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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:

Martin Wijnans, teksten
Marieke van der Velde, teksten
Wim Kokkelkoren, teksten
Jan Willem van Dijk, financiële cijfers
Adriaan Lefeber, foto´s 
Klaas Dijkstra, vormgeving 

Alphen aan den Rijn, april 2020
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‘30 jaar 
verbinden’

Beste lezer,

Voor je ligt een nieuw jaarverslag over 2019. Een jaar waarin we met elkaar vierden 
dat we al 30 jaar een huiskamer bieden aan mensen die moeilijk een plaats vinden 
in de gemeenschap van Alphen aan den Rijn en omstreken.
Op zaterdag 31 augustus kwamen we bij elkaar om dat met elkaar te vieren. We 
hadden een taartbakwedstrijd georganiseerd met in de jury Burgemeester Spies 
en onze huisarts Leo Neijessen. Na de prijsuitreiking hebben we van de taarten 
gesmuld. Een foto van de taarten gemaakt door vrijwilligers en bezoekers versiert 
ons verslag. Er was een dartwedstrijd waar fanatiek gegooid werd, er was levende 
muziek waarop we mee gezongen hebben en waar op gedanst kon worden. En we 
hadden een heerlijke barbecue waar we met elkaar van hebben genoten. Kortom 
een geweldige gedenkdag. We hopen dat we binnen Alphen de plek zijn geworden 
en zullen blijven voor onze doelgroep.
Verder ziet u hier een aantal activiteiten van Het Open Venster die we het afgelopen 
jaar hebben ondernomen. Bezoekers vinden de sfeer binnen Het Open Venster 
prettiger dan voor de transitie naar een vorm van ‘consumer run’. En of we dat 
stadium uiteindelijk zullen bereiken is de vraag, want we zien dat de meeste van 
onze bezoekers dat niet halen. We blijven hen stimuleren, maar het is een lange 
weg. Daarnaast hebben we de cijfers over het jaar 2019 weer gereed en we zijn 
blij en dankbaar dat we dit allemaal kunnen bekostigen.

Wij hopen dat het komende jaar weer een jaar wordt van vele contacten onderling 
en dat de activiteiten zo stimulerend zullen blijven dat ieder er zijn eigen kracht 
kan uithalen. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die iets zouden willen 
overdragen wat hen zelf zoveel plezier geeft of heeft gegeven. Als je bij voorbeeld 
een leuke hobby hebt die je zou willen delen met een van onze bezoekers en hij of 
zij gaat daar dan zelf ook plezier in beleven dan is dat bereiken we wat. Mensen 
hebben mensen nodig om te kunnen leven.

Veel leesplezier en graag tot ziens in Het Open venster.

Vriendelijke groet,
Martin Wijnans, voozitter
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BELEIDSPLAN HET OPEN VENSTER 2018 – 2022

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. 

1. DOEL
In dit beleidsplan worden de hoofdlijnen van het beleid 
van Stichting Aandachtcentrum Het Open Venster 
Alphen aan den Rijn beschreven. 
Een overzicht wordt gegeven van de doelen en keuzes.

2. MISSIE VAN HET OPEN VENSTER
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. 
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.
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Daarnaast blijven de dingen die Het Open Venster 
altijd geboden heeft gewoon bestaan:
•  Dagopvang en ondersteuning van de bezoekers, 

vaak mensen met complexe problematiek  die 
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 om 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 daar naartoe en daarin.

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

•  Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag een 
warme maaltijd, steeds aan het eind van de middag. 
Het Open Venster gaat elke dag om 2 uur ’s middags 

open tot 5 uur, op de maaltijddagen tot 7 uur.
•  Douche- en wasgelegenheid
• Schone kleding indien nodig
•  Een postadres, in samenwerking met de afdeling 

Burgerzaken, Schuldhulp-verlening, Reclassering en 
Maatschappelijk Werk

• Begeleiding aan taakgestraften

3.  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.
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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.

4. HET OPEN VENSTER EN DE WMO
Het Open Venster onderhoudt nauw contact met de 
Gemeente Alphen aan den Rijn. De Gemeente verwijst 
mensen naar 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 uit de boot. Het 
Open Venster verwijst mensen naar de Gemeente voor 
gebruikmaking van de WMO.

5. MEDEWERKERS
Het Open Venster besteedt veel tijd en aandacht aan 
het vasthouden van de vrijwilligers en het werven 
van nieuwe vrijwilligers. Met hulp van Stichting de 
Binnenvest wordt geïnvesteerd in vakmanschap van 
de vrijwilligers door het organiseren van cursussen. 
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.
Vanaf 2015 zijn er in Het Open Venster 
ervaringsdeskundigen geplaatst die als vrijwilliger 
dagbesteding vervullen. Dit zijn cliënten van de GGZ 
en ex-verslaafden die op deze manier weer structuur  
in hun leven aanbrengen.
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6. TOEKOMST
De naamsbekendheid van Het Open Venster is er wel, 
maar nog steeds zijn mensen niet op de hoogte van 
wat we precies doen. Het bestuur blijft, door het geven 
van presentaties aan kerken e.d., zijn best doen om de 
bekendheid van Het Open Venster te vergroten. 
Blijvend punt van aandacht is het team van 
medewerkers. In 2019 hebben een 10-tal mensen 
hun vrijwilligersrol neergelegd, vaak na vele dienst 
jaren. Er is dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, 
vooral mensen die een hobby of activiteit met de 
bezoekers willen delen. Het Open Venster heeft contact 
met een adviserend huisarts en een maatschappelijk 
werker houdt op maandag en donderdag van 14 – 
16 uur inloopspreekuur. Op donderdag is ook een 
verpleegkundige van de IZO aanwezig.
Ook de Brijder (verslavingszorg), Palier (reclassering) 
en GGZ hebben wekelijks een inloopspreekuur op Het 
Open Venster.

7. MIDDELEN
Om deze plannen te kunnen 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 blijven 
krijgen van kerken en andere sponsoren berichten we 
regelmatig in verslagen en/of nieuwsbrieven. 
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8. OMGEVING
Het Open Venster werkt nauw samen met en verwijst 
door naar sociale partners zoals:
• Stichting De Binnenvest
• GGZ
• Brijder Stichting
• Reclassering
• Politie
• Gemeente
• GGD

In 2019 zien we een lichte daling van het aantal 
bezoekers en van het aantal maaltijden dat is verstrekt. 
Een aantal mensen heeft een andere daginvulling 
gevonden (o.a. dienstbetrekking) of is verhuisd naar 
een andere gemeente. Daarentegen zijn er ook nieuwe 
mensen gekomen, maar minder dan er vertrokken zijn. 
Op zich is dit een goed teken, het betekent dat er 
meer ruimte voor onze bezoekers is in de ‘reguliere’ 
maatschappij.
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VAN EEN VRIJWILLIGER

Mijn naam is Else Nolte en ik ben 
geboren in Amsterdam, waar ik een 
heerlijke jeugd heb gehad. Ik werkte er, 
na de Mulo, 11 jaar met heel veel plezier 
op een Accountantskantoor vlak bij het 
Museumplein en de Albert Cuypmarkt, 
midden in het centrum van Amsterdam. 
Later verhuisden wij (mijn man, onze 2 
kinderen en ik) naar Koudekerk. Mijn 
echtgenoot is in 1986 overleden aan 
leukemie.
Met een paar vrienden ging ik ruim 
20 jaar geleden af op een advertentie 
van Het Open Venster. De vrienden 
zagen het vrijwilligerswerk niet zitten, 
maar ik gelukkig wel. Ik ben er nog 
steeds, ondanks alle veranderingen, die 
sommige vrijwilligers deden afhaken. 
De veranderingen zijn ten gunste van de 
bezoekers, zij worden helemaal betrokken 
bij de dingen die gaande zijn en krijgen 
daardoor een positiever zelfbeeld en het 
gevoel dat ze iets presteren. 
We hebben een geweldige kokkin, die 
samen met een vrijwilliger de keuken 
bestiert en op een geweldig goede manier 
de bezoekers er bij betrekt. Daardoor zijn 
ze heel gemotiveerd en bereidwillig om 

mee te helpen en verdienen ze het om 
heerlijk mee te blijven eten.
Wij, als vrijwilligers, moeten wel een 
stapje terug doen omdat veel taken nu 
door anderen worden overgenomen. Het 
is even slikken, wennen en aanpassen.
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HET 30-JARIG BESTAAN IN 2019
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DIT GEBEURT ER IN HET 
OPEN VENSTER

VASTE ACTIVITEITEN VOOR DE BEZOEKERS:
Maandagmiddag: Alphen beweegt
Dinsdagmiddag:  crea clubje
Woensdagavond:   Hemels uurtje (eens in de 

14 dagen)
Donderdagmiddag:  Alphen beweegt
Maandag-, woensdag-, 
vrijdag- en zaterdagmiddag:   warme maaltijd, bereid met 

hulp van bezoekers.

BIJZONDERE EVENEMENTEN HADDEN WE 
OP:
14 januari  Nieuwjaarsreceptie en opening nieuwe 

keuken met stamppot buffet
9 juli  Bezoek en Maaltijd B&W 
31 augustus Jubileum 30 jaar OV met BBQ
20 december  Kerstviering met kerstdiner voor de 

bezoekers

Een van de vrijwilligers maakt regelmatig een nieuwsbrief 
voor de bezoekers en vrijwilligers. Daarin wordt lief en 
leed gedeeld en staan soms interviews met een bezoeker 
of vrijwilliger.

HEMELS UURTJE:
We zijn een steeds groter 
wordende groep die eens in de 
14 dagen bij elkaar komt om te 
praten over wat ons bezighoudt 
en wat we als zingevend beleven! 
Iedere keer weer een bijzondere 
ervaring!
Ben je nieuwsgierig: kom een 
keertje kijken! Elke 2e en 4e 
woensdagavond van de maand

Groet: Johan & CobyJA
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VASTE GEBRUIKERS VAN HET OPEN VENSTER
Dinsdag overdag  Reclassering in de spreekkamer
Dinsdag avond  AA
Donderdagmiddag  Maatschappelijk werk van de Binnenvest

OVERIGE GEBRUIKERS VAN HET OPEN VENSTER
27 maart Maranatha kerk
15 mei  Geniepoort
4 juni Nieuwe Alphenaren
10 september Nieuwe Alphenaren
17 september Gemeente breed overleg
29 oktober Nieuwe Alphenaren
21 november Afd. Jeugd en Gezin van de gemeente
26 november Gemeente breed overleg

VRIJWILLIGERS
Op 31 december 2019 waren er nog 13 vrijwilligers actief.

TAAKSTRAFFERS
In 2019 hebben 6 verschillende mensen hun taakstraf voldaan in Het 
Open Venster.
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LIEF EN LEED

We hebben op 6 maart het leven van 
Albert herdacht! Fijn, dat er zoveel 
bezoekers en vrijwilligers waren! We 
hebben zijn foto voor een bos bloemen 
gezet en een kaars gebrand. Ook kon 
iedereen die dat wilde een kaartje 
schrijven en in de “boom” hangen! 
Coby hield een “in memoriam” en Johan 
las een gedicht voor. Natascha heeft 
gebeden en Martin, onze voorzitter, las, 
als afsluiting, het gedicht hiernaastvoor!

Laten we rondom Gerda blijven staan en 
haar betrekken bij het Open Venster.

AFSCHEID

Als dit het einde is en verder niets.,
Dan leegte, gemis, verdriet en tranen
Om wat eens was en niet meer is.
Maar er is meer dan lijf en leden, veel 
meer!
Want wat een mens bezielt, 
Dat is, dat was,
Zijn geest, zijn kracht,
Zijn denkvermogen,
alle gaven van zijn hart,
zijn goedheid grenzeloos,
de sterkte van zijn woord,
zijn hartelijk gebaar,
zijn spreken, vlug of juist bedachtzaam,
zijn zwijgen soms veelzeggend.
Dat alles leeft,
Leeft voort in die hem kenden,
Die van hem hielden en blijven houden
Omdat zijn geest nooit, nooit vergaat.
Rust zacht

EENZAAMHEID

•  Je kunt je buren wat meer in de gaten 
houden, zeker als je weet dat ze ziek 
of oud zijn.

•  Je echt richten op de ander: wat zit er 
eigenlijk achter dat altijd lachende gezicht?

•  Goed luisteren naar de ander: geeft iemand 
(soms tussen de regels door) aan zich 
alleen/eenzaam te voelen?

•  Iets voor een ander doen: een boodschapje, 
een pannetje eten brengen, meegaan naar 
de dokter, helpen met de computer etc.

•  Laten merken dat je begaan bent met de 
ander… een kort, meelevend woord ,een 
schouderklopje kan de ander heel goed 
doen. Of een SMS-je!

We hebben hier een keer over gesproken 
tijdens het Hemels uurtje.
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TOELICHTING BIJ 
DE FINANCIËLE 
JAARCIJFERS 2019

ALGEMEEN
Het boekjaar 2019 is voor Het Open Venster goed verlopen. Er werd afgesloten 
met een overschot van € 7.959. Dit positieve saldo wordt veroorzaakt door de post 
Bijdrage speciale doeleinden van € 8.856 t.b.v. van de in 2018 geplaatste keuken.  

BALANS
Het positieve resultaat  over 2019 is bijgeschreven bij het vermogen. Aan de 
gemeente Alphen aan den Rijn zal conform de Algemene subsidieverordening 2011 
Artikel 17 hiervoor toestemming worden gevraagd. 

RESULTATENREKENING
De uitgaven (voor Bijzondere Lasten) ten behoeve van de exploitatie bedroegen 
€ 62.769. De subsidie van gemeente € 57.500. Het tekort op de exploitatie 
is derhalve € 5.269. Dit tekort is meer dan afgedekt door giften van kerken, 
particulieren en overige bedrijven en instellingen.
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De bijdragen Speciale doelen ad € 8.887 bestaat o.a. uit een subsidie van  
€ 8.500 voor de keuken van het Oranjefonds. Door het Oranjefonds is om voor hun 
moverende redenen bewust gekozen voor subsidieverlening in het jaar 2019 i.p.v. 
2018. Het restant van deze bijdragen is afkomstig van een kerk en een particulier.
Bij de uitgaven Inventaris en inrichting is een bedrag van € 1.779 opgenomen 
voor uitrusting van de keuken. De uitgaven voor de keuken bedroegen in 2018 en 
2019 totaal € 48.455. De bijdragen in 2018 en 2019 ontvangen voor de keuken 
(Kerken, particulieren, Stg. Diensten aan het meer, Stg. Fonds Alphen e.o., Rotaryclub 
Alphen-Woubrugge, P.C.I. Heilige Thomas, Kansfonds en Oranjefonds) bedroegen 
totaal € 46.613. Per saldo heeft Het Open Venster € 1.842 uitgegeven voor de 
keuken. Nogmaals: alle gulle gevers hartelijk dank!  

Er is een nieuwe wasmachine aangeschaft en er is materiaal gekocht voor een tafel 
met 2 banken. De tafel en banken zijn door de bezoekers als activiteit vervaardigd. 
De bijdragen van de kerken bestaan uit opbrengsten collecten en giften. Particulieren 
doneerden totaal € 2.020. Hiervan werd € 1.000 ontvangen uit een erfenis. 
Opvallende is dat er meer gebruik gemaakt wordt van de fiscale ANBI-regeling. 
Deze regeling levert u fiscaal voordeel op!

De ANBI status geeft ons ook de mogelijkheid 50% van de betaalde energiebelasting 
terug te vragen. Hiervan wordt jaarlijks gebruik van gemaakt.
De schoonmaakkosten bestaan uit regulier schoonmaakwerk en kosten vuilafvoer.
De communicatiekosten bestaan uit internet-  telefoon- en webhostingkosten. Ook zijn 
de inrichtingskosten van de nieuwe website hierin opgenomen. In de kantoorkosten 
zijn o.a. de kosten boekhoudprogramma, accountant en de bank opgenomen.

De diverse kosten bestaan uit Belastingen, Contributies, abonnementen en 
verzekeringen. In de loop van het boekjaar is de ongevallenverzekering beëindigd. 
Deze verzekering loopt nu (gratis) bij de gemeente Alphen aan den Rijn. De kosten 
voor de Bedrijfsaansprakelijkheid- en Inventaris-  verzekering zijn € 581. De inventaris 
is verzekerd voor € 100.000. 

In 2019 zijn er 2257 maaltijden (15.673) verstrekt. Dit is gemiddeld € 6,94 per 
maaltijd. In 2018 zijn er 2290 maaltijden verstrekt met een gemiddelde prijs van  
€ 6,12. De oorzaak van de stijging kosten per maaltijd kan worden toegewezen 
aan algemene prijsverhoging en verhoging van het lage BTW-tarief.

vD/januari 2020. 
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JAARREKENING 2019

Balans 2019 / 2018

Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018

Inventaris  1  1 Kapitaal  55.559  47.600 

Waarborgsom  5.904  5.904 Crediteuren  413  402 

Liquide Middelen  49.545  41.459 Vooruit ontvangen  90  190 

Debiteuren/Vooruit 
bet.

 612  828 

Totaal  56.062  48.192 Totaal  56.062  48.192 
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EXPLOITATIE 2019 / 2018
Baten Begroot Lasten Begroot

2019 2018 2019 2019 2018 2019
Subsidie Huisvesting
Gemeente  57.500  57.500  59.340 Huur  24.450  23.993  24.400 
Subtotaal  57.500  57.500  59.340 Energie  4.224  4.517  5.500 

Schoonmaak  8.639  8.096  8.300 
Bijdragen Klein onderhoud  755  662  150 
Kerken  6.243  5.678  5.800 
Particulieren  2.020  745  500 Subtotaal  38.068  37.268  38.350 
Overig  344  750  500 
Subtotaal  8.607  7.173  6.800 Organisatie  - 

Communicatie  3.948  6.385  1.300 
Overige baten Drukwerk  139  1.000 
Verhuur  360  360  360 Representatie  234  90  400 
Rente  5  46  - Kantoor  1.803  1.355  1.850 

Diversen  2.579  2.613  3.050 
Subtotaal  365  406  360 Subtotaal  8.703  10.443  7.600 

Uitvoering
Verstrekking Maaltijden  15.673  14.003  15.000 
Noodfonds  50 
Activiteiten bezoekers  325  207  500 
Kosten vrijwilligers  -  1.908  2.000 
Subtotaal  15.998  16.118  17.550 

Subtotaal baten  66.472  65.079  66.500 Subtotaal lasten  62.769  63.829  63.500 

Bijzondere baten Bijzondere lasten
Bijdrage speciale doelen  8.887  35.319  - Inventaris en inrichting  3.492  46.700  - 

Jubileum  1.139  3.000 
 -  -  -  -  - 

Subtotaal  8.887  35.319  - Subtotaal  4.631  46.700  3.000 

Resultaat -/-  -  10.131  - Resultaat +/+  7.959  -  - 

Totaal  75.359  110.529  66.500 Totaal  75.359  110.529  66.500 

JA
AR
VE
RS
LA
G 

20
19

18



Het Bestuur heeft in 2019 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 
beleidsmedewerker van Stichting De Binnenvest te Leiden met de portefeuille Het 
Open Venster heeft de bestuursvergaderingen meestal bijgewoond. 
Er waren enkele vergaderingen van het bestuur met de vrijwillige medewerkers over 
interne zaken, vooral over de veranderingen, die ook de rol van de medewerkers 
verandert. Dit overleg is structureel minimaal een maal per jaar, maar in 2019 was 
er vaker behoefte om uitgebreid met de medewerkers van gedachten te wisselen over 
veranderingen op de ‘werkvloer’. Het geeft wederzijds duidelijkheid en inzicht.
 Daarnaast is er geregeld overleg met de wethouder en/of de beleidsmedewerker 
van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

BESTUURSLEDEN PER 31 DECEMBER 2019
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
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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
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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!




