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Bestuursverslag 2019 

 

Missie 

Een totaal maakbare samenleving is een illusie. Altijd zullen er mensen tussen wal en het 

schip vallen. Deze groep groeit in aantal. De samenleving stelt hoge eisen. Het zijn mensen 

die veelal niet in staat zijn aan deze  hoge eisen voldoen. Deze groep bieden wij een 

ontmoetingsplek aan in de vorm van een “huiskamer”. 

De functie van onze huiskamer omschrijven wij als volgt: “ een plaats waar  dak- en 

thuislozen en mensen met psychosociale – en materiële problemen terecht kunnen voor onder 

andere opwarming, eten en drinken. Ze kunnen op een vrijblijvende manier hun verhaal doen 

en ontmoeten. Daarbij is een luisterend oor van essentieel belang”. 

Tevens geven wij onze  vrijwilligers de mogelijkheid zich verder te ontplooien. Zo leveren zij  

een maatschappelijke bijdrage.  

 

Doel 
We stellen ons ten doel opvang en ontmoeting te realiseren voor kwetsbare medemensen. Die 

leven in isolement en anonimiteit.  

 

Werkwijze  

 

Een team van vrijwilligers runt onze huiskamer onder leiding van een Coördinator. Deze leidt 

de activiteiten op de werkvloer en vormt tevens het aanspreekpunt voor zowel de vrijwilligers 

als ook voor het bestuur.   

Vrijwilligers verwelkomen onze gasten. De basishouding van onze vrijwilligers is die van 

“present-zijn”; het er zijn voor de ander, mogelijkheden scheppen om de ander te benaderen 

in zijn eigenheid.  

Met deze aandachtige en toegewijde benadering ontstaat bij de gast het gevoel dat hij/zij ertoe 

doet. Deze nieuwe betekenisvolle relaties tussen onze gasten en vrijwilligers halen gasten uit 

hun isolement. De ontstane relaties kenmerken zich als wederkerig; onderling respectvol met 

elkaar omgaan en het opbouwen van waardevolle contacten. Er bestaat tevens de 

mogelijkheid om binnen onze vorm van dagopvang contact te leggen met lotgenoten. Vanuit 

een specifieke vraag van de gast brengen wij een verwijzing op gang richting hulpverlenende 

instanties. Wij signaleren hier slechts. Probleemoplossing staat bij ons dus niet op de eerste 

plaats. Niet het probleem staat centraal maar de mens. Ook de anonieme zorgmijder, omdat 

bij OOR niets (meer) hoeft.   

 

De Huiskamer is elke dag open van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 

uur. Op zondag serveren wij een lunch. Er zijn koffie, thee, soep en kleine versnaperingen 

verkrijgbaar. Er kunnen gezelschapsspelletjes gespeeld worden. Lectuur en een computer zijn 

beschikbaar. Voor gasten is er een natte ruimte aanwezig waar desgewenst gelegenheid is tot 

noodzakelijke lichamelijke verzorging en het (laten) doen van de was.    

 

Bestuur 

In het verslagjaar bestaat het bestuur uit 3 leden. We staken de zoektocht naar versterking van 

ons bestuur en benoemen bestuurslid Nathalie Timmermans-Minten tot voorzitter. Nu is ons 

dagelijks bestuur in elk geval compleet.       

Onze secretaris neemt deel aan het  Maatschappelijk Platform Roermond. Het 

Maatschappelijk Platform Roermond is een ontmoetingspunt waar, zowel professionele als 

vrijwilligers organisaties, met een kerkelijke, humanitaire en sociaal-  
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maatschappelijke achtergrond met elkaar in overleg treden en elkaar informeren over 

ontwikkelingen binnen de regio Roermond ten aanzien van (overheids)beleid en de uitvoering 

daarvan. Het gaat om het welzijn van eerst en vooral sociaal zwakkeren. 

 

Op basis van praktijkervaringen geeft het Platform gevraagd en ongevraagd advies aan het 

gemeentebestuur over het gevoerde beleid. 

  

Activiteiten in het verslagjaar 
Gasten 

Voor de gasten organiseren we,  naast de reguliere inloopmogelijkheid, diverse activiteiten; 

Tijdens de zondagen is er brunch. Daarnaast koken we voor de gasten; stampot, hamburger, 

broodje knakworst en verse soep. We houden spellenmiddagen en vieren de feesten: 

Carnaval, Kerst, Koningsdag, Suikerfeest, St Nicolaas en de Koningsdag. Hoogtepunten 

vormen de traditionele heel goed bezochte “Kerst In” met kerst diner voor de gasten in 

aanwezigheid van onze nieuwe bisschop Mgr. Harrie Smeets alsmede de paas en pinkster 

brunch.  

Het aantal bezoekers daalt in het verslag jaar van 4.524 naar 3.844. Als gevolg van een 

onderbezet vrijwilligersteam kunnen we helaas niet alle dagen in de week open.   

Vrijwilligers 

Het bestuur organiseert voor haar circa 20 vrijwilligers het midzomerfeest, de “Kerst In en de 

nieuwjaarsborrel.    

Ook is er aandacht voor team building en deskundigheidsbevordering. Wel.kom organiseert 

de cursus “Vinden, verbinden en behouden”. Ook nemen we weer deel aan de traditionele 

braderie “Sjoemelmert; een lovenswaardig staaltje van team work; we werken goed samen.  

De opbrengst is ook dit jaar lager dan in andere jaren. Het zeer warme weer speelt ons ook nu 

parten. We organiseren 9 teambijeenkomsten.   

Netwerken, PR en sponsor activiteiten  

OOR onderhoudt, onder andere, contact met de Vrijwilligerscentrale, de GGZ, MOVEO, 

Wijkraad Binnenstad, Budgetkring, St. Laurentiusziekenhuis, Vincentiushuis en met de 

instanties die zich bezig houden met huiselijk geweld. Dit jaar is er intensief overleg met de 

Sociale dienst van de Gemeente Roermond in verband met de werving van geschikte 

vrijwilligers.  

Een medewerkster van Woningcoöperatie Wonen Limburg sponsort ter gelegenheid van haar 

25 jarig jubileum een Syrisch buffet voor onze gasten.    

Ook het bedrijfsleven laat zich niet onbetuigd; we ontvangen brood en beleg van een lokale 

bakker, vlees van de slager, de vloer krijgt een gratis onderhoudsbeurt en de bloemist schenkt  

mooie kerstversiering voor onze huiskamer.    

 

Financiën  

Algemeen 

De gemeenten Roermond en Venlo leggen beide, met een waarderingssubsidie van samen 

bijna € 9.000, een basis onder de dagelijkse exploitatie. Gezien het onzekere karakter van de 

resultaten uit de fondsenwerving, kunnen we niet zonder deze subsidies. 

Opbrengsten  

Onze opbrengsten zijn ruim € 2.000 hoger dan in 2018. Ook dit jaar ontvangen we 

aanzienlijke donaties van kerkgenootschappen en particulieren. We zijn bijzonder vereerd met 

de ontvangst van een legaat uit de erfenis van een Roermondse mede burger van maar liefst  

€ 9.000. Veel mensen dragen OOR een warm hart toe. Meer dan we ooit durven dromen. Het 

legaat nemen we op onder onze opbrengsten. De opbrengsten in onze huiskamer dalen als 

gevolg van het lagere bezoekersaantal in dit verslagjaar.   
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Kosten  

De kosten zijn iets lager dan in 2018 en die houden we goed in de hand. Hier helpt het in 2018 

in het leven geroepen Bisschop Wiertz Fonds. Uit dit fonds betalen we activiteiten zoals de 

kerst brunch ten behoeve van onze gasten en het Mid Zomer Feest en de Kerst In voor onze 

vrijwilligers.  

   

Resultaat 

Het resultaat eindigt € 7.200 positief tegenover een tekort van € 900 in 2018. Het legaat 

boeken we geheel en direct in onze opbrengsten. We vormen daartoe geen fonds omdat de 

erflater het bestedingsdoel niet specifiek aangeeft. Dit in tegenstelling tot de geoormerkte 

bisschoppelijke schenking in 2018. Zonder het legaat bedraagt het exploitatietekort in dit 

verslagjaar circa € 1.800.  

   

Balans  

Onze solvabiliteit, (eigen vermogen uitgedrukt in en percentage van het balanstotaal) daalt dit 

verslagjaar van bijna 100% naar ruim 75%. Oorzaak vormen het hoge banksaldo en de relatief 

hoge overige schulden; Onze verhuurder Bisdom Roermond stuurt zijn factuur voor energie 

en huur van € 8.500 pas in 2020 en die betalen we ook in 2020.           

 

Vooruitzichten 2020 

Als gevolg van COVID-19 en de verplichte “lock down” sluiten wij half maart. In juni komt 

het bestuur en de coördinator samen en besluiten in elk geval tot half augustus OOR dicht te 

houden. Onze huiskamer is eenvoudigweg te klein om de noodzakelijke 1,5 meter afstand te 

realiseren. Zowel binnen ons vrijwilligersteam als ook onder onze gasten bevinden zich 

mensen uit de kwetsbare doelgroep. We nemen daarom geen enkel risico. De gezondheid van 

ons allen gaat boven alles. We hopen half augustus meer te weten omtrent een mogelijke 

opstart.        

Focus ligt in 2020 onverkort op het op sterkte houden van het vrijwilligersteam. Dat blijkt 

steeds vaker een enorme uitdaging voor alle vrijwilligersorganisaties. We vissen alle daartoe 

immers in dezelfde vijver.      

Tenslotte moeten de schouders er onder om OOR weer op gang te brengen zodra het kan. De 

mensen voor wie we er zijn moeten de weg naar OOR weer snel vinden.  

  

Het bestuur bedankt tenslotte alle vrijwilligers voor hun inzet en grote toewijding in het 

verslagjaar, alle begunstigers die ons in financiële zin of anderszins een warm hart toedragen 

en de beide gemeenten voor hun financiële steun en hun vertrouwen.  

 

Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond (OOR) 

Het Bestuur  
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Algemeen 

 

De stichting is opgericht per 10 december 1999 

De activiteiten van de stichting betreffen de exploitatie van een opvang en ontmoetingshuis  

vanuit de vestiging gelegen aan de Neerstraat 47,  6041 KB te Roermond.   

 

De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg-Noord 

ingeschreven onder nummer 13043293 en kwalificeert sedert 1 januari 2018 als een ANBI 

instelling onder RSIN/fiscaal(identificatie) nummer 814156733.    

 

In het verslagjaar was er geen personeel in loondienst werkzaam. 

De activiteiten binnen de stichting worden geheel door vrijwilligers verricht. 

 

Resultaat  

 

De samenstelling en ontwikkeling van het resultaat over 2019 en 2018 kunnen als   

volgt verkort worden weergegeven  

 

 t.o.v. 2018

€ % € % €

Opbrengsten 24.900 100,0 22.900 100,0 2.000

Inkopen 3.300 14,4 2.400 10,5 900

Brutowinst 21.600 85,6 20.500 89,5 1.100

0

Vrijwilligerskosten 1.400 6,1 1.700 7,5 -300

Afschrijvingen 800 3,5 800 3,5 0

0

Overige bedrijfskosten 0

huisvestingkosten 10.900 47,6 10.700 46,9 200

administratiekosten 900 3,9 1.500 6,6 -600

algemene kosten 200 0,9 300 1,3 -100

12.000 52,4 12.500 54,8 -500

Som der kosten 14.200 62,0 15.000 65,8 -800

0

Bedrijfsresultaat 7.400 23,6 5.500 23,7 1.900

Financiële baten 0 0,0 100 0,0 -100

Financiële lasten 100 -0,4 6.400 -28,1 -6.300

Resultaat gewoon 7.300 23,1 -900 -4,4 8.200

Overige baten 0,0 0

Overige lasten 0,0 0

Nettowinst 7300 23,1 -900 -4,4 8200

 

2019 2018
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       Balans per 31 december 2019 

Stichting  Opvang en Ontmoeting OOR   

 

Activa    31-12-2019 31-12-2018 

    € € 

Materiële vaste activa      

Inventaris    879 1.631 

      

    879 1.631 

      

Vorderingen en overlopende activa       

Te vorderen rente     3 2 

      

    3 2 

      

Liquide middelen      

Kas    584 379 

Rabobank:      

• rekening-courant no. 1441.75.592    656 634 

• bedrijfstelerekening no. 1334.378.886    33.659 18.707 

      

    34.899 19.720 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Totaal activa    35.781 21.353 
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Balans per 31 december 2019  

Stichting Opvang en Ontmoeting OOR 

Passiva   31-12-2019 

 

€ 

 31-12-2018 

 

€ 

Eigen Vermogen       

Kapitaal per 1 januari   16.470  17.294 

Resultaat    7.272  -.824 

      

Kapitaal per 31 december   23.742  16.470 

      

Bisschop Wiertz Fonds   3.230  4.721 

   26.972  21.191 

      

Kortlopende schulden en overlopende passiva      

Overige schulden   8.809  162 

      

   8.809  162 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
          
      
      
Totaal passiva   35.781  21.353 
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Winst- en verliesrekening 2019  

Stichting Opvang en Ontmoeting OOR  
 

 

 

 

     

€ € € €

Opbrengsten 24.840 22.892

Inkopen 3.242 2.427

Brutowinst 21.598 20.465

Vrijwilligerskosten 1.422 1.724

Afschrijvingen 752 752

Overige bedrijfskosten

huisvestingkosten 10.881 10.716

administratiekosten 920 1.494

algemene kosten 216 273

Som der kosten  =som: 14.191  14.959

Bedrijfsresultaat 5.506

Financiële baten 4 59

Financiële lasten -139 -6.389

Resultaat uit gewoon bedrijf 7.272 -824

Overige baten

Overige lasten

Resultaat 7.272 -824

2019 2018
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                                   Toelichting op de balans per 31 december 2019 

Stichting Opvang en Ontmoeting OOR   

  €  

Activa     

Materiële vaste activa  879  

Inventaris:    

Aanschafwaarde per 1 januari 2019 25.443   

Investeringen 0   

Aanschafwaarde per 31 december 2019  25.443  

    

Afschrijvingen tot en met 2018 23.812   

Afschrijvingen 2019: 20-331/3% aanschafwaarde 752   

  24.564  

Boekwaarde per 31 december 2018  879  

    

    

Vorderingen en overlopende activa:   3  

Te vorderen rente 2017  3   

  3  

    

Passiva    

    

Eigen vermogen    

    

Bisschop Wiertz Fonds  3.230  

Waarde per 1 januari 2019 4.721   

   4.721  

Onttrekkingen ten laste van het fonds     

Mid zomerfeest vrijwilligers 444   

Kerst in vrijwilligers 525   

Kerst in gasten  522   

  1.491  

  3.230  

    

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva  8.809  

    

Bankkosten        12   

Kosten huiskamer 150   

Huisvestingskosten 8.500   

Inkopen huiskamer  4   

Vrijwilligerskosten 120   

Representatie  9   

Administratiekosten 14   

  8.809  
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019 

Stichting Ontmoeting Opvang en OOR 

     

  2019  2018 

  €  € 

Opbrengsten     

     

Donaties en giften  11.566  8.855 

Subsidies  9.050  9.062 

Verkopen huiskamer  3.381  4.020 

Overige inkomsten  843  955 

  24.840  22.892 

     

Inkopen      

Inkopen ten behoeve van huiskamer   3.242  2.427 

     

Afschrijvingen     

Inventaris  752  752 

     

Huisvestingskosten     

Huur pand   5.000  5.000 

Kosten verzorging huiskamer   1.912  1.774 

Overige huisvestingskosten   3.500  3.500 

Abonnement krant   469  442 

  10.881  10.716 

     

Vrijwilligerskosten      

Overige personeelskosten  1.422  1.724 

     

Administratiekosten      

Telefoonkosten, ict, tv  763  853 

Portokosten   4  7 

Overige bureaukosten   153  634 

  920  1.494 

     

Algemene kosten     

Verzekeringen  161  159 

Kleine inventaris   54  114 

    215  273 

Financiële baten en lasten     

Rente   3  2 

Bankkosten   139  139 

Overige financiële baten   1  57 

Dotatie Bisschop Wiertz Fonds      6.250 

  -135  -6.330 
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Stichting Ontmoeting Opvang en OOR  

 

 

Activastaat 2019 x € 

Kolom 1 2 3 4 5 6 7

Omschrijving Duur Aanschaf Investeringen Afschrijving  Afschrijving  Afschrijvingen  Boekwaarde

waarde 2019 t/m 2018 2019 t/m 2019 ult. 2019

Computer 3 1.031,90            1031,90 1031,90 0,00

Wasmachine    5 1.112,26            333,68           222,45 556,13 556,13

Keukenapparatuur 3 537,74               268,87           179,25 448,12 89,62

Verlichting 3 1.050,00            466,67           350,00 816,67 233,33

Electra 5 2.344,30            2.344,30        2.344,30       0,00

Boiler 5 254,66               254,66           254,66          0,00

Brandblusser 3 127,60               127,60           127,60          0,00

Tosti apparaat 3 22,99                 22,99             22,99            0,00

Luchtreiniger 5 4.100,00            4.100,00        4.100,00       0,00

Koffiezetmachine 3 394,49               394,49           394,49          0,00

Bankstel 5 730,00               730,00           730,00          0,00

Gordijnen 3 725,65               725,65           725,65          0,00

Rookwand 5 293,67               293,67           293,67          0,00

Kantoorinrichting 5 782,10               782,10           782,10          0,00

Schuifkast 5 570,00               570,00           570,00          0,00

Groeninrichting 3 300,00               300,00           300,00          0,00

Natte ruimte 5 5.879,40            5.879,40        5.879,40       0,00

Meubels huiskamer 5 2.754,00            2.754,00        2.754,00       0,00

Schilderwerk 5 1.050,00            1.050,00        1.050,00       0,00

Vaatwasser 3 584,99               584,99           584,99          0,00

LCD TV 3 400,00               400,00           400,00          0,00

Audio plus access. 3 397,04               397,04           397,04          0,00

Totaal 25.442,79€        -€                 23.812,01€    751,70€     24.563,71€   879,08€         

Vanaf 2009 worden s lechts  aanschaffingen geactiveerd vanaf € 250. Kleinere aanschaffingen worden in kosten op  

kleine inventaris  geboekt

Bi jlage 1 bi j Jaarrekening 2019


