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Voorwoord van de voorzitter 
 

 

Hierbi j  presenteren we het jaarverslag van het jaar 2017 van Inloophuis De Para-

plu. Met enige trots, want de lezer van het verslag kan vaststel len dat de Paraplu 

in 2017 van betekenis is  geweest voor vrouwen uit  de Rotterdamse Agniesebuurt 

en daarbuiten.  In 2017 is dankzi j  een bi jdrage van de Gebiedscommissie een fi lm 

gemaakt over de vrouwen van de Paraplu. Een nieuwe coördinator,  Renate van 

der Velden, is  in 2017 begonnen. Zi j  leidt onder meer de vri jdagse lessen in de 

Nederlandse taal .    

Met dit  verslag wil  de Paraplu zi jn partners, de gemeentel i jke overheden, de 

subsidiegevers en ieder die bi j  de Paraplu betrokken is op de hoogte houden 

van het rei len en zei len.  

 

  

1. Inleiding 
 

 

De Paraplu is sinds haar opening in mei 2011 een inloophuis voor vrouwen met 

of zonder hun kinderen in Rotterdam Noord. Elke donderdag (zelfs in de zomer-

vakantie) is er open inloop van 10:00 uur tot 16:00 uur. Elke maand zi jn er ook 

themabijeenkomsten. Daarnaast kunnen vrouwen als zi j  een verwijskaart hebben 

de kinderkledingbank bezoeken. Op vri jdagochtend wordt er Nederlandse les 

gegeven.  

 

1.1 Visie 
 

In onze moderne samenleving, waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt , 

wi l  Inloophuis De Paraplu een rol van betekenis spelen.  Wij  wi l len vrouwen hel-

pen en sterker maken. Door de aanwezigheid en inzet van vri jwi l l igers en be-

roepskrachten maken de vrouwen kennis met belangeloze l iefde. Daarbi j  laten 

wij  ons onder andere leiden door de woorden van Jezus in Mattheus 25 vers 35 

tot en met 36.  

De vrouwen die De Paraplu bezoeken zi jn geen cl iënten of probleemgeval len,  

maar in de eerste plaats mens.  Op die basis bouwen wij  onze relaties.  
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Het init iatief  voor dit project is  

voortgekomen uit het diaconale 

werk van twee kerken, de Prin-

sekerk en de Rehobothkerk.  In het 

inloophuis wordt  niet geëvangeli-

seerd; er wordt met respect omge-

gaan met verschi l lende geloven.  

 

1.2 Manier van werken 

 

De Paraplu werkt wi jk‐ en vraaggericht . Ons streven is om present te zi jn in de 

wijk en bi j  mensen, mensen te ondersteunen en hun talenten op te diepen,  door 

een luisterend oor te bieden en er elke donderdag te zi jn.  Door het aanbieden 

van workshops,  themabijeenkomsten, naai les en Nederlandse les dragen wij  ook 

bi j  aan hun ontwikkel ing en proberen wij  hen te prikkelen om de regie over hun 

leven weer terug te pakken. Dit  doen wij  op een bescheiden manier ; wi j  zul len 

vrouwen nooit  dwingen of forceren. Als je mee wil t doen is het prima, als je l iever 

al leen komt koffiedrinken en praten is dat ook goed.  

 

 

2. In het inloophuis 
 

 

Elke donderdag was het een gezel l ige drukte in ons inloophuis. Gemiddeld ko-

men er 50 vrouwen in de inloop op donderdag. Sommigen zi jn er de hele dag, 

anderen komen voor een specif ieke activi teit of hulpvraag en gaan daarna weer 

weg. De mensen kunnen vanaf 10.00 uur vri j  naar binnen lopen om een kopje 

koffie te drinken. Bezoeksters en medewerkers dronken samen koffie en hielden 

gezel l ige gesprekjes. Ontmoeting is voor veel vrouwen erg belangri jk. Ze hebben 

behoefte aan een plek waar ze hun eenzaamheid kunnen doorbreken.  

Gedurende de dag kregen de bezoeksters aandacht van de medewerkers,  maar 

er ontstonden ook onderl ing relaties,  zowel in het inloophuis als in hun leven 

van al ledag. De vrouwen hielpen elkaar ti jdens de activiteiten,  maar sloten ook 

vriendschappen, hielpen elkaar bi j  de opvoeding van de kinderen of gingen sa-

men op stap. Daarnaast waren er meerdere georganiseerde en ongeorganiseerde 

activiteiten.  Die worden hieronder behandeld.  
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2.1 Administratief spreekuur 

 

Elke week heeft een voormalig belastingambtenaar vrouwen geholpen  bi j  het 

invul len van formulieren en andere administratieve zaken. Vaak hebben vrouwen 

vragen die betrekking hebben op belastingen en andere f inancieel administra-

tieve zaken. De hele dag door zi jn er vrouwen die graag geholpen wilden worden 

met hun vragen.  In het verleden leverde dat vaak lange wachtri jen op. Dit jaar 

viel  dat mee, doordat ambtenaren 

van de gemeente Rotterdam een 

aantal  maanden bi j  toerbeurt kwa-

men helpen aan het bureau in het 

kader van hun ‘#Kendoe’ stage. Ook 

zi jn veel brieven die in te moeil i jke 

taal waren opgesteld uitgelegd  en 

ondernamen we waar nodig actie 

naar aanleiding van deze brieven. 

Per donderdag zi jn circa 10 bezoek-

sters geholpen.  

 

2.2 Begeleiden probleemsituaties 
 

Veel van de bezoeksters leven in moeil i jke omstandigheden, zoals armoede, on-

gehuwd moederschap, schulden, werkloosheid,  huisel i jk geweld, eenzaamheid, 

onder toezichtstel l ing van kinderen en dergel i jke. Zi j  zit ten vaak in trajecten bi j  

off ic iële instanties die hen helpen, maar waar ook veel van hen verwacht wordt.  

Wij  hebben hen ondersteuning geboden bi j  het vinden van oplossingen en sti-

muleerden de vrouwen om vol te houden in moeil i jke omstandigheden. Waar 

nodig kwamen wij  ook op voor de belangen van onze b ezoeksters , bi jvoorbeeld 

bi j  de IND, deurwaarders en sociale dienst.  Ui teraard is het n iet mogeli jk om 

al les op te lossen. Soms is het genoeg om een luisterend oor te bieden. Ook 

hebben we regelmatig doorverwezen naar maatschappeli jk werk,  voedselbank, 

organisaties die individuele vri jwi l l igersdiensten aanbieden en de voorleesex-

press.  Sommige vrouwen zi jn aangemeld bi j  Talent Present, een init iatief om 

mensen te helpen hun dromen te real iseren.  
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2.3 Naailes 
 

Drie keer per maand was er naai les.  De lerares begeleidde gemiddeld 12 vrouwen 

bi j  het maken van kleding. Dit vraagt veel aandacht en geduld.  De naai les is  erg 

belangri jk. Het geeft structuur aan de dag en de vrouwen vinden het geweldig 

om voor weinig geld hun eigen kleding te kunnen maken. Aan het ein d van het 

jaar 2017 was er geen naai les door ongeval  van de naaidocente. Maar de vrouwen 

pakken het naaien zelf goed op en leren nu veel aan elkaar.  

 

2.4 Creatief 
 

Naast de naai les kozen veel vrouwen voor andere creatieve activiteiten, zoals 

haken, breien,  borduren, knopen en kaarten maken. In veel  geval len leerden ze 

elkaar de technieken en hielpen elkaar als het niet lukte.  

 

2.5 Themabijeenkomsten en workshops 
 

Eens per maand werd er een themabij-

eenkomst of workshop georganiseerd.  

Die ochtend was er geen naai les maar 

werden de vrouwen gestimuleerd om een 

workshop te volgen.  In 2017 zi jn de vol-

gende themabijeenkomsten geweest:  

 

 Januari  Er zi jn docenten langs geweest van het Carré col lege in het kader 

van hun personeelsdag. De docenten hebben twee activitei ten gedaan /  

begeleid:  

-  Dingen van keramiek maken 

-  Uiterl i jke verzorging van vrouwen  

 

 Maart  Voorl ichting over mondhygiëne door een mondhygiëniste van 

Mondfit Hygiëne 

 

 Maart  Voorl ichting over de Tweede Kamer verkiezingen. Er is hiervoor ge-

bruik gemaakt van de verkiezingskrant in eenvoudige taal van ‘Lezen en 

schri jven’ .  
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 April  Voorl ichting Traject Lekker in je vel door 

Avant Sanare 

 

 Mei  Bloemschikken, verzorgd door de Kerk in 

Nesselande 

 

 Juni  Themabijeenkomst over EHBO 

 

 Jul i  Cursus gezonde lunch maken door Avant 

Sanare 

 

 September  Voorl ichtingsbi jeenkomst over vri j-

wi l l igerswerk door CvD Noord. Deze voorl ichting 

legde juist  de nadruk op het leuke van vri jwi l l i-

gerswerk en niet dat het al leen maar moet vanuit  

tegenprestatie (sommige vrouwen doen nameli jk 

verpl icht vri jwi l l igerswerk).   

 

 Oktober  Themabijeenkomst over Geld besparen 

door www.eindel i jk.nl .  

 

 November  Themabijeenkomst over mantelzorg 

door CvD Noord. Er was aandacht voor de per-

soonli jke ervaringen van de bezoeksters met 

mantelzorg en zi j  werden geattendeerd op rege-

l ingen waarvan mantelzorgers gebruik kunnen 

maken.  

 

 December  Kerststukjes maken, verzorgd door de 

Kerk in Nesselande, aangevuld met andere kerst-

activiteiten, zoals kerstboom versieren, zaal ver-

sieren, kerstverhaal en multiculturele lunch, ver-

zorgd door de vrouwen. De kosten van deze ac-

tiviteit  werden betaald door Gebiedscommissie 

Noord.  

Gemiddeld zi jn er 15 tot 20 deelneemsters aan de the-

mabijeenkomsten /  workshops.  
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2.6 Cursussen 

 

De Paraplu biedt niet al leen kortdurende voorl ichting aan, maar ook een aantal  

cursussen:  

 Januari –  februar i  Schi lderles door Judith Jansen (8 bi jeenkomsten). Dit  

heeft de creativiteit  van vrouwen bevorderd. Er waren dit  jaar slechts vier 

deelnemers.  Andere jaren was er meer interesse in schi lderle s.  

 

 Maart –  december Bijbelstudie door ds. Jan Hardeman (9 bi jeen komsten).  

Op verzoek van een aantal vrouwen wordt op de eerste donderdagochtend 

van de maand bi jbelstudie gegeven in een afzonderl i jke zaal .  We wil len 

tegemoetkomen aan de wens van de bezoeksters , maar anderen –  die daar 

geen belangstel l ing voor hebben –  niet afstoten. Gelukkig kan een zaal 

van de Rehobothkerk gebruikt worden. Er zi jn gemiddeld 6 deelnemers.  

`  

 Juni –  jul i  Cursus Lekker in je vel  door Avant Sanare (6 bi jeenkomsten) .  Dit  

programma gaat over hoe je gezond leven kan leven en bewegen en be-

handel t verschi l lende thema’s. Elke bi jeenkomst bestond ui t een uur voor‐

l ichting en een uur sporten.  Er waren gemiddeld 8 deelnemers.  

 

 Oktober –  januar i   Cursus Lekker 

in je vel 2.0 door Avant Sanare 

(totaal  12 bi jeenkomsten, waar-

van 9 in 2017) . Elke bi jeenkomst 

bestond ui t een uur voorl ichting 

en een uur sporten. Er zi jn ge-

middeld 8 deelnemers.  

 

2.7 Lunch 

 

Elke donderdag boden wij  een gratis lunch aan. Gemiddeld aten er 28 vrouwen 

mee. Het aantal  deelnemers groeide aan het einde van 2017 aanzienl i jk.  Er is  

standaard ruimte voor 24 eters , maar de laatste maanden was dat nooit toerei-

kend. Sommige donderdagen waren er zelfs bi jna 40 eters! De lunches waren 

gezond en voedzaam maar niet overdadig. Soms kookten de vrouwen zelf  en 

werden wij  getrakteerd op bi jvoorbeeld Surinaamse, Somalische of Indiase ge-

rechten. Het tafeldekken en de afwas waren steeds gezamenli jke activiteiten van 

bezoeksters en medewerkers.  
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2.8 Activiteiten voor kinderen 

 

In De Paraplu staat een kinderzwerfboekenkast,  een kast waaruit kinderen en  

volwassenen kinderboeken kunnen lenen zonder abonnement. De kast wordt 

goed gebruikt,  zowel t i jdens de openingsti jden als door mensen die boeken mee 

naar huis nemen. Kinderen die met hun moeder meekomen naar het inloophuis 

konden heerl i jk spelen met al ler lei  speelgoed, maar ze hebben ook veel spel le-

tjes gedaan, geknutseld en getekend. Bovendien is er in een ruimte met vrouwen 

alti jd wel  een ‘reservemoeder’ die wi l  knuffelen en spelen.  Dit  jaar is geen sin‐

terklaasactiviteit  georganiseerd, maar we konden wel  de gezinnen van al le vrou-

wen verbl i jden en ondersteunen met diverse cadeaus :  

 200 stuks nieuw speelgoed  

(Zeeman De Korf  Krimpen aan den I Jssel)  
 

 50 cadeaubonnen van C&A van € 25,-   

(door bi jdrage van St . Laurentsfonds)  
 

 10 cadeaubonnen van Intertoys  van € 20,-  voor de al lerarmsten  

(door bi jdrage Sint voor Kint)  
 

 50 paraplu’s van De Paraplu  

(door bi jdrage van een kerk ui t Nesselande)  
 

 53 kerstpakketten  

(door bi jdragen Prinsekerk en Rehobothkerk)  
 

 50 cadeaubonnen van Leger des Hei ls Reshare Store va n € 10,-  

(door Reshare Store).   

We hebben gezorgd dat de restcadeau’s goed terecht kwam door onder andere 

Wijkteam Noord, De Bron, Kingswork / PeP-club en Victory Outreach in te scha-

kelen.  
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2.9 Film 

 

Het afgelopen jaar is er een f i lm over De Paraplu en andere inloophuizen opge-

nomen. Het doel van deze f i lm was een bewustwordingsproces creëren bi j  men-

sen die eenzaam zi jn of in moeil i jke omstandigheden verkeren, dat er mogeli jk-

heden voor hen zi jn. De f i lm  wordt gebruikt bi j  contact met diverse organisaties,  

bi jvoorbeeld ti jdens voorl ichtingsbi jeenkomsten of in wachtkamers van huisart-

sen.  

De f i lm werd mogeli jk gemaakt door f inanciering van Gebiedscommissie Noord.  

 

2.10 Vrouwendag IJsselmonde 
 

Dit jaar zi jn  er twee vrouwen naar de vrouwendag in IJsselmonde geweest (van 

13:00 uur tot 17:00 uur) . Vrouwen moesten eten meebrengen of een entree van 

€ 10 betalen. In 2016 was het enthousiasme voor deze activitei t  veel groter dan 

in 2017.  Toen hadden ook meer vrouwen een actieve rol in het programma. Het 

is de vraag of we in 2018 deze activiteit  zul len voortzetten.  

 

2.11 Uitje Tweede kamer 

 

Op 6 jul i  zi jn we met 30 vrouwen de 

hele dag naar de Tweede Kamer in 

Den Haag gegaan. Daar hebben de 

vrouwen een rondleiding gekregen 

over het binnenhof. In de middag 

is er geluncht in een Haagse stads-

tuin.  

Dit  uitstapje is een uitzonde-

ring. Normaal is er geen budget 

voor zulke dure activiteiten, maar 

dankzi j  een royale gi ft  van de ker-

ken Noorderl icht in Rotterdam en 

Dorpskerk De Bi lt  werd dit mogeli jk 

gemaakt.  
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2.12 Stichting present 
 

Stichting Present biedt aan om klussen thuis bi j  vrouwen te doen. Inmiddels zi jn 

er twee klussen gedaan bi j  vrouwen thuis (muren geverfd) . De vrouwen hebben 

zelf de spul len aangeschaft en de vri jwi l l igers hebben vervolgens geverfd.   

 

2.13 Kinderkledingbank 

 

Sinds 2012 runt De Paraplu een kinderkledingbank ( in een zaal  naast het inloop-

huis) .   In de zaal  l igt keurig op maat gesorteerde kinderkleding die wi j  gekregen 

hebben via verschi l lenden kanalen.  Via social  media wordt de behoefte voor 

spul len voor deze kinderkledingbank bekend gemaakt en kri jgen wij  veel zakken 

met kinderkleding en andere nuttige zaken met betrekking tot jonge kinderen 

aangeboden. Daarnaast kri jgen wij  regelmatig kinderwagens,  ki nderbedjes en 

ander meubilair .  Op vertoon van een verwijsbrief  van een instantie,  die de situ-

atie van de gezinnen kent, kri jgen de ouders/verzorgers kinderkleding mee. Wij  

hebben op verschi l lende plekken in de stad verwijskaarten achtergelaten (zoals 

bi j  het Sint Franciscus Gasthuis , Flexus Jeugdplein, wi jkteam, Stichting Timon, 

voedselbank, Leger des Hei ls,  maatschappeli jk werk en andere instanties waar de 

doelgroep komt). De professionals die doorverwijzen naar deze voorziening zi jn 

erg bl i j  met deze mogeli jkheid. Via Flexus Jeugdplein hebben wij  twee uitste-

kende vri jwi l l igers die de ouders hebben geassisteerd en grote hoeveelheden 

kleding sorteerden en opvouwden. De kinderkledingbank is aangesloten bi j  de 

Landel i jke Vereniging van Kledingbanken, maar deze  vereniging is in 2017 opge-

heven. De kinderkledingbank is elke donderdag geopend van 10.30 uur tot 12.30 

uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Per openingsdag werden gemiddeld zeven gezin-

nen geholpen.  

 

2.14 Nederlandse les 
 

Nederlands spreken en begri jpen in onze maat-

schappij  is erg belangri jk. Al les begint bi j  taal .  De 

Paraplu besloot daarom in 2012 om taal les te gaan 

geven. Op vri jdagochtend werd Nederlandse les ge-

geven door zeven vri jwi l l igers.  Ook was één van de 

betaalde krachten aanwezig voor de coördinatie.  De 

lessen zitten helemaal vol .  Er waren 32 deelnemers 
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die in vier niveaugroepen les kregen. In de niveaugroepen werd gewerkt met 

verschi l lende materia len, zoals het boek Eenvoudige basisgrammatica NT2, Sa-

men lezen (Oefenen met lezen van A1 naar A2),  Beter lezen (cursus voor begin-

nende volwassen lezers in het Nederlands), zelf ontwikkelde materialen en der-

gel i jke.  Ook wordt er veel gelezen uit  boeken die gratis ter beschikking zi jn ge-

steld.  

Voorafgaand aan het werken in de groepen begonnen we steeds met een plenair  

gedeelte waarin een thema op een speelse manier behandeld werd. De betaalde 

kracht en één van de vri jwi l l igers bezochten regelmatig bi jeenkomsten van Pro-

ject Taalplan, een samenwerkingsproject van SKIN, Same n010 en Mara. Ti jdens 

deze bi jeenkomsten l igt de focus op deskundigheidsbevordering, beschikbaar 

stel len van materialen en netwerkvorming. Via dit  project zi jn ook twee vri jwi l-

l igers bi j  ons terecht ge-

komen. We gingen aan 

het eind van het school-

jaar met de cursisten op 

stap naar Miniworld.  Zo-

als elk jaar doen de cur-

sisten elke les een klein 

bedrag in een spaarpot,  

waar deze excursie van 

wordt betaald.  

 

 

3. Samenwerking 
 

 

Wij  staan er natuurl i jk in de wijk niet al leen voor.  Juist  als je vrouwen verder wi lt  

helpen is het nodig om een uitgebreid netwerk te hebben. In sommige geval len 

verwezen instanties door naar De Paraplu,  in andere situaties verwezen we juist 

vrouwen door naar andere organisaties. Soms ging het om het gezamenli jk zoe-

ken naar een oplossing voor een probleem, soms om het opkomen van belangen 

van vrouwen, soms om een taalbarrière te slechten of aan de organisatie in kwes-

tie duidel i jk te maken welke mogeli jkheden De Paraplu en de Kinderkledingbank 

kunnen bieden aan cl iënten. Ook worden we regelmatig benaderd door derge-

l i jke instanties om te ontdekken wat we samen kunnen doen om de mogeli jkhe-

den van bewoners van de wijk te verbeteren. Regelmatig werden netwerk‐ e n 
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informatiebi jeenkomsten bezocht om meer te weten over mogeli jke samenwer-

kingspartners en over thema’s die ons werkveld raken.  

Wij  hadden regelmatig contact met Gebiedscommissie Noord, de gemeente-

l i jke vraagwijzer en meerdere wijkteams. Andere parti jen waarmee werd samen-

gewerkt of contacten werden gelegd zi jn onder andere :  

 Cluster Maatschappel i jke Ont-

wikkel ing Gemeente Rotter-

dam 

 Flexus Jeugdplein  

 Maatschappeli jk werk Sint 

Franciscus Gasthuis  

 Netwerk Jonge Moeders Rot-

terdam 

 CVD Noord 

 CVD Hil legersberg/Schiebroek  

 Centrum voor Jeugd en Gezin  

 Zichtbare Schakels/Wijkver-

pleegkundigen 

 Coöperatie Wijkverpleegkun-

dige Zorg Rotterdam 

 Wijkpastoraat Noord  

 Talent Present  

 Wijkpastoraat Crooswijk  

 De Bron 

 IND 

 Vluchtel ingenwerk  

 Stichting ROS 

 Wijkwinkel  Noord  

 Stichting Lezen en Schri jven  

 Taal voor het Leven  

 Stichting SKIN 

 Leger des Hei ls  

 Netwerk DAK 

 CVD Vri jwi l l igerswerk en Man-

telzorg 

 Avant Sanare 

 Stek Jeugdhulp 

 Checkpoint Noord  

 Impegno 

 Spin in het Web 

 Samen010 

 Humanitas 

 Stichting Timon 

 Noord Plus 

 Bij  Corrie  

 Wilskracht Werkt  

 Welzi jn Noord 

 Opvoedwinkel Twinkeltje  

 Even Buurten Rotterdam 

 Nico Adriaans Stichting (NAS)  

 SOL 

 Voorleesexpress  

 Diaconaal Platform Rotterdam 

Dorst  

 Rotterdams Wijktheater  

 Knooppunt Kerken en Ar-

moede 

 Welzi jn Capel le  

 Mammas2Coach 

 Wijknetwerk Jeugd en Volwas-

senen in Noord 

 Schoolmaatschappeli jk Werk  

 Wijkagent 

 

In 2017 werd het opzetten van een diaconaal platform voor Rotterdam Cen-

trum/Noord voorbereid. Hierbi j  waren ook  de coördinatoren van De Paraplu be-

trokken. Eind 2017 werd het platform gestart onder de naam ‘Rotterdam Dorst ’ .  
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3.1 Public relations 
 

Hoewel De Paraplu niet te klagen heeft over gebrek aan belangstel l ing is het wel 

goed om te werken aan een grotere bekend heid. Er zi jn immers nog veel vrouwen 

(of professionals die hen begeleiden) die de mogeli jkheden nog niet kennen, 

maar wel behoefte hebben aan een dergel i jk init iatief .  Daarom werden de web-

site www.inloophuisdeparaplu.nl  en www.facebook.com/inloophuisdepar aplu 

voortdurend actueel gehouden, was er elke maand een maandprogramma dat op 

het raam van het inloophuis werd opgehangen en nodigden we regelmatig in-

stanties uit de wijk ui t om te komen ki jken en praten. Als De Paraplu geopend is 

hangt aan de gevel een spandoek. In nummer 2 van het blad Sjaak heeft de 

redactie met enkele vrouwen gepraat over grootmoeders remedies.  Het maga-

zine bevatte ook een oproep voor lezers om zich aan te melden voor het pro-

gramma lekker in je vel 2.0’ .  

 

3.2 Verbouwing 

 

Er is  dit  jaar intensief  samengewerkt met de Rehobothkerk om de verbouwing en 

verbetering van het inloophuis te real iseren. Helaas is door diverse omstandig-

heden dit  niet gelukt. Wij  verwachten om met de verbouwplannen in 2018 te 

beginnen. 

 

3.3 Beleidsplan 

 

In 2017 is een meerjarenbeleidsplan opgesteld.  

 

3.4 waardering 

 

In de afgelopen jaren heeft De Paraplu zich een goede naam in de buurt verwor-

ven. We horen dat vooral van instanties waar onze bezoeksters komen. Die ne-

men vaak naar aanleiding van hun verhalen contact met ons op en komen ki jken 

om meer over onze manier van werken te weten te komen, en vervolgens ook 

anderen naar De Paraplu door te verwijzen. Een veel  gehoorde opmerking: wat 

voelt het hier goed! Ook Gebiedscommissie Noord is erg positief  over het werk 

van De Paraplu.  
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3.5 medewerkers en bestuur 

 

De Paraplu is een stichting met een bestuur. De stichting is bedoeld om het werk 

in het inloophuis te faci l i teren, te ondersteunen en er richting aan te geven. In 

De Paraplu werken twee betaalde krachten (coördinatoren),  die in dienst zi jn van 

de twee kerken. Joke Bi jsterveld werkt namens de Rehobothkerk acht uren en 

Renate van der Velden namens de Prinsekerk acht uren voor De Paraplu.  De taken 

van de coördinatoren l iggen op het vlak van coördinatie , hulpvragen, program-

mering, communicatie en promotie,  samenwerking met andere organisaties en 

het werven en begeleiden van vri jwi l l igers.   

In 2017 is het bestuur aangevuld met één l id, waardoor het bestuur weer voltal l ig 

is.  

 

3.6 Vrijwilligers 
 

In het in loophuis waren 19 vri jwi l l igers actief.  Som-

migen daarvan als gastvrouw/heer,  anderen bege-

leidden hulpvragen op het gebied van f inanciën, for-

mulieren en dergel i jke,  weer anderen leidden de les-

sen/themabijeenkomsten. Daarnaast werkten in de 

kinderkledingbank twee vri jwi l l igers en de Neder-

landse les werd door vi j f  vri jwi l l igers en een stagiaire 

verzorgd. Er is weinig verloop in de vri jwi l l igers,  

mensen vinden het f i jn om in het inloophuis te hel-

pen. Als bl i jk van waardering voor hun inzet ontvin-

gen al le vri jwi l l igers in december een VVV‐bon.  

 

3.7 Stage 
 

In 2017 kwamen twee ambtenaren van gemeente Rotterdam een aantal maanden 

bi j  toerbeurt helpen bi j  f inancieel  administratieve kwesties.  Zi j  deden dit  in het 

kader van hun ‘#Kendoe’ stage om beter te weten wat er speelt in de prakti jk 

van de stad. Dit is  zowel de medewerkers van De Paraplu als de ambtenaren erg 

goed beval len. Helaas lukte het de coördinator bi j  Cluster Maatschappeli jke On-

dersteuning, die de inzet van ambtenaren regelt,  niet om voor de tweede helft  

van 2017 stagiairs te vinden.  
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4. financieel verslag 
 

 

4.1 Acties van kerk uit nesselande 
 

De Paraplu is een jaar lang ondersteuning door een kerk uit Nesselande doordat 

we het diaconale doel voor 2018 waren. Ze hielden acties om geld in te zamelen, 

maar gaven de vrouwen ook cadeautjes met vrouwendag, vervoerden vrouwen 

naar IJsselmonde voor de viering 

van Vrouwendag, verkochten para-

plu’s verzorgden twee workshops 

voor de vrouwen (bloemschikken en 

kerststukjes maken),  waarvoor ze 

ook al le materialen ter beschikking 

stelden. Daarnaast bracht een 

nieuwsjaarduik in de Zevenhuizer-

plas € 1100 op. De totale opbrengst 

over 2017 is € 4150.    

 

4.2 Gift noorderlicht 
 

Een gift van Noorderl icht van € 749 ( is  besteed aan bovengenoemd  uit je naar 

de Tweede Kamer in Den Haag).  

 

4.3 Gift Dorpskerk de bilt 
 

Gift Dorpskerk De Bi lt ad € 342,10 is ook besteed aan het  uit je naar Den Haag.  

 

4.4 collecte oranjefonds 
 

Een col lecte voor het Oranjefonds in de Agniesebuurt heeft € 218,75 opgebracht. 

De helft hiervan (€ 109,66) mag De Paraplu houden. De col lecte werd gehouden 

door vri jwi l l igers en bezoeksters van De Paraplu.  
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4.5 specsavers 
 

Eind 2017 heeft De Paraplu actie gevoerd om het goede doel van Specsavers 

Noorderboulevard te worden in 2018. Dat is gelukt.  Dat betekent dat klanten van 

deze vestiging van Specsavers een jaar lang iets kunnen doneren in een col lec-

tebus op de toonbank.  

 

4.6 albert heijn eudokiaplein 

 

Vi j f  weken lang was De Paraplu het goede doel in de buurt voor de statiegeld-

bonnen van AH op het Eudokiaplein.  Helaas werd die pot gestolen bi j  AH waar-

door de opbrengst beperkt was . In 2018 mag De Paraplu daarom in de herkan-

sing.  

 

 



 
Resultaatrekening 2017 
 
 

 

 

 

 

   2017        2017 

Huur   € 7.500     Bijdrage kerken € 9.500 

Bankkosten  € 93     Giften   € 10.697 

Activiteiten  € 7.522     Rente   € 674 

Overige kosten € 693     Eigen bijdragen € 561 

 

Totaal lasten  € 15.808    Totaal baten  € 21.432 

 

De stichting De Paraplu heeft zodoende over 2017 een positief resultaat van € 5.624. Na een correctie voor het 

boekingsjaar 2016 van € 164 leidt dit tot een uiteindelijk resultaat van € 5.789. Dit resultaat is verwerkt ten bate 

van het eigen vermogen. Zie hieronder de balans per 31-12-2017. 

 

 

Balans 
 
 

Activa   2016  2017   Passiva  2016  2017 

SNS betaalrekening € 2.570  € 2.625   Eigen vermogen € 4.908  € 10.696 

SNS spaarrekening € 17.750 € 17.924  Reserve verbouwing € 10.000 € 10.000 

Kas   € 188  € 147   Reserve film  € 5.600  € 0  

 

Totaal activa  € 20.508 € 20.696  Totaal passiva € 20.508 € 20.696 

 

Verder hebben wij via fondsenwerving een totaalbedrag van €46.250 opgehaald voor de verbouwing van het 

inloophuis van de Paraplu. 



 
 

  

Begroting 2018 
 
 

 

 

 

 

 

Huur   € 7.500     Bijdrage kerken € 9.500 

Bankkosten  € 110     Giften   € 6.000 

Activiteiten  € 7.500     Rente   € 256 

Overige kosten € 646     

 

 

Totaal lasten  € 15.756    Totaal baten  € 15.756 

 

 

 

 

 

 


