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Verslag bestuur 

Inleiding 

Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting 

beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. De Stichting 

heeft ten doel het mogelijk maken van activiteiten gericht op de bevolking van 

Den Haag en omstreken op het gebied van sociaal-maatschappelijke hulp, wijk- 

en jeugdactiviteiten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Open Hof biedt 

plaats aan De Havenkerk en aan organisaties die niet in strijd zijn met de 

doelstelling. 

De verhouding tussen De Havenkerk en stichting Open Hof is in 2016 gewijzigd. 

De Havenkerk heeft de verantwoordelijkheid voor de stichting overgenomen van 

de steunende Haagse kerken. Het bestuur wordt nu gevormd door leden van de 

Havenkerk. De bedoeling is om de diaconale activiteiten van de Havenkerk in de 

loop van de tijd onder te brengen in de stichting Open Hof.  

Vergaderingen 

In 2016 heeft het bestuur driemaal vergaderd, waarvan eenmaal met de 

diaconieën van de van oudsher betrokken kerken.  

Personele wisselingen 

Per 31 december 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

- Jan Sonneveld (voorzitter) 

- Peter Strating  

- Marijn Mudde 

Gebruik Open Hof 

Het gebouw Open Hof wordt momenteel gebruikt door De Havenkerk en Siriz. 

Deze gebruikers voldoen aan de doelstelling met hun activiteiten gericht op de 

bevolking van Den Haag en omstreken op het gebied van sociaal-

maatschappelijke hulp, wijk- en jeugdactiviteiten. 
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Activiteiten in Open Hof 

Havensport 

De meeste activiteiten in Open Hof worden georganiseerd door De Havenkerk. 

Met steun van de Open Hof zijn onder de naam van Havensport de 

sportactiviteiten in de buurt uitgebreid. Er werd al wekelijks gevoetbald met 

Marokkaanse en Somalische buurtjongeren, in 2016 is ook gestart met een 

wekelijkse basketbalavond voor vluchtelingen. Daarnaast is ook nog een team 

van christelijke jongeren en buurtjongeren ingeschreven voor een 

zaalvoetbalcompetitie. Een poging om meidenvoetbal op poten te zetten is na 

korte tijd weer gestopt. Het bleek lastig om meisjes ’s avonds naar het plein te 

krijgen. 

Samen thuis in de Schilderswijk 

De Havenkerk heeft diaconale activiteiten – waarbij verbinding en gemeenschap 

centraal staan –ondergebracht in het project Samen thuis in de Schilderswijk.  

 

Open buurtmaaltijden 

Wekelijks komen zowel op maandag als dinsdagavond tussen de 25 en 30 

mensen samen om te eten. Vanaf 16 uur is er inloop, om 18 uur begint de 

maaltijd. De maandag en de dinsdag hebben ieder hun eigen groep mensen met 

hun eigen karakter.  

 

De maandagavond leunt op de vaste vrijwilligers Anneke de Vries en Bep de 

Lange. In 2016 hebben ze daarbij waardevolle ondersteuning gekregen. 

Daarnaast zijn Ria Jahangus en Ronald Warnink, die ooit als bezoekers zijn bij de 

maaltijden betrokken zijn geraakt, al jaren vaste vrijwilligers in de zorg rond de 

maaltijd. Maandelijks wordt er ook gekookt door een vast groepje Surinaamse 

dames. 

 

De maaltijden op dinsdagavond wordt gecoördineerd door Anja Brons. Op deze 

avonden verzorgt een gevarieerde groep vrijwilligers de maaltijd. Mooi is te zien 

hoe vanuit de bezoekers verantwoordelijkheid is genomen om samen te zorgen 

voor de organisatie rond de maaltijden, zoals hulp bij koken, klaarzetten van de 

tafels en de afwas. 
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Koffieochtend 

Tot halverwege 2016 was Tjark Kremer als coördinator in dienst van de 

Havenkerk. Na 1 juli is hij als vrijwilliger deze taak blijven doen. Als belangrijke 

vrijwilliger is Marjos Moggré het team van de koffieochtend komen versterken. 

Wekelijks komen rond de tien personen op vrijdagmorgen een bakkie doen, 

waarbij meestal een klein programma wordt aangeboden. 

 

Moeder-en-kind-club 

Op donderdagmorgen komen moeders bij elkaar. In de loop der jaren is het 

aspect van moederschap op deze ochtend wat verwaterd, maar de ochtend is wel 

belangrijk geworden voor een groep vrouwen uit de buurt om elkaar te 

ontmoeten. De vrijwilligers hopen de focus van de ochtend wel weer meer te 

leggen richting moeders met jonge kinderen en hun dagelijkse ervaringen.  

 

Wonderfully Made 

Wonderfully Made is bedoeld voor vrouwen zonder werk. Zij verbinden zich voor 

een dag in de week aan het project, waarbij ze creatieve vaardigheden 

ontwikkelen en mooie geschenkartikelen maken om te verkopen. Bedoeling is dat 

vrouwen zich voor een half jaar verbinden aan dit project. De coördinatie wordt 

verzorgd door Sonja Brink en Anja Brons, waarbij één van de deelneemsters ook 

als vrijwilligster het team is komen versterken. In 2016 heeft een stabiele groep 

vrouwen aan dit project deelgenomen. 

 

Maatjesproject 

Het maatjesproject blijkt een mooie manier om mensen aan elkaar te verbinden. 

Doel is om mensen in een sociaal isolement te koppelen aan iemand uit een kerk 

in Den Haag. Het project wordt gecoördineerd door onze pastoraal werker, 

Danielle Walinga.  

- / - 
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Jaarrekening 

Staat van Baten en Lasten 

(alle bedragen in Euro) 

Balans 

(alle bedragen in Euro) 

Toelichting op de Resultatenrekening en Balans 

 

Resultatenrekening  

De kosten in 2016 zijn vergelijkbaar met de kosten over 2015. Vanaf het tweede 

kwartaal van 2016 betaalt de Havenkerk de volledige huurkosten. De 

opbrengsten van de verhuur liggen hierdoor substantieel hoger. Over 2016 is het 

laatste deel van de garantstelling van Stichting Groot Den Haag ontvangen 

(bijdrage garantiefonds). De slotuitkering en de hogere huurontvangsten hebben 

gezamenlijk geleid tot een hogere winst. 

Balans 

Het eigen vermogen van Stichting Open Hof is gestegen door het hogere 

resultaat over boekjaar 2016. De post debiteuren bestond ultimo 2016 

Balans 

Bezittingen Schulden 

31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

Betaalrekening 9.154,26 12.687,32 Eigen Vermogen 16.595,55 10.000,00 

Spaarrekening 5.000,00  - Crediteuren 721,14 5.765,17 

Debiteuren 3.162,43 3.077,85 

Totaal  17.316,69 15.765,17 17.316,69 15.765,17 

Resultatenrekening 2016

Lasten Baten

2016 2015 2016 2015

Huur 25.059,18 24.948,60 Giften Kerken 6.329,24 6.172,05 

Energie, Water, Afval 2.356,82 1.934,58 Giften Particulieren 25,00 50,00 

Telefoon 487,77 473,04 Opbrengsten verhuur 24.680,25 11.339,20 

Vrijwilligersbijdragen 1.200,00 1.175,00 Bijdrage Garantiefonds 6.094,54 13.293,39 

Computer, Netwerk, Website 318,56 318,56 Overig 90,29 8,55 

Gemeentelijke heffingen 892,62 724,36 

Diverse kosten 308,82 891,98 

Resultaat 6.595,55 397,07 

Totaal lasten 37.219,32 30.863,19 Totaal baten 37.219,32 30.863,19 
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voornamelijk uit een aantal nog te ontvangen giften van kerken, uit de teruggave 

van de energiebelasting en uit de nog te ontvangen compensatie van de 

portiekverlichting. In de loop van 2017 zijn deze bedragen ontvangen. 

- / – 
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www.openhofdenhaag.nl 

 

Stichting Open Hof 

 

Om en Bij 116 

 

http://www.openhofdenhaag.nl/

