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1. Doelstelling  

 

De grondslag van waaruit de stichting haar activiteiten ontwikkelt, is de Bijbelse 

opdracht 

“Heb uw naaste lief als uzelf.” (Mattheüs 22: 39) 

• Het inloophuis, opgericht in 2011, is vanuit het christelijk geloof een open 

en gastvrije plek te midden van de Krimpense gemeenschap.  Wij heten 

ieder mens  van harte welkom voor persoonlijke aandacht en verbinding 

met anderen en bieden een helpende hand als professionele organisaties 

geconsulteerd en/of ingeschakeld moeten worden. Dit gebeurt in overleg 

met de coördinator van het inloophuis. 

• De vrijwilligers van het inloophuis luisteren naar levensverhalen van 

bezoekers en staan open voor gesprekken met hen over godsdienstige-, 

levens- en zingevingsvragen. 

• Inloophuis Crimpen-Inn wil een bijdrage leveren aan het deelnemen aan de 

Krimpense samenleving.  

 

2. Invulling 

 

• Het inloophuis geeft invulling aan haar doel door middel van het op vaste 

tijden openstellen van haar ontmoetingsruimte, het doen van activiteiten 

voor en samen met de bezoekers  (koffie en thee schenken, bereiden van  

maaltijden,  geven van  voorlichting , organiseren van gespreksgroepen 

e.d.). 

• De identiteit van het inloophuis komt tot uiting in  gastvrijheid jegens de 

bezoekers, in het Bijbellezen en gebed tijdens de maaltijden en in het 

vertellen van een Bijbelverhaal tijdens de zondagse lunchbijeenkomsten. 

• Wekelijkse activiteiten 

Zondagse lunchbijeenkomst (sinds 2014), inloopmiddag, vrouwen-

/mannengespreksgroep, buitenactiviteit bv wandelen. Tijdens inloopmiddag 

ook ruimte voor kinderactiviteiten. 

• Jaarlijkse activiteiten 

• Met Kerst een maaltijd in samenwerking met de plaatselijke voedselbank. 

Sinds 2011 organiseert het inloophuis een jaarlijks kerstdiner in de maand 
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december. Het aantal deelnemers stijgt per jaar. Naast het vertellen van 

het kerstevangelie wordt er meestal een koor of een muziekband 

uitgenodigd. De kinderen worden door een paar vrijwilligers in een andere 

zaal beziggehouden.  Elke gast gaat met een cadeautje weer naar huis.  

• De barbecue, uitje en bingo 

Klusteam 

• Crimpen-Inn heeft ook een klusteam en er worden fietsen gerepareerd. 

 

3. Bestuur 

 

In de samenstelling van het bestuur zijn de plaatselijk PKN kerken en GKV 

vertegenwoordigd. 

Alle 7 leden zijn vrijwilligers en krijgen geen financiële vergoeding. 

H. Trouwborst-Kasbergen, voorzitter  

N.J. van Velzen-van Wijk, secretaris  

T. Janse, PR en communicatie  

C. de Koning-de Jong, algemeen adjunct  

J. Lindhout, algemeen adjunct  

J. Bijl, penningmeester  

E. Verhoeven-Vos, bestuurslid met als taak coördinator inloophuis 

 

4. Samenwerking  

 

• Burgerlijke gemeente 

In samenwerking met de burgerlijke gemeente wordt de huisvesting van 

het inloophuis geregeld. De plaatselijke overheid beschouwt het inloophuis 

als een welzijnsvoorziening voor de Krimpense samenleving en staat 

welwillend tegenover dit project. 

• KrimpenWijzer 

Contacten met KrimpenWijzer,een lokale vrijwilligersorganisatie voor 

informatie-uitwisseling, is van belang voor onze bezoekers. Zij 

verzorgtook de wekelijkse taallessen gekoppeld aan de inlooptijden van 

Crimpen-Inn. 

• Netwerk Dak 
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Aangesloten bij Netwerk Dak, een landelijke organisatie die inloophuizen 

verbindt. 

• Diaconieën 

Jaarlijks contact met de betrokken diaconieën vanuit de plaatselijke PKN 

en GKV. 

• Noodfonds 

Het noodfonds functioneert via het zogenaamde PPD-platvorm plaatselijke 

diaconieën. De volgende kerkgemeenschappen doen hieraan mee: de Oud. 

Ger. Gem, de Ger. Gem., de GKV en alle PKN-wijken. 

Op het noodfonds kan een beroep worden gedaan bij financiële 

noodsituaties van bezoekers voor eenmalige uitgaven. 

 

5. Middelen 

 

• Gebruik locatie Ouverturelaan , zonder kosten (is eigendom van de 

burgerlijke gemeente). 

Medio 2021 is het inloophuis  gevestigd in een deel van de plaatselijke 

brandweerkazerne aan de Nieuwe Tiendweg alwaar gesubsidieerde huur 

betaald wordt. 

• De onkosten van alle vrijwilligers t.b.v. het inloophuis worden vergoed. 

• De financiële administratie wordt verzorgd door een vrijwilliger. 

Overzichten van de financiële situatie van de Stichting worden minstens 

1x per kwartaal aan het bestuur aangeleverd en er wordt elk jaar een 

jaaroverzicht van de exploitatie opgesteld. 

• Een kascommissie bestaande uit twee bestuursleden controleert elk jaar 

de financiële administratie.  

 

6. Inkomsten 

 

• Diaconieën  

De diaconieën van de plaatselijke PKN en GKV kerken geven jaarlijks een 

financiële bijdrage voor de lopende activiteiten. 
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De plaatselijke overheid 

De gemeente Krimpen aan den IJssel verstrekt projectsubsidies aan het 

inloophuis voor specifieke activiteiten, zoals het jaarlijkse zomeruitje. De 

gemeente komt ook tegemoet in huurkosten. 

• KrimpenWijzer 

• Via KrimpenWijzer (Contour de Twern) ontvangen we jaarlijks per 

vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding. 

• Sponsoren 

Voor de kosten van kerstviering met maaltijd zijn wij afhankelijk van 

sponsoren.  

• Giften 

Via het bezoekwerk van ouderlingen en diakenen ontvangen we soms giften 

voor het inloophuis. 

• Bezoekers 

Voor de maandelijkse maaltijden vragen wij van de bezoekers een kleine 

bijdrage. 

 

7. Vrijwilligers 

 

Stichting Inloophuis Crimpen-Inn doet al haar werkzaamheden met vrijwilligers 

en heeft geen werknemers in dienst. 

De werkzaamheden van onze vrijwilligers bestaan uit de volgende taken: 

coördinator, gastvrouwen en gastheren, kinderwerkers voor kinderen 

(basisschoolleeftijd), vrijwilligers voor creatieve activiteiten, koks voor de 

maaltijden, fietsenmaker, klussers, voorgangers voor de zondagse 

lunchbijeenkomsten met een Bijbelvertelling, muzikale begeleiders tijdens de 

zondagse bijeenkomsten, een administrateur voor de boekhouding, een opmaker 

van PR-materiaal (folders, flyers, uitnodigingen), een opmaker van 

activiteitenagenda’s (per kwartaal) en een roostermaker van de 

vrijwilligersdiensten (per kwartaal). 

 

8. Plannen voor de toekomst 

 

Zie jaarplan 2021 in de bijlage 
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9. Contact 

 

Stichting Inloophuis Crimpen-Inn 

Adres: Burgemeester Aalberslaan 108 

2923 CD Krimpen aan den IJssel 

Email: info@inloophuiscrimpeninn.nl 

 

Voorzitter bestuur: mw. H. Trouwborst-Kasbergen, tel. 06 43552857 

Coördinator: mw. E. Verhoeven-Vos, tel. 065 2239918 

 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/inloophuiscrimpeninn/ 

Website (in ontwikkeling):https://inloophuiscrimpeninn.nl 

 

Stichting inloophuis Crimpen-Inn 

Kamer van Koophandel: 64768635 

RSIN: 855829692 

SBI-code: 94996 (overige ideële organisaties) 

 

ANBI-status in ontwikkeling 

 

 Krimpen aan den IJssel, maart 2021 
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