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Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam 

Jaarverslag over 2017 

PROLOOG  

 

Aandacht  

Aandacht is eerbiedig  

Ze dringt zich niet op  

Ze kan wachten  

Ze laat vertrouwen groeien  

Aandacht is ontvankelijk  

Ze stelt zich open  

Ze leeft zich in  

Ze kan ontvangen  

Aandacht is tijd  

Ze neemt de tijd  

Ze jaagt niet op  

Ze overhaast zich niet  

Aandacht is attent  

Ze ziet het kleine  

Ze vergeet het niet  

Ze doet wat ze zegt  

Aandacht is trouw  

Ze blijft komen  

Ze houdt de lange duur vol  

Ze komt in moeilijke tijden  

Aandacht is aanwezigheid  

Ze kent de waarde van “er zijn”  

Ze weet stil te zijn  

Ze is eenvoudig  

Aandacht heelt onze wonden  

Aandacht versterkt onze innerlijke kracht  

Aandacht schept gemeenschap  

Gelukkig de mens die aandacht schenkt  

En die aandacht ontvangt  

Marinus van den Berg 

 

Waar gaat het primair om in ons inloophuis? Aandacht voor de ander.  
Die ander die langs loopt, binnenstapt en aandacht krijgt. Soms maar één keer, dan weer telkens 
weer. Vanuit een houding van presentie: belangeloze aandacht voor de ander.  
 
Samen maken we de stad een beetje mooier: bezoekers en vrijwilligers in De Wissel. 
Dank voor ieder die dat met ons mogelijk maakt! 
 
namens het bestuur,  
 
M.-Paul van Mansum, voorzitter       
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INLEIDING 

 

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van inloophuis De Wissel. Met dit jaarverslag willen we onze 

achterban en andere belangstellenden informeren over alles wat in De Wissel gebeurt! We denken dan 

aan kerken en hun diaconieën en Parochiële Charitatieve Instellingen,  aan onze vrijwilligers, onze koepel 

(Netwerk DAK) en collega-instellingen, fondsen, sponsors en donateurs, de lokale pers en aan onze 

contacten binnen de burgerlijke gemeente Schiedam. 

Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over wat we dankzij de inzet van vrijwilligers; dankzij 

giften, donaties en subsidies in 2017 konden realiseren.   

Zo’n jaarverslag is vooral een monument voor al onze vrijwilligers, die het hele jaar door met hun 

belangeloze inzet andere Schiedammers een luisterend oor en een warm welkom bieden. Zij maken dat 

bezoekers zich gezien weten, waardoor velen weer terugkomen. 

 
Een aantal kerken heeft het ons destijds mede mogelijk gemaakt het huidige pand aan te kopen. Met hun 

bijdrage of renteloze lening aan dit inloophuis zijn de Schiedamse kerken present in de stad en geven zo 

mede inhoud aan hun missionair - diaconale opdracht.   

 

 Ze doen dat op OECUMENISCHE wijze, dat wil zeggen als kerken samenwerkend; 

 op DIACONALE wijze, dat wil zeggen vanuit een christelijke inspiratie als dienst aan de 

 samenleving; 

 op PASTORALE wijze, dat wil zeggen met bewogenheid en oprecht meeleven met de mensen in de  

 stad. 

 

Als inloophuis bieden we gastvrijheid, een luisterend oor, aandacht en zo mogelijk hulp en informatie. 

Over de wijze waarop we dat doen, gaat dit jaarverslag.  

 

De statutaire doelstelling en de samenstelling van het bestuur is opgenomen als bijlage 1 bij dit verslag. 

 

Een overzicht van de oprichters en participanten is in bijlage 2 bij dit verslag opgenomen. 

 

2017 Was voor ons een bijzonder jaar, waarin ‘verlies’ een gevoelige rol speelde: na de zomer overleden 

kort na elkaar twee vrijwilligers: Lex Baksteen, die vele jaren actief was in De Wissel alsook bij de 

Voedselbank en Cees Koogje, voor vele bezoekers en vrijwilligers hét gezicht van De Wissel. We gedenken 

hen met ontroering. 

En we ‘verloren’ na vijftien jaar onze medebewoners, de Voedselbank  Schiedam, die per 1 december 

naar een eigen vestiging verhuisde, wat gelijk het ook het einde van de  gezamenlijke Kledingbank 

betekende.  

 

Voldoende mooie momenten waren er ook, zo als het kunnen benoemen van een tweetal nieuwe 

bestuursleden, Herman Noordegraaf en Nicoline van Veen.  

In Haarlem werden we in de kring van inloophuizen en buurtpastores wereldberoemd door het winnen 

van een landelijke P.R.-prijs van onze koepel, het Netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). 

Dat de stijging in bezoekersaantal van 33% vorig jaar geen uitzondering was, bleek uit de actuele cijfers: 

In 2016 telden we 3291 bezoekers, in 2017 3.323 bezoekers. 

 
 
 



5 
 

 

Vrijwilligers  

 

Voor de inloopmiddagen beschikte De Wissel eind 2017 naast het bestuur en de Coördinatoren 

Vrijwilligers en Wisselexpositie, over ca. vijfentwintig gastvrouwen en -heren, waarvan velen al jarenlang 

actief zijn binnen het inloophuis.  

Na het overlijden van Cees Koogje is de coördinatiefunctie opgepakt door Paul van Mansum samen met 

Jetty Krijger en Frans Smits. De Wisselaar, een digitale interne nieuwsbrief, kwam vijf maal uit.  

 

Het verloop onder de vrijwilligers is gering. Velen willen graag wekelijks een ‘dienst draaien’, waardoor 

actieve werving van nieuwe vrijwilligers niet nodig bleek. Ook afgelopen jaar kwam, door een initiatief 

van Vluchtelingenwerk Nederland, een aantal z.g. statushouders uit Eritrea helpen met koffieschenken – 

een activiteit die van beide kanten werd gewaardeerd en ook weer een vaste vrijwilligster opleverde. 

 

De vrijwilligers houden op openingsdagen een logboek bij waarin, naast bezoekersaantallen, ook 

bijzonderheden kunnen worden vermeld. 

Voor de vrijwilligers is een map gemaakt met relevante informatie over kerkelijke en maatschappelijke 

instellingen, om op vragen vanuit de bezoekers snel adequate antwoorden te kunnen vinden. Dankzij het 

WOT-Centrum/West (wijkondersteuningsteam) beschikken we ook over een actuele sociale kaart vol 

informatie over sociale en welzijnsvoorzieningen. Hiervan wordt in de praktijk nog weinig gebruik 

gemaakt. 

Voor de vrijwilligers loopt een passende verzekering via de gemeente Schiedam. 

 

 

DAC Dordrecht  ↓                                                                          

Op 30 mei maakten we ons jaarlijkse uitstapje.   

’s Morgens waren we te gast bij het Diaconaal 

Aandachtscentrum in Dordrecht. Na een 

boeiende kennismaking en lekkere lunch 

maakten we ’s middags een tocht met de 

Dordtse fluisterboot en sloten af met een 

drankje in De Witte Haan. 

                

  

 

 



6 
 

 

Op 13 december waren we te gast bij het ProNova College 

voor de Kerstlunch. Hier leren jongeren met enige afstand 

tot de arbeidsmarkt voor o.a. een baan in de Horeca – we 

werden prima ontvangen! Na de lunch kregen onze 

vrijwilligers  hun Kerstpakket uitgereikt.   

 

 

 

 

 

        

   

 
  Kerstlunch vrijwilligers in het ProNova College 

 

 

 

 

 

Inloop 

Als ‘huiskamer van de kerken’ wil de stichting haar doelstelling uitdragen: doordeweeks een plek bieden 

waar men terecht kan voor een luisterend oor, gezelligheid, een kopje koffie. 

Op vier middagen in de week (zondag en woensdag t/m vrijdag) is De Wissel van 14.00 tot 16.00 uur open 

als INLOOPHUIS. 

De bezoekersgroep is redelijk gevarieerd, waarbij het aantal ouderen overheerst. Tussen bezoekers 

onderling ontstaan ook vaak goede contacten. Er wordt onderling meegeleefd op zowel vreugdevolle als 

zorgwekkende momenten. We registeren niets van de bezoekers wat er soms toe leidt dat we iemand 

ineens 'missen’, inherent aan ons werk maar soms ook onbevredigend! 

Iedereen is welkom met vragen of zo maar voor een gesprek of een spelletje.  

Een koppel van twee à drie vrijwilligers ontvangt de gasten met koffie of thee.  

 

Het aantal bezoekers steeg licht; in 2017 hadden we gemiddeld 277 bezoekers per maand. De drukste 

maand was maart met 342 bezoekers. 

 

Handwerkgroep ‘Het Schaap’ 

Ineens was die er, handwerkgroep ‘Het Schaap’, een initiatief van drie enthousiaste mensen, die iedere 

woensdagmiddag aan de grote tafel zitten te handwerken. We hopen dat de groep zich ontwikkelt tot 

een vaste activiteit! 

Het breicafé daarentegen is gestopt wegens gebrek aan voldiende belangstelling.  

 

Curiosa 

De verkoop van curiosa blijft een vast en populair onderdeel van het werk 

van de vrijwilligers.  

Veel passanten blijven kijken voor de etalage (nog steeds “de best bekeken 

etalage van het Broersveld”), sommigen komen binnen voor een aankoop 
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en een praatje. Ook met aanbieders van curiosa ontstaan soms leuke contacten. 

Frans Smits is de nieuwe coördinator curiosa. Hij prijst de artikelen en verzorgt de etalage.   

Nog steeds vormt de verkoop van curiosa  een substantieel onderdeel van onze inkomsten. De 

gemiddelde netto-opbrengst per maand was vorig jaar ruim € 100,00 (op jaarbasis goed voor € 1235,00). 

 

 

Andere activiteiten  

Sirenedienst  

De maandelijkse SIRENEDIENSTEN in ons Stiltecentrum hebben ook in 2017 

doorgang gevonden. Gemiddeld namen 6 personen hieraan deel.  

Iedere eerste maandag van de maand gaat op straat de sirene af. Voor 

vele ouderen een herinnering aan de oorlog, maar bedoeld als test voor 

het geval nodig … . Aansluitend houden we een korte viering. 

Tijdens dit middaggebed staan we stil bij oorlogsdreigingen, rampen en 

onrecht, maar er is ook aandacht voor positieve gebeurtenissen  en is er 

ruimte voor ieders persoonlijke gebedsintenties.  

De Sirenediensten worden afwisselend geleid door Lidwien Meijer, Ruud 

Kats, Paul van Mansum, Guus Ruijl en ds. Taco Smit 

Na afloop van elke Sirenedienst is er ruimte voor gesprek en ontmoeting 

bij een kopje koffie of thee. 

Bijgaand een foto van het Stiltecentrum, vlak voor de vloer van de 

achterzaal zou worden vervangen. 

 

Soepgroep 

Iedere laatste donderdag van de maand komt de SOEPGROEP bijeen in De Wissel: een wisselende groep 

van ca. veertien deelnemers, die na een eenvoudige soepmaaltijd aansluitend met elkaar in gesprek gaat.  

Een kleine, trouwe groep vrijwilligsters/-ers zorgt bij toerbeurt voor de inkopen en kookt de soep. Voor 

de leiding van de gesprekken kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers uit een kring van pastores 

e.d.  

De coördinatie van de Soepgroep werd in 2017 verzorgd door ons bestuurslid Wineke van der  Haagen 

samen met Tineke Bastiaans. Ze leiden de tafel, maken samen het rooster voor de kooksters en regelen 

de inleiders, die onderwerpen voorbereiden voor het nagesprek. 

Voor deelname wordt een vrijwillige bijdrage van € 3,00 gevraagd. De Soepgroep wordt, evenals de 

Sirenedienst,  iedere maand aangekondigd in lokale (kerk)bladen, zondagsbrieven en de huis-aan-

huispers. 

 

Wisseldiner 

Met dank aan kok Wim kon ook in dit verslagjaar weer (bijna) iedere tweede donderdag van de maand 

een lekker driegangenmenu worden geserveerd. Een min of meer vaste groep bezoekers maakt gebruik 

van dit  aanbod. Bij overtekening krijgen nieuwe bezoekers voorrang. De deelnemersbijdrage bedraagt  

€ 5,00.  

 

De Taalwissel 

Op dinsdagmiddag en donderdag rond lunchtijd komt een groep (voornamelijk vrouwen uit diverse 

landen van Oost-Europa en Klein-Azië) bijeen onder leiding van de dames Kocamiş en Mihci-Özcelik 

(vrijwilligsters). Door gezamenlijk te lezen en te praten vergroot men de Nederlandse taalvaardigheid.  

Er zijn contacten met het Taalloket van de Bibliotheek Schiedam om deze activiteiten te ondersteunen. 
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Tentoonstellingen 

In het afgelopen jaar werd in De Wissel weer een aantal exposities georganiseerd. 

Deze activiteit werd tot eind 2017 gecoördineerd door Catherin Spaans. Na ca. acht jaar geeft zij het 

stokje over aan een tweetal andere vrijwilligsters. Het streven is om 

de openingen van nieuwe exposities te gebruiken om extra 

publiciteit te genereren. 

In het voorjaar exposeerde Martha Fontijn; de najaarsexpositie, 

getiteld ‘Geluk’, werd verzorgd door de schildersbende van Stichting 

Meredia. 

Wanneer er geen externe exposanten zijn, hangen we werk op uit 

de eigen collectie. 

 
         Rita van der Eijk-Lamein, Stg. Meredia 

 

 

      
     

 

 

 

 

 

 
Juan Heinsohn Huala, Stg. Zona Franca 

 

Bijzondere openstellingen: 

Op woensdag 4 januari hebben we met bezoekers en vrijwilligers geklonken op het nieuwe jaar.  
Op 1 december hadden we onze inmiddels traditionele Sinterklaasviering met Sintspel. 
Een nieuwe activiteit was op 15 december: Kerststukjes maken onder 
leiding van Theo, een van de vaste bezoekers. Veel mensen gingen naar 
huis met een mooi kerststukje. 
 
Op 26 december (Tweede kerstdag) waren we extra open.   
 
In plaats van Oudejaarsdag waren we rond de afgelopen Jaarwisseling op 
Nieuwjaarsdag 2018 open. 
 
               Tweede kerstdag in De Wissel 

Activiteiten van derden  

Naast eigen activiteiten biedt de Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam ook onderdak aan de 

volgende organisaties / activiteiten: 

 

Voedselbank 

Op donderdag was ons pand, met ook een ingang aan de Baan, uitdeelplaats voor ruim tachtig 

voedselpakketten.  In de loop van 2017 deelde het bestuur van de Voedselbank ons mee ons na zo’n 15 

jaar te gaan verlaten wegens het verkrijgen van een eigen winkelpand in Schiedam-Zuid. We vinden het 

jammer dat ze ons inmiddels hebben verlaten omdat hun activiteiten goed aansluiten bij onze 

doelstelling. Maar we feliciteren hen graag met hun mooie nieuwe onderkomen.  
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Het vertrek van de voedselbank betekende helaas ook het einde van de gezamenlijke KLEDINGBANK  in ons 

inloophuis.  

Na het vertrek van de Voedselbank per begin december is de achterzaal tijdelijk gesloten voor renovatie 

van de vloer. 

 

Schildercursus door stichting Meredia.  
Elke 2e  en 4e woensdagavond organiseert Stichting Meredia een schildercursus in ons 
gebouw onder leiding van de heer Juan Heinsohn Huala van Stichting Zona Franca.   
 
Kerken 

De aangesloten kerken maken incidenteel gebruik van onze locatie.  

 

Ouderenorganisaties 

Onder leiding van de voorzitter van De Wissel vergaderen de besturen van de Schiedamse afdelingen van 

KBO en PCOB periodiek in ons inloophuis om nadere samenwerking verder te ontwikkelen. Sedertdien 

vermelden zij ook onze activiteiten op hun gezamenlijke website www.kbo-pcob-schiedam.nl.  

 

P.R. 

Goede bekendheid is een basisvoorwaarde voor ons werk.  

Daarom zijn we dankbaar dat veel kerkbladen maar ook Het Nieuwe Stadsblad, AD-Rotterdams Dagblad, 

Seniorenwelzijn en de ouderenbonden aandacht geven aan onze activiteiten (zoals 

de Sirenediensten, Soepgroep en exposities). 

Maandelijks worden hierover persberichten verstuurd. 

Een enkele keer werden we geïnterviewd via de lokale radiozenders, ook voor de 

exposities. 

De etalage blijft een bijzondere vorm van P.R. bedrijven. Open of niet: veel 

binnenstad-bezoekers blijven staan voor onze etalage en hun belangstelling voor 

een object daaruit voert hen vaak over de drempel. In de etalage is ook een 

beeldscherm te zien met actuele informatie over openingstijden, maaltijden en 

exposities. 

In december hebben twee bestuursleden een PowerPoint presentatie verzorgd voor een Schiedamse 

Serviceclub. 

Natuurlijk is De Wissel ook op internet te vinden: www.dewissel-Schiedam.nl . 

Ook dit jaarverslag zien we als een vorm van P.R. bedrijven: desgevraagd wordt het steeds vaker digitaal 

verspreid. 

Onze manier van PR-bedrijven was onderwerp van 

onze bijdrage aan een ‘Pitch’- wedstrijd van onze 

landelijke koepel Netwerk DAK (‘Door Aandacht 

Kracht’) tijdens de landelijke Netwerkdag op 2 

november in Haarlem. 

Trots namen we na afloop de eerste prijs mee naar 
huis, een cheque van € 1.000. Deze prijs stelde ons 
in staat om, samen met onze collega-instelling De 
Weerklank in Schiedam-Noord, opdracht te kunnen 
geven voor de bouw van een nieuwe (gezamenlijke) 
website. 
 
  

 

http://www.kbo-pcob-schiedam.nl/
http://www.dewissel-schiedam.nl/
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Gebouw 

In 2016 werden we onaangenaam verrast door toen tijdens een hevige 

regenbui het water via de deur de Baan binnen stroomde. Dit heeft er  mede 

aan bijgedragen dat de vloer in de achterzaal aangetast werd door zwam en 

volledig vervangen moet worden. Het FONDS SCHIEDAM-VLAARDINGEN E.O. bleek 

bereid ca. de helft van de kosten hiervan te betalen. Inmiddels is een 

aannemer bezig de vloer te vervangen. Daarna zullen we in eigen beheer de 

ruimte verder opknappen en inrichten. 

In 2017 konden we, met dank aan het De Groot FONDS  de totale verlichting in 

ons pand vervangen door milieuvriendelijke Led-armaturen, waarmee niet 

alleen een besparing op de energiekosten bereiktmoet worden maar ook 

wordt bijgedragen aan aan het  millieu. 

 

In 2017 is de voorgevel van ons pand opgenomen in de lijst van 

‘Gemeentelijke monumenten’. Hier zijn vooralsnog verder geen voordelen voor ons door te verwachten. 

 

Bestuur 

Mutaties  

In 2017 mochten we twee nieuwe bestuursleden in het algemeen bestuur verwelkomen. Per december 

2016 nam mw. Tineke Bastiaans-Verkade afscheid van het bestuur van onze Stichting. In haar plaats kon 

worden benoemd mw. Nicoline van Veen (namens de diaconie van de Protestantse gemeente Schiedam). 

In november2017 trad prof. dr. Herman Noordegraaf toe tot ons bestuur (vanuit de kerkenraad van de 

Protestantse gemeente Schiedam). Zijn bijzonder aandachtsveld is de samenwerking met college-

instelling De Weerklank in Schiedam-Noord, de burgerlijke gemeente en lokale welzijnsinstellingen. 

Het dagelijks bestuur vergaderde drie maal , het Algemeen bestuur viermaal. Aan de vergadering van het 

AB nemen ook de coördinatoren van de vrijwilligers deel alsmede de coördinator exposities.  

 

Beleid 

Het beleidsstuk ‘Doorgaan of doorpakken’, hoe ziet de toekomst van ons werk eruit?’ (2016) werd de 

onderlegger voor een proeve van een gezamenlijk beleidsstuk voor de beide inloophuizen in Schiedam.  

In februari bezochten twee bestuursleden van de koepel NETWERK DAK ons nogmaals om aan de hand van 

hun methode 'Dak bij de tijd’ samen met ons de 

toekomst te verkennen. 

Bij deze bijeenkomst waren zowel 

vertegenwoordigers van De Weerklank als van 

onze eigen vrijwilligersgroep aanwezig. 

 

 

 

 

 

  
Dak bij de tijd, 13 februari 2017 

 

 
       Helma Hurkens en Jan van Opstal (Netwerk DAK) 

Met het bestuur van ‘De Weerklank’ zijn plannen gemaakt voor concrete projecten om de samenwerking 

aan de praktijk te toetsen. We noemen hier de gezamenlijke website (hopelijk voor de zomer 2018 ‘in de 
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lucht’), een serie lezingen over spiritualiteit met medewerking van de heer Joop van den Enden en een 

project ‘Optekenen van Levensverhalen’ waarbij we ook generaties met elkaar in gesprek willen brengen. 

De gezamenlijke beleidscommissie Wissel-Weerklank wordt mede ondersteund door Marcelle Jansen (tot 

voor kort actief in het Schiedamse welzijnswerk). 

 

Diversen 

Met het WOT-Schiedam Centrum/West en WOT Schiedam-Oost waren  enkele constructieve 

kennismakingsgesprekken. In het komend jaar hopen we wat actiever te participeren. 

We hebben in het afgelopen jaar ook bij de gemeente Schiedam aangeklopt over de hoogte van de lokale 

belastingen. We hebben er moeite mee dat de gemeente wel ‘profiteert’ van onze (niet-gesubsidieerde) 

instelling in haar beleidsvoornemen eenzaamheid te bestrijden maar anderzijds zich via gemeentelijke 

heffingen als verontreinigingsbelasting  onze grootste kostenpost vormt!  Het verzoek om kwijtschelding 

dan wel vermindering werd afgewezen. Wél toonde de gemeente veel waardering voor ons werk en 

zegde ze toe vragen om financiële ondersteuning op projectbasis welwillend in behandeling te nemen. 

 

Alle vrijwilligers ontvingen via het lokale Servicepunt vrijwilligers Schiedam een vrijwilligers(voordeel)pas. 

 

Het MEERJARENBELEIDSPLAN van onze stichting is integraal opgenomen op de website  

www.dewissel-Schiedam.nl  en is ook opvraagbaar via het secretariaat. Ook het jaarverslag wordt 

opgenomen op de website, waarmee tevens wordt voldaan aan de eisen van de belastingdienst m.b.t. 

ANBI1 instellingen. 

 

Met de twee bovenburen zijn goede contacten in het kader van de Vereniging van Eigenaars. Deze 

contacten lopen via de penningmeester (die tevens penningmeester van deze VvE is). 

 

Relatie met de participanten/oprichters 

Met de kerken als participanten/oprichters zijn diverse vormen van contact. Natuurlijk via toezending van 

jaarverslag en jaarrekening (vanaf 2015 op verzoek doorgaans digitaal) maar ook door toezending van 

onze beleidsvoornemens.  

Begin 2018 hopen we aan de hand van deze stukken ook persoonlijke contacten weer aan te halen. 

De penningmeester is ook actief als secretaris van de RAAD VAN KERKEN SCHIEDAM, waarin regelmatig verslag 

wordt gedaan over het werk in De Wissel.  

Daarnaast zijn er sinds enige jaren ook contacten via het lokale CONVENT VAN PASTORES. 

 

Netwerk lokaal 

Lokaal komt het werk van De Wissel regelmatig aan de orde in de RAAD VAN KERKEN SCHIEDAM.  

De Wissel is sedert enige jaren ook het postadres van deze Raad.  

Ook zijn er regelmatig contacten met o.a. Stichting Meredia, Stichting Dock (v.h. SWS Welzijn), 

Stichting Voedselbank en Stichting Vluchtelingenwerk. 

 

  

                                                
1
 =  Algemeen Nut Beogende Instelling   

http://www.dewissel-schiedam.nl/
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Netwerk DAK 

In juni bezocht een bestuursdelegatie een regionale bijeenkomst van het Netwerk in het Diaconaal 

Aandacht Centrum in Dordrecht Thema was: ‘P.R.’  

Dit bezoek aan Dordrecht leidde tevens tot ons jaarlijkse vrijwilligersuitje, naar Dordrecht dus dit jaar! 

Op 2 november was de landelijke netwerkdag van Netwerk DAK in Haarlem. Onderwerp was: ‘Dealen met 

het wij-zij denken!’ 

De drie vertegenwoordigers van De Wissel hebben elk weer aan verschillende workshops deelgenomen. 

We ervaren deze dagen elk jaar weer als heel inspirerend en doen altijd weer ideeën op. Het winnen van 

de landelijke PR-prijs dit jaar was natuurlijk extra stimulerend! 

 

Financiën 

De verkoop van curiosa blijft een belangrijke vorm van inkomsten voor de stichting. 

We zijn dankbaar voor de bijdragen uit de kerken, zowel als jaarlijkse donaties als in de vorm van een 

overgemaakte collecte-opbrengst.  

De maaltijden worden  goeddeels kostenneutraal verzorgd, dankzij het scherp inkopen van de vrijwilligers 

en de koks! 

 

De penningmeester zorgt ieder kwartaal voor een actueel rekeningoverzicht.  

Naast dit inhoudelijk jaarverslag verschijnt ook een financieel jaarverslag (jaarrekening) over 2017. Dit 

verslag is als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd.  

 

De Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam staat bij de belastingdienst onder nummer 

85.87.164 ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan DE WISSEL 

(onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn. Sedert 2014 voldoen we aan de verzwaarde eisen, die aan 

ANBI-instellingen worden gesteld. Deze betreffen met name transparantie over besteding en 

samenstelling van het vermogen, samenstelling van het bestuur en inzage in beleidsvoornemens. 

 

 

Tenslotte 

We zien terug op een veelbewogen jaar maar kunnen ook dankbaar zijn voor wat wel vruchtbaar is 

gebleken. 

De vrijwilligers werken met passie. Het bestuur is versterkt en toekomstbestendig. De samenwerking met 

De Weerklank krijgt steviger vorm. De noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw vorderen. 

In 2018 hopen we weer meer naar buiten te kunnen treden en onze contacten met andere 

welzijnsinstellingen te intensiveren. 

 

Graag weten wij ons gesteund door uw betrokkenheid in welke vorm dan ook.  

Dank daarvoor!  

 

 

M.-Paul van Mansum, voorzitter 

Yvonne Jongepier-Geerdes, secretaris 

Ton Durenkamp, penningmeester   

 



13 
 

BIJLAGE1 

 

Oprichting en doelstelling: 

 

De Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam is opgericht op 22 juni 1989 en heeft als statutaire 

doelstelling ‘bij te dragen aan vormgeving van een oecumenisch - missionaire en pastorale dienst binnen 

de gemeente Schiedam’.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

 

1.   De inrichting en instandhouding van een centrum of centra binnen de gemeente 

      Schiedam, waarin onder meer de volgende activiteiten zullen plaatsvinden: 

- het verstrekken van zowel mondelinge als schriftelijke informatie over vragen van 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard en over activiteiten van kerken in de 

gemeente Schiedam, bij voorbeeld door middel van het ter beschikking stellen van of 

verkopen van folders, documentatiemateriaal en dergelijke of door het houden van 

tentoonstellingen; 

- het ontvangen van, en voeren van gesprekken met mensen die op zoek zijn  

naar aandacht en hulp bij vragen van geestelijke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke 

aard; 

- het gelegenheid bieden aan bezoekers tot rust en bezinning in een stiltecentrum. 

2. Het verzorgen van publiciteit. 

3. Alle andere wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen helpen verwezenlijken. 
     (einde citaat statuten)  

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2016 

 

Voorzitter dhr. M.-P. van Mansum, op voordracht van de Protestantse Gemeente te 

Schiedam  

 

Secretaris  mw. Y.E.J.M. Jongepier-Geerdes, op voordracht van het vm.   

   Dekenaat der Rooms-Katholieke Kerk te Schiedam  

 

Penningmeester dhr. A. H. Durenkamp, op voordracht van de parochie De Goede Herder  

 

Leden mw. A.W. van der Haagen-Koornneef, op voordracht van de Protestantse 

Gemeente te Schiedam  

 

dhr. prof. dr. H. Noordegraaf,  Protestantse Gemeente te Schiedam 

 

dhr. A.F. Ruijl, pastoraal begeleider 

 

mw. N.G. van Veen, op voordracht van de Protestantse Gemeente te Schiedam 
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Het bestuur werd in zijn werk gesteund door een aantal vrijwilligers met bijzondere taken: 

 

dhr. C. Koogje, tot zijn overlijden in september 2017 

coördinator vrijwilligers samen met  

mw. J. Krijger-van Diggelen en dhr. F. Smits 

en 

mw. C. Spaans, coördinator exposities 

 

Gegevens Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam: 

 

Secretariaat: 

Y.E.J.M. Jongepier – Geerdes 

Burg Knappertlaan 19c 

3116 BA  Schiedam 

t: (010) 426 39 55 

e: jongepier@kabelfoon.nl 

w: www.dewissel-Schiedam.nl 

 

IBAN-nummer: NL 08 INGB 000160 36 74 

t.n.v. Stg. Missionair Diaconaal Centrum Schiedam / De Wissel 

KvK: 41 13 11 56 

ANBI 85.87.164 

 

Inloophuis DE WISSEL 

Broersveld 123 b 

3111 LE Schiedam 

t: (010) 473 30 03 

 

BIJLAGE 2 

 

OPRICHTERS / PARTICIPANTEN: 

De stichting is destijds opgericht door een negental kerken of geloofsgemeenschappen. De oprichters (of 

hun rechtsopvolgers), die alle ook recht hebben op een bestuurszetel, zijn: 

 

- Het Dekenaat der Rooms Katholieke Kerk te Schiedam; inmiddels parochie ‘De Goede Herder’ 

voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

- De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland te Schiedam 

- De Oudkatholieke Parochie van de Heilige Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius te 

Schiedam 

- De Protestantse Gemeente Schiedam, waarin zijn opgegaan de Gereformeerde Kerk van 

Schiedam, de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Schiedam en de Hervormde Gemeente te 

Schiedam 

- De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Schiedam, voorheen Vereniging Afdeling Schiedam van de 

Nederlandse Protestantenbond te Schiedam 

- Het Legers des Heils, gevestigd te Amsterdam, met een regionale afdeling ‘Waterweg – Centraal’ 

- De Remonstrantse Gemeente te Rotterdam (teruggetreden) 
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Bijlage 3,  Jaarrekening 2017 
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BIJLAGE  4: Controleverslag Kascontrole commissie  

 
 
 
 

 Wij danken hen voor hun werkzaamheden.  
 
 

BIJLAGE  5:  Toelichting op de resultatenrekening 2017 
 
De inkomsten en uitgaven in het jaar 2017 vertoonden enkele te verklaren verschillen t.o.v. de begroting. 
 
1) De Bijdragen van de kerken  

bevat een incidentele bijdrage ad € 400, bestemd voor het bouwen van een nieuwe gezamenlijke 
website t.b.v. de beide inloophuizen WEERKLANK en DE WISSEL. 

2) Het Kasverschil 
is ontstaan door het onverwacht wegvallen van een medewerker, waardoor geen duidelijke bron kon 
worden toegekend aan het in de kas aanwezige geld. 

3) De Renteopbrengsten  
In verband met de lage rentestand op spaarrekeningen, is in 2016 besloten een bedrag ad € 20.000 
te beleggen in duurzame aandelen ASN bank en het Novib Microkredietfonds. Hierdoor kon op deze 
beleggingen een rendement worden behaald van ca. 3 %. 

4) Het Onderhoud 
Niet begroot, maar wel gerealiseerd is de vervanging van de TL verlichting door energie zuinige LED 
verlichting. Dit moet een besparing op de energienota gaan geven. Een meevaller is, dat het ook nog 
duidelijk meer lichtopbrengst biedt. Wij konden deze uitgaven doen door de toezegging van een 
kosten dekkende gift  van het De Groot Fonds. De gift is in januari 2018 ontvangen en staat op de 
balans onder het kopje Vorderingen/debiteuren. 

 
de penningmeester 
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DE WISSEL 

het inloophuis van de kerken in Schiedam 

 

 

Adres: 

Broersveld 123b 

3111 LE Schiedam 

t: (010) 473 30 03 

w: www.dewissel-Schiedam.nl 

Openingstijden 

woensdag   14.00 – 16.00 uur 

donderdag  14.00 – 16.00 uur 

vrijdag  14.00 – 16.00 uur 

zondag  14.00 – 16.00 uur 

                      

 

 

 

Giften of donaties op: 
 

Ons IBAN nummer is: NL 08 INGB 0001 603 674  t.n.v.  
Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam / DE WISSEL 
te Schiedam 
 
De Stichting heeft een ANBI-erkenning waardoor giften aan Stg. Missionair Diaconaal  

Centrum Schiedam onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt ook een periodieke gift 

overwegen (fiscaal aantrekkelijk!) of ‘De Wissel’ opnemen in uw testament. 

Meer informatie hierover bij de penningmeester. 

 

 

http://www.dewissel-schiedam.nl/

