting De Binnenvest
• GGZ
• Brijder Stichting
• Reclassering
• Politie
• Gemeente Alphen aan den Rijn
• GGD
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JOHAN

Johan: “Ik kom al een hele tijd in het Open 
Venster, al toen het nog in de Paradijslaan 
zat. Ik ben er een aantal jaren tussenuit 
geweest toen het voor mij te veel werd 
door werk- en privéomstandigheden. 
Maar nadat mijn werk was veranderd, 
voelde ik de behoefte om weer terug te 
komen, want deze groep mensen, daar 
heb ik iets mee. In de Paradijslaan deed 
ik op woensdag de inloop. Het was 
daar heel gezellig, maar ook klein en 
primitief. Hier hebben bezoekers veel 
meer mogelijkheden. Ze kunnen zelf 
koken, de was doen en zich douchen. 
Sinds bezoekers actief betrokken zijn bij 
activiteiten en zelf meer initiatief nemen, 
vind ik het hier veel gezelliger; er heerst 
meer een wij-gevoel.
Anderhalf jaar geleden heb ik samen 
met Coby het Hemels Uurtje opgezet, 
een gesprekskring. Een keer per twee 
weken praten we met bezoekers over 
een thema. Het gaat dan echt ergens 
over en in dat gesprek willen we dan ook 
nog een laagje dieper gaan, uitkomen 
op een stukje zingeving. Daar hebben de 
mensen hier ook behoefte aan, merk ik. 
Inmiddels komen er per keer zo’n zes of 

zeven bezoekers naar het Hemels Uurtje. 
Het Hemels Uurtje is bedoeld om in 
gesprek te gaan met elkaar, te luisteren 
naar elkaar en te reageren. Coby en 
ik bereiden het uurtje altijd voor en het 
heeft min of meer een vaste opbouw: 
we starten met een wat ‘luchtig’ of 
creatief intro, bouwen dit dan op, om te 
zien wat er rond dit thema uit de groep 
naar boven komt. Dan proberen we een 
laagje dieper te gaan, de vertaalslag te 
maken vanuit het thema naar het geloof, 
zingeving of iets, naar ‘het hemelse’. Ik 
ervaar het als heel waardevol en ik ben 
er soms stil van wat mensen inbrengen 
en toevertrouwen aan elkaar. Er ontstaat 
echt een band, mensen ervaren dat ook 
zo, hoor ik. 
Ik krijg ook terug van bezoekers dat zij 
zich in het Open Venster gekend voelen, 
ze ervaren het hier als hun thuis. Die 
hechte band hebben we ook ervaren 
toen een trouwe bezoeker van het 
Open Venster overleed. Er was geen 
familie die zijn afscheid zou regelen. 
Hij zou anoniem uit ons midden gaan. 
We hebben toen met alle bezoekers en 
vrijwilligers een afscheidsbijeenkomst 

gehouden. Heel bijzonder was dat. We 
hebben nog eenmaal stilgestaan bij wie 
hij was, want hij mocht er zijn. Ook toen 
hij was overleden.” 

Johan vertelt betrokken over de Hemelse 
Uurtjes, onder andere over een avond 
waarop het thema ‘rust’ was. Waar 

kun je rust vinden, hoe kun je het 
ervaren? Rust en vrede liggen in elkaars 
verlengde. Rust en vrede kun je ook 
vinden bij God. Johan: “Mooi om dat 
mee te geven aan de mensen die hier 
komen.” 
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN 2018

14 januari - nieuwjaarsreceptie
Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en bezoekers met ongeveer  
40 deelnemers. De voorzitter van het Open Venster blikte terug over 2017 en 
vooruit op 2018.

16 juni - uitje naar Avifauna voor bezoekers en vrijwilligers
Bezoekers en vrijwilligers hadden voor het eerst samen hun jaarlijkse uitje. Er was 
gekozen voor Avifauna zodat iedereen in de gelegenheid was om deel te nemen. 
De start was een boottocht door Alphen met koffie en gebak. Eenmaal terug op 
de kade kregen bezoekers van het Open Venster een cheque overhandigd met het 
bedrag dat was ingezameld tijdens de Zomerdienst aan het Meer. 
Na de lunch in het park konden ze nog genieten van een vogelshow en een 
bezoek aan het vogelpark.
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21 december - kerstdiner voor 
bezoekers
Tijdens de decembermaand is het 
Open Venster altijd in kerstsfeer. 
Zo ook in 2018. Er stonden twee 
kerstbomen en een kerststal, en 
op alle tafels kerststukjes die de 
bezoekers hadden gemaakt. Pastor 
Lam vertelde voor het kerstdiner een 
kerstverhaal en vervolgens was het 
smikkelen en smullen geblazen. Na 
het diner kregen de ongeveer 40 
deelnemers een kerstpakket, dat 
door de jeugd van de Sionskerk was 
gemaakt.

25 augustus - barbecue voor bezoekers 
en vrijwilligers
De barbecue die onze medewerkster 
Josephine en enkele vrijwilligers hadden 
georganiseerd, was voortreffelijk. Er 
waren diverse soorten salades en vlees 
van de barbecue. Alles ging er gretig in. 
De 50 deelnemers hebben genoten.

6 december - agressietraining voor 
vrijwilligers
15 vrijwilligers namen deel aan de 
cursus Omgaan met agressie, die 
werd gegeven door Lauw van de 
Binnenvest.  
De deelnemers hebben de cursus als 
zeer leerzaam ervaren.
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EEN KORTE BLIK TERUG 
EN VOORUIT

Een gesprek met voorzitter Martin Wijnans, die ook aan de wieg van het Open 
Venster heeft gestaan.

30 JAAR OPEN VENSTER. WAT ROEPT DIT BIJ JE OP? 
“Dankbaarheid dat we al 30 jaar namens de kerken aandacht kunnen en willen 
geven aan mensen die mensen nodig hebben om te kunnen bestaan. Wij hopen dat 
die aandacht aanstekelijk werkt en ook door onze bezoekers als een levenshouding 
beleefd wordt.”

WELKE GEBEURTENISSEN EN PERSONEN VIND JE VOOR HET 
OPEN VENSTER MARKANT OF HEEL BELANGRIJK?
“Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het verleden is de bouw van het huidige 
Open Venster aan de Prins Bernhardlaan 8a. Aan de Paradijslaan waren we uit onze 
accommodatie gegroeid. Samen met 
de gemeente, Wonencentraal en 
Gemiva kon het Open Venster een 
eigen ontmoetingsplaats creëren, een 
dagopvang voor mensen die geen andere 
plek meer hadden om hun dag door te 
brengen en om een maaltijd te krijgen.
Heel belangrijk waren ook enkele 
bestuursleden van het eerste uur, die 
samen met de de Raad van Kerken 
onze stichting hebben opgericht, om 
voor dak- en thuislozen in Alphen 
een ontmoetingsplaats te bieden. 
Want mensen hebben mensen nodig 
om te kunnen bestaan. Ik denk 
daarbij dankbaar terug aan onze 
penningmeester Adrie Rouss, die in de 
tijd van nieuwbouw zijn contacten en 
gaven gebruikt heeft om dit allemaal 
mogelijk te maken. Helaas is hij te vroeg gestorven om te zien hoe we nu gestalte 
geven aan datgene waar hij zo hard aan heeft gewerkt.
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Als ik denk aan een markant figuur die regelmatig het Open Venster aan de 
Paradijslaan bezocht, komt de naam van Harry bij mij boven. Hij was een alcoholist 
en zwierf overdag door Alphen, altijd in gezelschap van Charlotte, zijn drankzuster. 
Hij vond het gezellig in het Open Venster en je kon hem al van ver horen praten 
of zingen in onvervalst Haags. Jarenlang heeft hij het Open Venster bezocht, tot hij 
overleed. Gelukkig heeft Charlotte een plaats gevonden in Leiden, waar zij de zorg 
heeft over de planten in de plantenbakken.”

WELKE LES UIT HET VERLEDEN NEEM JE NOG STEEDS MEE? 
“De belangrijkste les die we geleerd hebben is, dat een goed contact met de 
gemeente noodzakelijk is om te kunnen doen wat we doen. Het belangrijkste 
voorbeeld hiervan is dat we in de jaren 80 van de vorige eeuw de gemeente 
opmerkzaam moesten maken op het feit dat ook in Alphen dak- en thuislozen 
waren. De gemeente wist van niets, ze hadden alleen maar verwarde personen 
in de straten, mensen die zo nu en dan dronken over straat liepen. De gemeente 

wist niet dat ze er 
waren, omdat wij van 
het Open Venster de 
kosten betaalden voor 
de bezoekers die geen 
dak meer boven hun 
hoofd hadden en hen 
een enkeltje Alphen-
Leiden betaalden. 
Toen wij die verzoeken 
doorverwezen naar de 
gemeente, konden ze 
er niet meer omheen. 
Dus: signaleer het 
bestaan van verwarde 
mensen, mensen met de 
ziel onder de arm, die 

nergens meer terecht kunnen, en meld het aan de gemeente, zodat ze de taak op 
zich kunnen nemen om ook voor deze Alphernaren te zorgen.”

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN HET OPEN VENSTER, NABIJ EN 
VERDER WEG?
“We zijn in transitie naar ´consumer run´, waarin de bezoekers en vrijwilligers 
samen de zorg hebben over wat 
er in het Open Venster gebeurt. 
Een aantal bezoekers is nu 
betrokken bij activiteiten als koken, 
voorbereidingen van het koken en 
afruimen van de tafels, maar ook 
bij creatieve activiteiten met andere 
bezoekers. Eenmaal in de 14 dagen 
is er een Hemels Uurtje, waarin 
bezoekers en vrijwilligers met elkaar 
spreken over de zin van het leven.
Gelukkig kunnen al veel bezoekers 
meedoen aan activiteiten. Er blijven 
echter bezoekers die niet in staat 
zijn iets anders te ontplooien dan 
door weer en wind, vaak elke dag 
naar het Open Venster te komen, 
om daar soms in gesprek te zijn met 
andere bezoekers en een maaltijd te 
nuttigen. We zijn blij met hen en we 
hopen dat in de toekomst voor hen 
een plaats mag blijven in ons Open 
Venster, want daarvoor is het Open 
Venster opgericht.”

WAT GAAN JULLIE DOEN AAN HET JUBILEUM?
“Het jubileum wordt gevierd op zaterdag 31 augustus met een activiteitenmiddag, 
waarop we aan heel Alphen willen laten zien waar we op dit moment mee bezig 
zijn. Toekomstige vrijwilligers kunnen dan ook hun hobby delen met bezoekers, 
bijvoorbeeld samen wandelen, vissen of fotograferen. Want vooral wanneer je 
samen iets doet, kun je heel goed met mensen praten.”
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DIT GEBEURT ER IN HET 
OPEN VENSTER

DE KOOKCLUB
Vier keer per week bereiden wij een verse maaltijd voor 
en met de bezoekers. Zo tussen de 15 tot 20 bezoekers 
gebruiken deze maaltijden.

DE MOESTUIN
Van begin april tot oktober werken drie bezoekers onder 
leiding van een vrijwilliger in de moestuin. De groenten 
en het fruit uit deze tuin worden gebruikt in de maaltijden.

SPORTEN ONDER LEIDING VAN 
ALPHEN BEWEEGT
Elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur sporten met 
twee sportinstructeurs van Alphen Beweegt. In de 
wintermaanden wordt er gesport in een gymnastieklokaal 
van een school.
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HEMELS UURTJE, ZINGEVING
Elke tweede en vierde woensdag van de maand, van 19.00 tot 
20.00 uur is er een uur om met elkaar te praten over uiteenlopende 
onderwerpen. Gemiddeld komen er zo´n vier tot acht bezoekers  
naar het Hemels Uurtje.

SPELLETJES EN KLAVERJASSEN
De woensdagmiddag is de spelletjes- en klaverjasmiddag in  
het Open Venster. Iedereen kan aanschuiven om deel te nemen.

DE BAKCLUB
Elke donderdagmiddag worden er onder leiding van een vrijwilliger 
koekjes of taartjes gebakken. Als iemand een leuk idee heeft om iets te 
maken, dan kan dat in overleg met de vrijwilliger gebakken worden.
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RICHARD

Richard: “Ik kom nu vier jaar bij het 
Open Venster. Het eerste contact had ik 
toen ik als bezoeker bij de Binnenvest 
kwam. Dat was in een periode in mijn 
leven waarin ik zo’n beetje alles was 
kwijtgeraakt wat ik had. Toen er bij het 
Open Venster behoefte aan vrijwilligers 
was, vroegen ze of ik wat wilde doen. 
Het begon met koffieschenken op 
donderdag en het werd van lieverlee 
steeds meer. Op een gegeven moment 
was ik hier zes dagen in de week en 
kreeg ik zelfs de vraag: ‘Goh, Ries, 
werk je hier?’ (lacht). Sinds twee jaar 
ben ik weer aan het werk. Nu kom ik 
hier alleen op zaterdag, en eens in de 
twee weken kook ik. Gewoon, omdat ik 
het hartstikke leuk vind!
Het proces van veranderingen in 
het Open Venster heb ik van dichtbij 
meegemaakt. Ik zat in een praatgroepje 
en heb meegedacht over de aanpak: 
hoe kunnen we bezoekers meer 
betrekken bij wat er in het Open Venster 
gebeurt? Mijn aandeel stopte toen ik 
werk kreeg, maar het proces is wel 
doorgegaan, uiteraard.

Een jaar of twee geleden zijn we 
voorzichtig begonnen met vers te 
koken. Tot dan werden er altijd 
diepvriesmaaltijd geserveerd, 
klaargemaakt via de magnetron en de 
oven. Dat was makkelijk, maar men zat 
niet samen aan tafel omdat we dat als 
‘koks’ vaak niet rond kregen. Sinds we 
vers koken, is er wel een gezamenlijk 
eetmoment, en zitten er soms wel 20 
bezoekers te eten. Wat me opvalt is 
dat bezoekers opener geworden zijn, 
dat merk je tijdens het eten aan tafel. 
Ze luisteren en praten met elkaar, en er 
wordt ook meer gelachen. Ik vind dat 
gewoon geweldig. 
Inmiddels wordt er vier keer per 
week gekookt, vers. Een aantal 
bezoekers helpt bij het koken en is ook 
gemotiveerd. Dat is mooi om te zien. Of 
ze helpen in de moestuin, waarvan de 
producten weer verwerkt kunnen worden 
in de gerechten. Snijbiet bijvoorbeeld, 
lekker makkelijk. Je snijdt het af en drie 
weken later kun je het weer oogsten.”
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TOELICHTING BIJ 
DE FINANCIËLE 
JAARCIJFERS 2018

ALGEMEEN
De cijfers over 2018 wijken behoorlijk af van de (sluitende) begroting 2018. 
Het resultaat is € 10.131,00 negatief. Het voor ons zichtbare gedeelte van de 
gemeentelijke subsidie is ten opzichte van vorige jaren ongewijzigd en voorlopig 
vastgesteld op € 57.500,00. De gemeente heeft via de WMO onder meer de 
personele kosten van De Binnenvest betaald. 
De gemeente heeft positief geoordeeld over de cijfers van 2017. Restitutie van de 
ontvangen subsidie van € 57.500,00 is voor 2017 niet aan de orde. 

BATEN
De ontvangen bijdragen van kerken en particulieren zijn teruggelopen. De begroting 
van 2018 is in dit opzicht niet gehaald. Door een eenmalige gift (€ 750,00) van de 
Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn zijn de inkomsten onder ´Bijdragen´ vrijwel 
gelijk aan die van 2017. 
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HUISVESTING
De stijging van de huisvestingkosten is vrijwel geheel toe te schrijven aan de 
energiekosten. De schoonmaakkosten liggen onder de begroting. Zij zijn echter 
vrijwel gelijk aan die van 2017. Reden is dat het Open Venster gesloten was tijdens 
de installatie van de keuken en er niet werd schoongemaakt.

ORGANISATIE
Bij de rubriek Organisatie valt de post Communicatie op. Onder deze post zijn 
de ingeschakelde professionals voor publiciteit en het vernieuwen van de website 
opgenomen. Hierbij was ook inbegrepen het benodigde drukwerk. Daarnaast 
worden de jaarverslagen en andere berichten vrijwel geheel digitaal verzonden. Bij 
uitzondering worden papieren versies geprint. Het digitaal versturen levert ook een 
verlaging op de portikosten (zie Kantoorkosten).

MAALTIJD
De post Maaltijd is iets gedaald. De laatste maanden hebben de bezoekers zelf 
in onze nieuwe keuken gekookt. Door toename van het aantal ‘eters’ zijn de 
kosten relatief meer gedaald. In noodgevallen wordt er nog gebruikgemaakt van 
diepvriesmaaltijden. Voor een overzicht van het aantal deelnemers aan de maaltijden, 
zie het overzicht op pagina 8.

CURSUSSEN
De Binnenvest verzorgt voor de vrijwilligers de noodzakelijke cursussen. Voor het 
Open Venster zijn hier geen kosten meer aan verbonden.

ACTIVITEITEN BEZOEKERS
Naast het verzorgen van de maaltijden is er een bakgroep. De kosten hiervan zijn 
opgenomen onder Activiteiten bezoekers.

BIJZONDERE LASTEN
Door omschakeling naar een ‘consumer run’-organisatie, met als activiteit het koken 
voor en door bezoekers, is een professionele keuken noodzakelijk. Dit heeft geleid 
tot een investering in 2018 van bijna € 45.000,00 voor een nieuwe keuken. Deze 

is voor een deel gefinancierd door de opbrengst uit de collecte van de Zomerdienst 
aan het Meer (3 juni 2018). Ook onderstaande organisaties gaven een bijdrage:

• Stg. Kansfonds 
• Stg. Fonds Alphen aan den Rijn
• Rotary Woubrugge Alphen
• PCI van de Parochie H. Thomas

Van deze gulle gevers mochten wij in totaal van € 34.180,00 ontvangen. Hiervoor 
onze hartelijke dank! Kijk ook eens op hun websites welke doelen zij allemaal 
steunen. Een andere organisatie waarbij u direct of indirect betrokken bent, kan er 
wellicht zijn voordeel mee doen!

Een aanvraag bij het Oranjefonds zit nog in de pijpleiding. Om budgettaire redenen 
over 2018 is hun beslissing tot verlening van subsidie uitgesteld tot eind januari 
2019. Wij verwachten dat er positief bericht uitkomt. Het tekort kan per saldo uit 
eigen middelen worden voldaan.

In 2016 werd er in het Open Venster een keuken geplaatst. Hiervan was de 
Rabobank Groene Hart Noord de grote sponsor. Door de onverwachte omschakeling 
naar een ‘consumer run’-organisatie voldeed deze keuken niet meer aan de gestelde 
eisen. De plaatselijke Stichting Slimm had behoefte aan een keuken. Het bestuur is 
van mening dat de oude keuken van het Open Venster daar goed op zijn plaats is. 
 
Hartelijk dank allen voor uw directe en indirecte bijdrage in 2018! Mogen wij voor 
2019 weer op u rekenen?
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JAARREKENING 2018

Balans 2018 / 2017

Activa 2018 2017 Passiva 2018 2017

Inventaris  1  1 Kapitaal  47.600  57.731 

Waarborgsom  5.904  5.904 Crediteuren  402  993 

Liquide Middelen  41.459  50.362 Vooruit ontvangen  190  90 

Debiteuren/Vooruit 
bet.

 828  2.547 

Totaal  48.192  58.814 Totaal  48.192  58.814
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EXPLOITATIE 2018 / 2017
Baten Begroot Lasten Begroot

2018 2017 2018 2018 2017 2018
Subsidie Huisvesting
Gemeente  57.500  57.500  66.500 Huur  23.993  23.743  26.000 
Subtotaal  57.500  57.500  66.500 Energie  4.517  3.691  5.500 

Schoonmaak  8.096  7.956  9.500 
Bijdragen Klein onderhoud  662  498  1.000 
Kerken  5.678  6.182  6.500 
Particulieren  745  478  1.000 Subtotaal  37.268  35.888  42.000 
Overig  750  475  - 
Subtotaal  7.173  7.135  7.500 Organisatie

Communicatie  6.385  827  1.300 
Overige baten Drukwerk  904  1.800 
Verhuur  360  360  360 Representatie  90  767  400 
Rente  46  240  100 Kantoor  1.355  2.001  2.250 
Subtotaal  406  600  460 Diversen  2.613  3.336  3.110 

Subtotaal  10.443  7.835  8.860 

Uitvoering
Maaltijd  14.003  14.900  15.000 
Noodfonds  -  100 
Cursussen  -  79  6.000 
Activiteiten bezoekers  207  283  - 
Kosten vrijwilligers  1.908  2.028  2.500 
Subtotaal  16.118  17.290  23.600 

Subtotaal baten  65.079  65.235  74.460 Subtotaal lasten  63.829  61.013  74.460 

Bijzondere baten Bijzondere lasten
Bijdrage speciale doelen  35.319  5.561  - Inventaris en inrichting  46.700  10.746  - 

 -  -  -  -  - 
Subtotaal  35.319  5.561  - Subtotaal  46.700  10.746  - 

Resultaat -/-  10.131  963  - Resultaat +/+  -  -  - 

Totaal  110.529  71.759  74.460 Totaal  110.529  71.759  74.460
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Het Bestuur heeft in 2018 aan het begin van elk nieuw kwartaal over de dagelijkse 
gang van zaken vergaderd. Vaste punten op de agenda zijn de bezoekerscijfers, 
de financiën en de voortgang van de transitie naar de formule ‘consumer run’. De 
coördinator heeft alle bestuursvergaderingen bijgewoond.
Er waren enkele vergaderingen van het bestuur met de vrijwillige medewerkers 
over interne zaken, vooral over de veranderingen waardoor ook de rol van de 
medewerkers verandert. Dit overleg is structureel minimaal eenmaal per jaar, maar in 
2018 was er vaker behoefte om uitgebreid met de medewerkers van gedachten te 
wisselen over veranderingen op de ‘werkvloer’. Het gaf wederzijds duidelijkheid en 
inzicht.
Daarnaast is er geregeld overleg met de wethouder en/of de beleidsmedewerker 
van de gemeente Alphen aan den Rijn en met de beleidsmedewerker van Stichting 
De Binnenvest te Leiden, die het bestuur ondersteunt. 

BESTUURSLEDEN PER 31 DECEMBER 2018
Martin Wijnans Voorzitter
Marieke van der Velde Secretaris
Jan Willem van Dijk Penningmeester
Jan Koudijzer  Vertegenwoordiger van de medewerkers
Margreet Oudenes Afgevaardigde namens de Raad van Kerken
Lieke Odijk  Coördinator namens de Binnenvest (geen lid 

van het bestuur maar woont als adviseur alle 
bestuursvergaderingen bij)

HET BESTUUR VAN 
HET OPEN VENSTER

JA
AR
VE
RS
LA
G 

20
18

21



HET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTER

Stichting Aandachtscentrum 
Het Open Venster
Prins Bernardlaan 8A
2405 VZ  Alphen aan den Rijn 
0172 - 491990
info@inloophuis-hetopenvenster.nl
www.inloophuis-hetopenvenster.nl

Wilt u het Open Venster steunen met 
een gift? 
Rabobank: NL07RABO0301602611
Kvknr.:      41167998

Pr. Bernhardlaan

Hoorn

van Foreestlaan

Em
m

alaan

A
m

bonstraat

HET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTERHET OPEN       VENSTER

ELKE DAG OPEN
Zondag  14.00 - 17.00 uur
Maandag 10.00 - 19.00 uur, 

maaltijd vanaf 17.00 uur
Dinsdag  10.00 - 17.00 uur
Woensdag 10.00 - 19.00 uur, 
 maaltijd vanaf 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 17.00 uur
Vrijdag 10.00 - 19.00 uur, 
 maaltijd vanaf 17.00 uur
Zaterdag 14.00 - 19.00 uur, 
 maaltijd vanaf 17.00 uur

Het Open Venster is elke dag open 
want mensen hebben mensen nodig!


