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1. Voorwoord van voorzitter 
 
We sluiten het jaar 2020 af en wat zullen veel mensen blij zijn dat we dit jaar achter ons kunnen 
laten. Bijna het hele jaar houdt het virus ons al in zijn greep, en veroorzaakt het veel leed, 
zorgen en onzekerheden. 
Wie had dat op 1 januari 2020 kunnen denken, de dag dat de corona-crisis in China begon. Het 
leek welhaast onvoorstelbaar dat dit virus ook in ons land zo heftig zou toeslaan! 
 
Toch gebeurde dat en daarmee werd het ook voor ons Open Huis een bewogen jaar, zowel 
voor onze gasten als voor de vrijwilligers. 
De eerste maanden hebben we zoals gebruikelijk, van dinsdag tot en met vrijdag gasten 
ontvangen in de Ontmoetingsruimte in de Cathrien en op zaterdag ook in de Petruskerk. 
 
Wij hebben ons bij de RIVM maatregelen geconformeerd aan de regels voor de horeca . Dat 
betekent steeds aanpassen, en daarom waren we afwisselend gesloten en beperkt open (voor 
maar 10 gasten). 
 
Door al die noodzakelijke maatregelen hebben we het afgelopen jaar veel gemist. Grote 
evenementen voor onze gasten konden niet doorgaan zoals, het jaarlijkse concert door 4Tune 
Entertainment en het geplande concert door Muziekkorps Sint Cecilia uit Stratum. Ook het 
jaarlijkse kerstdiner van Amaro hebben we verzet naar januari, in de hoop dat het dan weer 
mogelijk is. 
Ook allerlei bijeenkomsten met en voor onze vrijwilligers zijn afgezegd, zoals de 
jaarvergadering, de kerstviering, excursies en trainingen. 
 
Gelukkig zijn er ook dingen wel doorgegaan, zoals het dagelijks uitdelen van lunchpakketjes 
voor onze gasten, een warme meeneem maaltijd, georganiseerd door de Stichting (Z)onderdak 
en de straatpastor. 
Onze gasten snakken naar de dagelijkse contacten, ook al zijn ze maar kort en kunnen we hen 
geen stoel aanbieden.  
 
Met onze vrijwilligers hebben we veelal digitaal contact onderhouden, en in elk geval na iedere 
persconferentie hebben we de consequenties van de maatregelen op deze wijze met hen 
gecommuniceerd.   
Maar wat missen wij allemaal ontzettend de onderlinge contacten, juist omdat we zo’n hecht 
team zijn en daarnaast missen wij onze gasten, en onze gasten missen ook ons. 
  
Ook door bestuursleden is er veel overlegd, met name telefonisch of per mail en het jaarlijks 
overleg met onze stichters is dit jaar vervallen. 
 
De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar veranderd.  
Vanwege een verhuizing buiten de regio heeft de penningmeester, Paul Horbach, afscheid 
genomen. Hij heeft zich vele jaren voor het Open Huis ingezet, niet alleen als gastheer, maar 
ook als secretaris en penningmeester. Op zijn verzoek hebben wij in kleine kring afscheid 
genomen en hem bedankt voor zijn grote inzet en betrokkenheid. 

 

34 JAAR GASTVRIJ 
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Gelukkig hebben wij twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, Anne Buskes en 
Bernadette van Litsenburg. 
Ieder bestuurslid heeft vanaf nu een eigen aandachtsgebied. 
 
De Gemeente Eindhoven heeft het afgelopen jaar een nieuw en ambitieus beleid ontwikkeld, 
dat er op gericht is om daklozen binnen twee weken te helpen, te ondersteunen en te 
begeleiden, en zo weer perspectief in het leven te bieden. 
Al jaren ontvangen wij subsidie van de gemeente, o.a. voor training van onze vrijwilligers. De 
week voor Kerst ontvingen wij een schriftelijke afwijzing op onze subsidie aanvraag, met de 
boodschap dat wij niet in het nieuwe beleid passen. De subsidie stopt per direct, zonder 
overgangsfase. 
 
Wij waarderen het dat de Gemeente zich het lot van daklozen aantrekt en dat zij haar 
verantwoordelijkheid neemt, maar wij maken ons ernstig zorgen over de haalbaarheid van dit 
plan. 
Het is teleurstellend dat na 34 jaar ons werk niet langer financieel wordt ondersteund. Temeer 
omdat wij niet alleen daklozen ontvangen, maar juist ook Midden en Oost Europeanen (MOE-
landers), thuislozen, verwarde en eenzame mensen. Daarom hebben wij tegen deze afwijzing 
bezwaar aangetekend. 
 
Het was een bewogen jaar, en wat het komende jaar ons zal brengen is ongewis. Maar een 
ding is zeker, het Open Huis Sint Cathrien is er voor iedereen, met bijzondere aandacht voor 
medemensen die om welke reden dan ook ‘kwetsbaar’ zijn.  
Voor hen willen wij een thuisplek zijn, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.  
Anneke Nieuwenhuizen, voorzitter 
 
 
Aandachtsgebieden van de bestuursleden: 

 
Anneke Nieuwenhuizen -voorzitter 
Thijs Richter -secretaris, webbeheerder 
Loes Laurense -penningmeester 
Bernadette van Litsenburg -coördinator 
Anne Buskes -contactpersoon voor de gemeente 
Rob Kosterman -vertegenwoordigt als straatpastor de stem van onze 

gasten 

 

 
Van begin juli tot begin oktober 

mochten we beperkt open! 
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2. Coördinatie vrijwilligers 
 
Vrijwilligers 
In de ontmoetingsruimte staan onze gasten centraal. Zij worden door 35 vrijwilligers voorzien 
van koffie, thee en een lunch. De openingstijden zijn van 10.30-12.15 uur en van 12.45-16.30 
uur. Op woensdag is de ontmoetingsruimte open van 10.30- 13.30 uur. Behalve deze 
voorzieningen voor de inwendige mens is er vooral ook gelegenheid tot ontmoeting; iets wat 
voor zowel de gasten als de vrijwilligers heel belangrijk is. Door deze ontmoetingen wordt ook 
de grote betrokkenheid van de vrijwilligers zichtbaar. 
Naast deze kerntaken zijn er allerlei manieren, waarop het Open Huis wordt ondersteund door 
de vrijwilligersgroep zoals orgelmeditatie, verhalengroep, kook-roostergroep, redactie van het 
krantje/ nieuwsbrief, excursie, training, bestuur en interne communicatie. 
 
Maaltijden 
Naast de lunch worden er ook warme maaltijden bereid voor de gasten. Dat gebeurt vier keer 
per jaar door de kookroostergroep. Rotary Eindhoven Zuid heeft ook een maaltijd verzorgd voor 
80 gasten. Sinds begin november wordt er op woensdag en vrijdag middag een warme maaltijd 
uitgedeeld, een initiatief van de Stichting (Z) onder Dak en het Straatpastoraat. Daar maken 
gemiddeld 15 gasten gebruik van. 
Al jaren verzorgd Amaro een kerstmaaltijd voor 100 dak- en thuislozen. Door omstandigheden 
kon dat dit jaar niet doorgaan. Om deze mensen toch iets speciaals te kunnen bieden hebben 
de Stichting (Z) onder Dak en het Straatpastoraat een drie-gangendiner laten klaarmaken door 
een chef-kok. Deze is op 22 december uitgedeeld aan 80 mensen. De vrijwilligers van het Open 
huis waren behulpzaam . Het is een wonder te noemen, dat dit alles gebeurd is binnen de 
strenge RIVM- maatregelen. 
Door de schenking van statiegeldbonnen door Albert Heijn aan de Leenderweg in Eindhoven 
konden er voor de gasten feestpakketten samengesteld worden met voedsel en lekkernij. 
 
Trainingen 
Deskundigheidsbevordering en leren van elkaar is een essentieel onderdeel van ons 
vrijwilligersbeleid. De doelgroep, waarmee de vrijwilligers werken is niet gemakkelijk. Daarom 
zijn er ieder jaar een aantal trainingen. Al vele jaren worden deze trainingen begeleid door het 
Kor Schippers Instituut uit Rotterdam. De training heeft in 2020 slechts eenmaal plaats 
gevonden, voor de geannuleerde trainingen heeft het  instituut vouchers verschaft die na de 
covid-19 periode verzilverd kunnen worden.  
Ook is de cursus Mental Health First Aid (eerste hulp bij psychische problemen), aangeboden 
door de gemeente Eindhoven, door veel van onze vrijwilligers gevolgd. 
  
Corona 
Toen de coronapandemie begin maart snel om zich heen greep, heeft de regering maatregelen 
moeten treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor het Open Huis betekende 
dit, dat veel geplande activiteiten niet door konden gaan. Hierbij valt te denken aan: 
 

 Een informatiemiddag over het Steunpunt Materiële Hulpvragen, met het doel onze gasten 
beter te informeren over de mogelijkheden die het Steunpunt heeft voor de gasten.  

 De jaarvergadering en de daarbij horende uitreiking van vrijwilligerspenningen. 

 Er is een laptop aangeschaft voor de gasten, waardoor ze toegang hadden tot internet in de 
ontmoetingsruimte. Door de sluiting van de ontmoetingsruimte door de Corona is die nog 
weinig gebruikt. 

 De kerstviering voor de vrijwilligers. 

 Een aantal trainingen 
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 De openingstijden van de ontmoetingsruimte moesten worden aangepast. Omdat het 
bestuur heeft besloten ons te conformeren aan de regels voor de Horeca is de 
ontmoetingsruimte weken gesloten geweest. Dat was voor iedereen heel ingrijpend, vooral 
ook voor de vrijwilligers met wie we via e-mail en telefoon contact hebben gehouden. De 
ontmoetingen, de gasten en het contact met de andere vrijwilligers werd erg gemist. 

 
Op 2 juni zijn we begonnen met het uitdelen van lunchpakketjes: eerst op het plein voor de 
kerk, maar al vlug verhuisde dat naar binnen vanwege de weersomstandigheden, Deze uitgifte 
van de pakketjes werd mede mogelijk gemaakt door sponsering van de Stichting Dak. Er 
kwamen zo’n twintig gasten elke middag een pakketje ophalen. (brood, krentenbol, drinken, een 
zakje om soep te maken, een flesje water en een appel of mandarijn). Dit deden we tot eind 
juni. Met ingang van 1 juli is de ontmoetingsruimte weer opengegaan met in achtneming van de 
eisen van het RIVM. Wij hebben geen adressen of 06 nummers van onze gasten, maar mond -
tot- mondreclame zorgde ervoor dat de ontmoetingsruimte weer vol liep. Er konden maar 10 
gasten tegelijk binnen, wat zelden tot problemen leidde. 
We deelden op twee tijdstippen lunches uit en die mochten in de ontmoetingsruimte opgegeten 
worden. 
Omdat veel van de vrijwilligers ouder zijn dan 70 jaar, is aan iedereen gevraagd of ze mee 
wilden draaien, wat voor bijna niemand een probleem bleek. 
Het was even wennen alles op 1 ½ meter afstand en het viel ook niet mee om een goed 
gesprek te voeren, maar we waren open en dat vond iedereen heel fijn. 
Wel was het lastig om de gasten steeds opnieuw te moeten wijzen op de RIVM-maatregelen, 
zoals een mondkapje dragen, handen ontsmetten en afstand houden. Toch is dat goed gelukt. 
In de eerste week van oktober hebben we besloten alleen maar de morgenuren open te gaan. 
Er is steeds met de vrijwilligers gecommuniceerd over wel of geen dienst meedraaien. Omdat 
wij ons conformeren aan de maatregelen voor de horeca moesten wij half oktober de 
ontmoetingsruimte weer sluiten en zijn we weer pakketjes gaan uitdelen achter in de kerk. 
 
Verjaardag 
De laatste week van september bestond het Open Huis 34 jaar. 
Zoals we al jaren gewend zijn, hebben we dat gevierd met een week 
lang taart bij de koffie en broodjes bij de lunch. Ondanks alle 
restricties is het toch een feestelijke week geweest. 
 
Communicatie 
Communicatie met de vrijwilligers is erg belangrijk. Dat gebeurt op verschillende manieren. Als 
er op korte termijn iets medegedeeld moet worden, gebeurt dat via de mail. Dat is in dit corona-
jaar vaak gebeurd, omdat er vaak op korte termijn nieuwe maatregelen moesten worden 
doorgegeven.  
Interne communicatie, het contact tussen de vrijwilligers onderling, wordt gedaan door de 
werkgroep ‘interne communicatie’. Dat gebeurt vooral, als een vrijwilliger extra aandacht nodig 
heeft door ziekte of anderszins. 
Het krantje komt vier keer per jaar uit. Daarin staat alles wat belangrijk is voor de vrijwilligers. 
Ondanks de coronacrisis is het krantje steeds uitgebracht.  
 
Open Huis op zaterdag 
Het Open Huis op Zaterdag telt 15 vrijwilligers en is begin december weer opengegaan op de 
vertrouwde locatie bij de Petrus Kerk aan de Kloosterdreef in Woensel. 
Ook hier worden pakketjes uitgedeeld en zijn er wekelijks een twintigtal bezoekers. We streven 
er naar om op die locatie het hele jaar open te zijn. Er wordt naar gekeken hoe dat te realiseren 
in 2021, nu de subsidie van de gemeente is weggevallen. 
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3. Contacten gemeente 
 
De contacten met de gemeente Eindhoven 
waren divers van aard, ze vonden zowel op 
ambtelijk, als bestuurlijk niveau plaats en 
gingen qua inhoud zowel over het beleid, 
onze jaarlijkse subsidie, als over de aanpak 
van de corona-crisis.  
Het jaar 2019 is door de gemeente 
Eindhoven gebruikt als voorbereiding op 
nieuw beleid. Onze voorzitter en huidige 
penningmeester zijn daarvan in november 2019 in grote lijnen door twee beleidsambtenaren op 
de hoogte gebracht. De belangrijkste boodschap was dat de stad een 24-uursopvang voor 
daklozen wil gaan creëren. Dat juichten wij natuurlijk van harte toe. Want, zo hebben we de 
wethouder laten weten, als dit plan slaagt is Eindhoven niet alleen de slimste, maar ook de 
meest sociale gemeente van het land! 
In januari 2020 heeft de gemeente voor een andere inrichting van haar afdelingen gekozen, 
mede om de contacten met de instellingen beter en meer gestroomlijnd te laten verlopen. Voor 
ons betekende dat wij een van de contractmanagers Subsidie Sociaal Domein als eerste 
aanspreekpunt toegewezen kregen. 
Het jaar 2020 werd door de gemeente beschouwd als een overgangsjaar van de oude situatie 
(waarin nog werd uitgegaan van gesubsidieerde instellingen), naar de nieuwe situatie (waarin 
alleen nog met aanbeste-dingen gewerkt gaat worden). De aangevraagde subsidie over 2020 is 
dan ook, net zoals de meer dan 30 jaren daarvoor, ter beschikking gesteld.  
 
In de contacten met de gemeente liet men ons weten dat de huidige inloopvoorzieningen een 
24-uursvoorziening worden, met een beperkt aantal (1 of 2) locaties. Van ons werd niet 
verwacht dat wij ons voor deze aanbesteding inschreven. Wij konden via de richtlijnen van de 
subsidie-gids onze subsidie aanvragen. Verder werd in dat schrijven aangegeven: “Hou er 
rekening mee dat er verwacht wordt dat de inloop van de stichting zich op een bredere 
doelgroep gaat richten; de dak- en thuislozen ‘moeten’ zoveel als mogelijk naar de 24 
uursvoorziening; dat is immers het nieuwe beleid voor 2021. 
Zoals afgesproken hebben we voor 1 oktober de subsidieaanvraag voor 2021 ingediend, zoals 
ook alle jaren daarvoor enkel voor de bijscholing van onze vrijwilligers, een kleine bijdrage voor 
onze 50 vrijwilligers en de beveiliging van het openhuis op zaterdag. Tot onze grote 
teleurstelling en verbazing vernamen wij eind december dat onze subsidie met onmiddellijke 
ingang, zonder overgangsperiode werd gestopt. Temeer daar wij herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat slechts een klein gedeelte van onze gasten dakloos is. De meeste van onze 
gasten zijn thuisloos, verward, eenzaam of hebben een psychiatrisch ziektebeeld. In het 
inloophuis op zaterdag ontvangen wij ook nogal wat MOE-landers. 
 
Na een gesprek met de wethouder in januari 2021 hebben wij een bezwaarschrift ingediend. De 
uitkomst laat nog op zich wachten. 
In maart heeft de gemeente i.v.m. de ontstane corona-crisis een werkgroep speciaal voor 
instellingen die met daklozen werken opgericht om zo het landelijk beleid te vertalen naar de 
gemeente en die kennis snel te delen. Dat heeft , ook bij het uitbreken van de tweede golf in het 
najaar, heel goed en adequaat gewerkt. 
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4. Straatpastoraat 
 
Pastoraat van de straat is ontmoeten, samen optrekken, luisteren en soms aan de bel 
trekken als je een schrijnende situatie tegen komt. Vooral voor de mensen die door wat voor 
reden dan ook dak- en thuisloos zijn geworden. Het gaat om ontmoetingen die er toe doen. 
Tijdens de eerste lockdown bleek al snel dat nabijheid en samen optrekken een groot 
probleem werd. Hoe om te gaan met het besmettingsgevaar en hoe gaat de doelgroep met 
de regels van het RIVM om. De een neemt deze serieus en de ander lapt ze aan zijn laars. 
In het afgelopen 'corona' jaar heb ik naar manieren gezocht om toch present te zijn. Dat is 
immers mijn corebusiness. Maar in het afgelopen jaar heb ik door de veranderende 
omstandigheden ook gemerkt dat de eerste levensbehoeften voor gaan. Wat als de uitkering 
niet rond is of niet op tijd komt. Wat als de hulpverlener niet bereikbaar is of als mijn tijdelijk 
contract niet verlengd wordt. Zo zijn er veel vragen die vaak zo dringend zijn dat die voor 
gaan. 
Maar achter deze levensbehoefte gaat vaak toch een levensvraag schuil. Soms verborgen 
of wellicht niet uitgesproken maar toch aanwezig. Daar ben ik mij in het afgelopen jaar meer 
van bewust geworden. Zeker in onzekere tijden komen deze vragen hoorbaar of verborgen 
naar boven. 
Dat zie ik als mijn taak: er zijn en luisteren, hoogte- en dieptepunten mee beleven. Geen 
pasklare oplossingen bieden maar samen zoeken naar wat hoop geeft en misschien een 
(tijdelijke) oplossing. 
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Door de corona-eisen kunnen we “even” geen nieuwe foto maken,  
dus deze is nog van 2 jaar geleden. 

 

 
https://www.4tune-entertainment.nl/ 

Dit jaar ook geen kerstconcert jammer genoeg. 
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5. Bestuur en beleid 
 

Het Bestuur van het Open Huis bestond afgelopen jaar uit 6 personen. De zes 
bestuursleden hebben ieder hun “specialiteit” binnen het bestuur. 
De communicatie tussen bestuur en vrijwilligers verloopt op verschillende manieren, 
door gesprekken, evaluatie, organisatie, ’t Krantje, informeel contact, 
voorwaardenscheppend. Waarbij collegialiteit en openheid hoog in het vaandel staan. 
Enkele bestuursleden zijn tevens gastvrouw of –heer. Het bestuur vergadert 
gemiddeld om de 6 weken.  
De penningmeester nam na vele jaren afscheid als lid van het bestuur.  
 

Er heeft overleg plaatsgevonden met 

 de twee andere Eindhovense inloophuizen (’t Hemeltje en Leger des Heils)  

 Ervaring die St(r)aat (KDET). 

 Springplank 040 
 
Het jaarlijkse overleg met de Stichters heeft niet kunnen plaatsvinden vanwege de 
Corona-crisis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happening 22 december 
(Foto Laurens Mulkens) 
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6. De laatste 5 jaar in getallen 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal dagen Ontmoetingsruimte 187 203 202 204 100 

Gasten 5285 5673 5531 5821 2508 

Gasten per dag 28 28 27 29 25 

Broodmaaltijden totaal 2907 4074 4029 3853 1705 

Broodmaaltijden per dag 15 20 20 19 17 

Verwijzingen 162 211 238 211 68 

Gastvrouwen / heren 34 36 37 39 35 

Aantal dagen  

Open Huis op Zaterdag 

15 17 17 17 13 

Gastvrouwen / heren 20 18 18 20 15 

Gasten OHoZ 375 408 302 263 235 

Gasten per dag 25 24 18 16 18 

Broodmaaltijden totaal  255 280 250 200 

Broodmaaltijden per dag 20 15 16 15 15 

 
Door de corona liep alles anders dan normaal: 

 

 
jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

 
totaal 

               gasten 476 390 208 0 0 0 456 391 452 135 0 0 
 

2508 

maaltijden 
ontmoetingsruimte 
/ afhaalpakketjes 372 301 140 0 0 240 269 228 281 234 240 240 

 
1705 

Dagen 
ontmoetings-
ruimte open 18 15 8 0 0 0 19 16 17 7 0 0 

 
100 

               gast/dag 26,4 26,0 26,0 0 0 0 24,0 24,4 26,6 19,3 0 0 
 

25,1 

Afhaalpakketjes 
maaltijden/dag 20,7 20,1 17,5 0 0 15 14,2 14,3 16,5 16,3 15,0 15,0 

 
17,1 
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7. Open Huis na 34 jaar meer dan nodig! 
 

Uit de contacten met gasten, met mensen en organisaties uit het zogenaamde 
zorgnetwerk en verder, blijkt telkens weer dat in onze laagdrempelige toegang en 
aanvaardende openheid een belangrijke meerwaarde van het Open Huis schuilt. In 
het huidige kader van bezuinigingen, van beheersing van collectief gefinancierde 
zorg en maatschappelijke verharding, neemt de behoefte aan en de noodzaak van 
een dergelijke opvang alleen maar toe, ondanks goed bedoeld beleid.  
Het Open Huis midden in het centrum van Eindhoven is vaak de eerste, structurele 
en soms ook de laatste opvang naast het officiële circuit.  
Dat wordt onderlijnd door de cijfers. We kunnen zelden problemen verhelpen, wel 
kunnen we problemen signaleren en een gast doorverwijzen als hij of zij dat wil. 
Daarom werken we met name samen met: 

 Springplank 040 

 ’t Hemeltje en Leger des Heils 

 Straatpastoraat 

 Steunpunt Materiële Hulpvragen SMH (iedere dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag is er spreekuur en fungeert de Ontmoetingsruimte als 
“wachtkamer”) 

 Kleding- en Voedselbank 

 Ervaring die st(r)aat/KDET 

 Gemeente Eindhoven 
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8. Jaarverslag financiën 
 
Lasten 2019 2020 

  
Baten 2019 2020 

Ontmoetingsruimte 
 

9353 8651 
  

Gasten 440 174 

Open Huis op Zaterdag 
 

3573 2941 
  

Gemeente 9780 9512 

Vrijwilligers 
 

5512 8079 
  

Collectes 2881 1369 

Bezinning 
 

1300 500 
  

Sponsors 5945 11568 

Algemene Kosten 
 

2143 1972 
  

Donaties 2365 2770 

Bankkosten 
 

174 197 
  

Neg. resultaat 644 
 Positief Resultaat 

  
3053 

     

  
22055 25393 

   
22055 25393 

 
Toelichting op de Baten en Lasten over 2020. 
 
Toelichting debetzijde (lasten). 
Ontmoetingsruimte: (inrichting, maaltijden, huur ) 
De kosten die gemaakt zijn voor onze ontmoetingen met de gasten (maaltijden, koffie) zijn dit 
jaar natuurlijk beïnvloed door de Corona maatregelen, waarmee wij te maken hadden vanaf de 
tweede week van maart.  
Open huis op Zaterdag: 
We zijn wel op dezelfde tijdstippen open geweest, maar omdat we ook daar moesten besluiten 
om lunchpakketjes uit te delen vielen de kosten van december lager uit (de beveiligingskosten 
vielen weg). 
Vrijwilligers: (lief en leed, vrijwilligers, trainingen, jaarvergadering) 
Attentie aan alle vrijwilligers en attentie vrijwilligers bij bijzondere omstandigheden.  
Kosten  jaarvergadering: vergadering is niet doorgegaan (geannuleerd) vanwege de pandemie.  
De ingekochte waren zijn overgenomen en besteed aan de gasten. 
Trainingen: 
De training heeft slechts eenmaal plaats gevonden, voor de geannuleerde trainingen heeft het 
instituut vouchers verschaft die na de covid-19 periode verzilverd kunnen worden. 
Bezinning: minder vieringen. 
Algemene Kosten: (publiciteit, algemene kosten, verzekering, administratie, lustrum) 
Er zijn extra kosten gemaakt t.b.v. het ontwikkelen van de website, er is een banner 
aangeschaft, kosten getijdenvieringen, verzekering Donatus en jaarlijkse reservering lustrum 
(volgend jaar bestaan we 35 jaar!). 

 
Toelichting Creditzijde (Baten) 
Offerblok (ontmoetingsruimte) 
Lager, omdat we driekwart van het jaar geen gebruik hebben kunnen maken van de 
ontmoetingsruimte. 
Subsidie: Conform de aanvraag bij de gemeente.  
Collectes waren minder, wellicht omdat de kerken hun diensten via livestreams deden. 
Sponsoren, donaties 
Twee van onze belangrijkste inkomsten zijn de bedragen die we ontvangen van sponsoren, 
instellingen, kerkgenootschappen en particulieren. 
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Er is sprake van een positief resultaat van €3053,00. Daarbij moet aangetekend worden dat dit 
kan veranderen. 
Teveel ontvangen subsidie in 2020:  €9512,00 - €8768,00 = €744,00. 
Daarmee komt het voorlopig resultaat op €2309,00. 
 
Balans 2020 (31 december) 

Bankrekening 24023 Sponsorgelden 16593 
Rendementsrekening 37256 Voorziening lustrum 4256 
Transitoria 4511 Voorziening deskundigheidsbevor-dering  5000 

  

Voorziening Open Huis op Zaterdag 5000 

  

Voorziening waardering vrijwilligers 3000 

  

Vouchers training 4095 

  

Exploitatie reserve 4000 

  

Algemene reserve 23846 
 65790 

 
65790 

 
De stichting houdt geen liquide kas aan. 
De bankrekening en rendementsrekening zijn bij de Triodosbank. 
 
Transitoria debet: 

 Nog te ontvangen koffiegelden van de St. Jorisparochie 

 Vouchers trainingen 
 
Sponsorgelden en ontvangen van instellingen: ten behoeve van de exploitatie voor komende 
jaren. 
Roerende zaken: het eigendom hiervan is niet op de balans geactiveerd. Dit eigendom betreft 
het meubilair in de ontmoetingsruimte, de barkrukken in de keuken en de magnetron. Het 
eigendom diepvries en afwasmachine wordt gedeeld met de St. Jorisparochie. 
 

 
 

 

Begroting 2021 

Lasten 
  

Baten 
  Ontmoetingsruimte 9350 

 
Gasten 

 
100 

Open Huis op Zaterdag 5000 
 

Collectes 
 

1000 

Vrijwilligers 9695 
 

Sponsor Open Huis op zaterdag 
 

2500 

Bezinning 1300 
 

Sponsoren 
 

6500 

Algemene Kosten 1900 
 

Donaties 
 

3000 

Bankkosten 250 
 

Training Vouchers 
 

4095 

   
Negatief Resultaat 

 
10300 

 
27495 

   
27495 
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De begroting laat een tekort zien van 10300,-- Dit heeft duidelijk te maken met de afwijzing van 
de gemeente subsidie.  
De meeste uitgaven (de variabele kosten) zijn bedoeld om de hoofddoelstelling van de 
Stichting – opvang van dak- en thuislozen te verwezenlijken. 
De vaste kosten zijn heel laag, dit komt mede omdat wij een vrijwilligersorganisatie zijn 
Verder is er in zijn totaliteit rekening mee gehouden dat wij niet alle maanden open zullen zijn. 
De wens om het hele jaar open te gaan voor het Open Huis op zaterdag is wel opgenomen. Bij 
de begroting is uitgegaan van het hele jaar door uitdelen van lunchpakketten, waarbij de 
beveiligingskosten wegvallen omdat we dan geen gebruik maken van de ontvangstruimte, 
maar van de ruimte onder de Toren, die direct gelegen is aan het kerkplein.  
Een belangrijk punt bij uitbreiding is ook: zijn er genoeg vrijwilligers! 
Het Open Huis Sint Cathrien en het Open Huis op zaterdag, zijn niet weg te denken 
vrijwilligersorganisaties in Eindhoven, die al heel wat jaren bestaan en veel betekenen voor de 
doelgroep dak- en thuislozen. 

 

Dank voor uw bijdrage! 
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Wij willen iedereen bedanken die het werk van het Open Huis Sint Cathrien en het 
Open Huis op Zaterdag een warm hart toedraagt. Of dat warme hart nu tot uitdrukking 
komt in een actie, in geld of in gebed: wij en onze gasten kunnen uw steun goed 
gebruiken. 

Een paar voorbeelden uit 2020! 

 

  

Donatie 4Tunes Hugo van de Stichting (Z)onder dak 
 

  

Ryan van Ryanfoodshop.nl 

 

Heerlijke warme worstenbroodjes 
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Onze gegevens: 
 
Bankrekening NL 75 TRIO 0198481446 
Postadres: Begijnenhof 2, 5611 EL, Eindhoven 

KvK: 17144984  

ANBI erkend 

Mailadres: secretaris@openhuiscathrien.nl 
Website: www.openhuiscathrien.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie van zowel het jaarverslag, als de website van Open Huis St. Cathrien is met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks bieden wij geen garantie inzake de 
juistheid, de volledigheid en/of veiligheid, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor 
de schade die, direct of indirect, voortvloeit uit of samenhangt met de inhoud van het 
jaarverslag en onze website of door het bezoek van ons Open Huis. 

mailto:secretaris@openhuiscathrien.nl
http://www.openhuiscathrien.nl/
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Zodra we weer helemaal open mogen, 

is iedereen van harte welkom 

in onze Ontmoetingsruimte! 

(dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 uur tot 16.30 uur,  

woensdag van 10.30 uur tot 13.30 uur) 


