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1. Inleiding
Na de lockdown en de corona crisis van 2020 werd ook het jaar 2021 een jaar waarin
het soms behoorlijk zoeken was. Hoe kun je - juist in een tijd van crisis en
onzekerheid - toch een helpende hand bieden aan degenen die onze hulp zo hard
nodig hebben?
Tijdens de corona crisis is bij velen de financiële nood alleen maar verder
toegenomen. In een periode van lockdown is het nog moeilijker dan normaal om de
eenzaamheid waar velen mee worstelen te doorbreken.
Ondanks deze zorgen mogen we toch met dankbaarheid terugkijken op een jaar
waarin we voor velen een verschil mochten maken. Dat was niet alleen mogelijk
dankzij een team toegewijde vrijwilligers, maar zeker ook omdat we in 2021 weer de
beschikking kregen over een eigen locatie aan de Vredehofstraat 9 in Hoorn.
2. Huisvesting
In het jaarverslag van 2020 schreef ik dat we in overleg waren met de gemeente
Hoorn over de mogelijkheid een onderkomen te vinden in het pand aan de
Vredehofstraat 9 te Hoorn. Belangrijk onderdeel van de
besprekingen betroffen de financiën. Tot en met 2020 maakte
de stichting steeds gebruik van ruimte die beschikbaar werd
gesteld door Christengemeente De Hoorn. De kosten voor de
stichting bleven daardoor redelijk beperkt.
Bij het zoeken naar een nieuwe locatie hebben we als bestuur
besloten om te zoeken naar een gebouw dat primair geschikt
is voor de activiteiten van Hart voor Hoorn en deze locatie
ook als stichting te huren.
Inmiddels zitten we in 2021 en kan ik vertellen dat de
onderhandelingen goed zijn verlopen. De gemeente Hoorn
verhuurt ons deze locatie en verstrekt een subsidie om ons
ook in staat te stellen de huur te betalen. Dankzij deze
subsidie en de financiële steun van Christengemeente De
Hoorn kunnen we nu al onze activiteiten op één locatie
voortzetten.
Vanaf mei 2021 hadden we de sleutels in handen en konden we beginnen met het
opknappen en inrichten van het gebouw. Op 22 juni gingen de deuren open en op 3
juli verrichtte de wethouder Kholoud al Mobayed de officiële opening.

pagina 1

Jaarverslag 2021 - Stichting Hart voor Hoorn

3. Kledingbank Free Choice
De kledingbank voor volwassenen
voorziet nog steeds duidelijk in een
behoefte. Op twee ochtenden in de
week staat een team van vrijwilligers
klaar om de mensen te ontvangen
die gebruik maken van deze
voorziening.
Helaas konden we aan het begin van
2021 de kledingbank niet open
houden. Kledingwinkels waren
gesloten door de corona regels van
dat moment.
Zoals gezegd mochten we in mei de sleutels van het nieuwe pand in ontvangst
nemen. Er werd meteen begonnen om een mooie winkelruimte in te richten. Er is nu
meer ruimte dan voorheen in de Mosterdsteeg. Er is tevens een ruimte voor
mannenkleding. Ook is er ruimte om ingebrachte kleding uit te zoeken en kleding die
niet direct nodig is op te slaan. Er zijn zelfs twee kleedhokjes, zodat klanten de
kleding kunnen passen!
Vanaf het moment van opening weten de mensen de weg naar de kledingbank ook
weer te vinden, waar zij maandelijks gratis 5 kledingstukken mogen uitzoeken.
Ook komen er regelmatig mensen langs om kleding te brengen die zij niet meer nodig
hebben, maar die nog wel goed bruikbaar is.
4. Eten Bij….
In de eerste helft van het jaar waren er geregeld periode waarin het niet goed
mogelijk was om gasten te ontvangen voor Eten Bij. Er werd wel elke donderdag
gekookt om een warme maaltijd te bereiden. De gasten konden de maaltijd dan
ophalen om het thuis te eten. Zo was er toch ook een moment van contact. Wel veel
korter dan normaal, maar het was in ieder geval toch iets.
In deze periode werd er gekookt in de keuken van Pinkstergemeente De Brug, die ons
ook in die periode gastvrij onderdak heeft geboden. Uiteraard waren we hier weer erg
blij mee. Toch bleef er het verlangen naar een eigen vaste plek.
Bij het zoeken naar een nieuwe locatie was het dan ook een belangrijk uitgangspunt
om te zoeken naar een plaats waar niet alleen Free
Choice, maar ook Eten Bij kon worden gefaciliteerd.
Onze nieuwe locatie biedt ons inderdaad deze
mogelijkheid. Het gebouw beschikt over een ruimte
die we hebben kunnen inrichten als kookkeuken.
Het is hier een gezellige boel als de maaltijden met
veel liefde en zorg worden bereid! De centrale
ruimte van het gebouw is ingericht om de gasten
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van het eetproject in een mooie sfeervolle ruimte te kunnen ontvangen.
Vanaf oktober kon er dus op deze nieuwe locatie worden gestart. De gasten wisten
ons snel weer te vinden zodat het iedere week goed gevuld is.
Evenals voorgaande jaren komt er een min of meer vaste groep bezoekers. In 2021
hebben we ongeveer 35 – 40 verschillende personen mogen voorzien van een warme
maaltijd. Hiermee lijkt het aantal bezoekers redelijk stabiel te zijn.
Het gaat om een groep volwassen mannen en vrouwen, veelal met zorgmijdend
gedrag. Met een enkeling is ook buiten de momenten van het eetproject contact.
Aan de Vredehofstraat konden de mensen de maaltijd steeds ter plaatse eten. Ook nu
bestaat echter de mogelijkheid om eten in bakjes mee te nemen voor thuis.
Met Kerst konden we de gasten een heerlijke Kerstmaaltijd aanbieden. In de periode
voor Kerst konden we dankzij een gift van iemand ook mooie kerststukjes uitdelen
aan de mensen.
We zijn blij met de groep vrijwilligers die zich elke week
weer inzetten om een maaltijd te bereiden en een gastvrij
ontvangst te verzorgen.
Ook nu nog worden de maaltijden alleen aangeboden
buiten de zomermaanden. We realiseren ons dat ook in
deze periode behoefte bestaat aan contact en aanspraak,
maar de ervaring leert dat het aantal bezoekers in deze
periode sterk terugloopt. De zomerbreak geeft de
medewerkers ook de mogelijkheid om even afstand te
nemen van het hele gebeuren om dan na de zomer weer
gemotiveerd van start te gaan.
5. Inloop koffie ochtend
Tijdens de openingstijden van de kledingbank is er ook de inloop koffie ochtend.
Iedereen is hier welkom voor een gratis kopje koffie en thee, maar ook voor een
bemoedigend en opbouwend gesprek. Voorheen was op deze momenten ook wel
iemand van 1.Hoorn aanwezig. Tijdens de corona periode werden zij echter ook
beperkt in hun mogelijkheden.
Zoals hiervoor beschreven is in ons pand nu ook een centrale ontvangstruimte die we
kunnen gebruiken voor deze koffieochtenden. Regelmatig zijn alle tafels gevuld en
wordt er dus goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
6. Vrijwilligers
Hart voor Hoorn is een vrijwilligersorganisatie. Alle medewerkers zijn dus vrijwilligers
die hun bijdrage leveren omdat ze de stichting, maar vooral ook de mensen die we
proberen te bereiken, een warm hart toedragen.
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7. Organisatiestructuur
De activiteiten van Hart voor Hoorn zijn ondergebracht in een stichting. De gegevens
van de stichting zijn als volgt.
Stichting Hart voor Hoorn
KvK 57629110
RSIN 8526.65.155
Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Voorzitter:
Ben van der Heijden
Secretaris:
Dirk Stobbe
Penningmeester:
Pauline Meinen
Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Tot op
heden heeft ook geen van de bestuursleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid
onkosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting te declareren.
Contactgegevens
Bezoekadres: Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn
Postadres: Postbus 406, 1620 AK Hoorn
0229 273753
info@hartvoorhoorn.nl
Bankgegevens
Het rekeningnummer is NL23 RABO 0101 1989 65 tnv Stichting Hart voor Hoorn.
ANBI
De stichting is door de overheid erkend als ANBI-stichting en voldoet aan de
voorwaarden die de overheid stelt aan ANBI-organisaties.
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website www.hartvoorhoorn.nl
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8. Financiën
Voor een organisatie die draait op de inzet van vrijwilligers en die afhankelijk is van
giften en vrijwillige bijdragen is het altijd spannend om te zien hoe alles tot stand
komt. Ook in 2021 is het weer gelukt om te zorgen dat er voldoende financiële
middelen zijn. In de bijlage vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
Hieronder een korte toelichting.
Inkomsten
We zijn blij met de giften die we ieder jaar mogen ontvangen van mensen die ons
werk willen ondersteunen. Giften worden deels gegeven via de bankrekening, maar
soms ook contant.
Vanaf medio 2021 huurt Hart voor Hoorn zelf ruimte voor haar activiteiten. Dit brengt
een aanzienlijke verhoging van kosten met zich. We zijn dan ook blij met de subsidie
die de gemeente Hoorn beschikbaar stelt.
De steun van Christengemeente De Hoorn is omgezet in een gift ten behoeve van de
activiteiten.
In 2021 waren we ook weer in de gelegenheid deel te nemen aan de Rabo
ClubSupport.
Al deze inkomsten voorzagen dit jaar in een dekking van de kosten en de mogelijkheid
enige financiële reserve op te bouwen.
Uitgaven
Een belangrijke kostenpost wordt gevormd door de locatie aan de Vredehofstraat. Het
gaat in de eerste plaats natuurlijk om de huur, maar ook om bijkomende zaken zoals
de kosten voor gas, licht en water. Dit jaar waren er ook de eenmalige kosten die
nodig waren om het gebouw in te richten en op te knappen.
De overige kosten komen ten laste van de projecten: Eten Bij, Free Choice, inloop
koffie ochtend. Bij Eten Bij gaat het natuurlijk vooral om kosten voor het eten. Omdat
Free Choice de kleding zelf gratis ontvangt zijn de kosten hier zeer beperkt. Het gaat
vooral om aankleding en inrichten van de locatie.
Tot slot zijn er ook de zogenaamde administratiekosten. Dit zijn de kosten die je
maakt om als organisatie te kunnen functioneren.
Resultaat
In 2021 hadden we een positief resultaat. Dit resultaat wordt gebruikt voor het
creëren van een financiële reserve om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. De
prognose voor 2022 laat zien dat we een negatief resultaat verwachten. Ook hiervoor
is enige financiële reserve prettig.
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Financieel verslag 2021 - prognose 2022
UITGAVEN
Huisvestingskosten
- Huur
- Nutsbedrijf
- Belastingen
- Inrichtingskosten
- Onderhoud
- Afval
Totaal:
Administratiekosten
- PR en communicatie
- ict/telefoon
- Bankkosten
- Keukenkosten
- Overige adm.kosten
Totaal:
Projecten
- Eten bij
- Free Choice
- Koffie ochtend
- SchuldHulpMaatje
Totaal

2021 prognose

2021 realisatie

€ 17.784
€ 1.800

€ 14.021,37
€
960,00
€
53,70
€ 3.385,33
€
123,63
€
92,27
€ 18.636,30

€ 2.000

€ 21.584

€
€
€
€

300
600
200
600

€ 1.700

€ 1.000
€
500

€
€
€
€
€
€

50,56
182,44
208,30
115,37
27,35
584,02

€
500
€ 2.000

€ 1.364,01
€
0,00
€ 110,47
€
0,00
€ 1.474,48

Totaal uitgaven

€ 25.284

€ 20.694,80

INKOMSTEN
Giften
- algemeen
- ivm medegebruik
Totaal

€ 2.000
€ 2.000

€
€
€

Sponsoring
- Christengemeente De Hoorn
- Gemeente Hoorn
- Overige sponsors
Totaal

€ 10.000
€ 18.000
€
500
€ 28.500

€ 6.666,80
€ 18.000,00
€
294,55
€ 24.961,35

Totaal inkomsten

€ 30.500

€ 25.324,35

RESULTAAT

€ 5.216

€ 4.629,55

100,00
263,00
363,00
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