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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het Jaarverslag van Stichting de Jessehof over het jaar 2014. De Jessehof heeft in 2014 een goed 

jaar gehad, dankzij een verstandig organisatorisch en financieel beleid en de inzet van vele vrijwilligers. In 

januari  2015 bestond De Jessehof drie jaar, wat aan de ene kant fantastisch is, maar aan de andere kant de 

bittere noodzaak aangeeft van dit Inloopcentrum. Deze noodzaak merkten we aan de toename van bezoe-

kersaantallen het afgelopen jaar. De openingstijden zijn verruimd, de Jessehof is nu 5 dagdelen open in plaats 

van 4 dagdelen en de coördinator heeft een aanstelling gekregen van 20 uur in plaats van  de eerdere 16 uur. 

We zijn blij dat er zoveel bijdragen waren van de participerende kerken, een aantal fondsen, giften en wat 

inkomsten uit acties en verhuur. We hopen natuurlijk dat ook in de komende jaren fondsen, sponsoren en 

goede gevers ons willen blijven steunen. Een woord van dank geldt vanzelfsprekend opnieuw de kerken, de 

fondsen, zoals het SKANfonds en de vele anderen, zoals de VriendenStichting, die een gift gaven of acties ten 

behoeve van de Jessehof organiseerden. De Jessehof is een succes mede dankzij de inzet van de coördinator 

en een grote groep vrijwilligers. Zij hebben zich enorm ingezet om de Jessehof een goedlopend  centrum te 

maken. In oktober 2014 is een aantal bestuurders afgetreden ( hun termijn zat erop, te druk met eigen baan 

of verhuizing ) en zijn nieuwe bestuurders voor hen in de plaats getreden, waaronder de voorzitter en de 

secretaris. Deze nieuwe bestuursleden hebben zich in korte tijd ingewerkt en de bestaande bestuurstaken 

overgenomen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Joost Verouden    Anita van Velzen 

Voorzitter     Project-coördinator 

 

 

13 maart 2015 
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2. Visie 
 

Een groeiende groep inwoners van Delft is in de loop der jaren of meer recentelijk in de problemen gekomen. 

De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft de problemen bij een deel van de Delftse bevolking vergroot. 

Mensen kampen met langdurige werkloosheid, schulden, huurachterstand en met de psychische problemen 

en het sociaal isolement wat hiervan vaak het gevolg is.  Er is meer en meer armoede, letterlijk en figuurlijk. 

Daarnaast zijn er de ex gedetineerden, verslaafden en mensen die langdurig in behandeling zijn bij de GGZ. 

Zij hebben behoefte aan een plek waar zij even uit kunnen blazen en in anonimiteit kunnen verblijven, als zij 

dit willen. Meestal heeft de problematiek meerdere lagen die met elkaar verweven zijn. Financiële proble-

men en armoede leiden vaak tot  sociaal isolement en vereenzaming. Uiteraard zijn er de reguliere organisa-

ties die hulp verlenen in dit probleemveld en dat is een goede zaak. Bij de formele instelleningen moeten 

mensen echter ook aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen om hulp te kunnen ontvangen. De Jessehof is 

een zeer laagdrempelige voorziening waar al deze mensen welkom zijn en waar geen eisen aan ze gesteld 

worden. Ze mogen aanschuiven om even bij te komen van alle inspanningen en spanningen waar zij dagelijks 

mee te maken hebben. Ze kunnen hun verhaal kwijt ,  maar kunnen hierover ook zwijgen, als zij dit liever 

willen.  

 

We proberen in de Jessehof voor deze mensen ´present´ te zijn, bewust aanwezig. Andries Baart (2001) heeft 

de presentietheorie geformuleerd als theologische reflectie op zijn werk met buurtbewoners in oude wijken. 

Uitgangspunt is dat er in de eerste en voornaamste plaats tussen mensen verbinding wordt aangegaan waar-

bij aandacht en toewijding centraal staan. Het probleemoplossend handelen wordt voor langere tijd opge-

schort. Het gaat dus niet om het oplossen van een hulpvraag maar om de relatie waarin de rol van beide 

personen nog niet vaststaat maar zich moet vormen.  Deze op het oog simpele methode gaat in tegen de 

gangbare zorgstructuren. Ze vertrekt vanuit de menselijke waardigheid en het belang om sociaal opgenomen 

te zijn. In praktijk werkt deze visie: mensen krijgen vertrouwen en ontmoeten respect voor wie of wat ze zijn. 

Deze vorm van presentie is wat we in de Jessehof proberen vorm te geven 

 

In de Jessehof hebben we in 2014 een toename gemerkt van het aantal bezoekers en zijn daarom een dag-

deel extra per week open gegaan.  Uit de dagelijkse aanloop van zo´n 45 mensen blijkt dat er behoeft is aan 

de plek die we bieden. Hierdoor ontstaan nieuwe ontmoetingen en bouwen mensen nieuwe contacten op. 

Isolement wordt doorbroken en er ontstaan nieuwe mogelijkheden. 

De kerken vormen  een van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. In deze moeilijke tijd, waarin de 

overheid zich meer en meer terugtrekt, er steeds meer taken bij de lokale overheid terechtkomen, die op hun 

beurt weer moeten bezuinigen, is de dienst van de ‘diaconie’ vanuit de kerk aan de medemens onontbeerlijk. 

De Jessehof is daarvan een uitingsvorm. Er is een kopje koffie of thee en op gezette tijden een simpele maal-

tijd. Mensen kunnen hun problemen in alle anonimiteit uitspreken, met anderen over levens- en geloofsvra-

gen praten en informatie en advies krijgen aangaande plaatselijke, regionale (professionele) hulp. Er ontstaat 

zo weer vertrouwen in mensen en vooral een  groeiend zelfvertrouwen.  

De wijzen waarop we onze presentie vorm geven worden in het vervolg kort beschreven. 
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Zo heeft mijn leven betekenis. 

 

Op een zaterdag spreek ik Nadya. Zij is vrijwillig-

ster in de Jessehof.  Ze schenkt koffie en thee en 

helpt bij alle voorkomende werkzaamheden. “Zo heeft 

mijn leven toch betekenis, nu ik geen baan heb” zegt 

ze in de loop van het gesprek. 

Nadya  komt uit Rusland. Ze  heeft een cursus  mili-

eu-technologie gedaan aan het  UNESCO-IHE. (het in-

stituut voor water-educatie). Die studie heeft ze af-

gerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze voelt zich goed in Nederland en hoopt werk te vin-

den. Ondertussen is ze bezig met het leren van de Ne-

derlandse taal. Dat doet ze  in een officiële taal-

cursus, twee keer per week.Op zaterdag komt ze naar 

de Jessehof om samen met een groep cursisten nog ex-

tra te werken aan haar taal. Enkele vrijwilligsters 

van de Jessehof verzorgen deze lessen Nederlands.  Ze 

is tevreden over de kwaliteit van deze  lessen.   “De 

„docenten‟ van de Jessehof hebben het goed voorbe-

reid, ze komen met  uitgewerkte lessen. Het is inten-

sief”.  Verder probeert Nadya haar taal te verbeteren 

door met de gasten van de Jessehof ook een woordje te 

spreken. Ze is verrast hoe behulpzaam iedereen is.  

“Nu ik in het  buitenland ben,  voel je ineens wat 

het betekent om hulp nodig te hebben. Die hulp krijg 

ik ook hier van de gasten en vrijwilligers van de 

Jessehof. Dat is een heel goede ervaring voor mij”. 
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3. Activiteiten 
 

3.1 Inloop 
De inloop als laagdrempelige ontmoetingsplek vormt het hart van de Jessehof. Hier komen mensen als eerste 

binnen om te bezien of het centrum 'iets voor hen is’. Behalve koffie drinken en praten, kunnen de gasten de 

kranten of tijdschriften lezen, hun mail bekijken op een computer en evt. een spelletje doen. Er wordt vooral 

veel met elkaar gesproken. 

Indien gewenst is het mogelijk dat een gast een gesprek houdt met een van de vrijwilligers of een voorganger 

in  de spreekkamer. Zelfs na de extra openstelling op maandag,  horen we van de gasten dat ze het jammer 

vinden dat we niet vaker open zijn. Het gaat dan met name om de zaterdagmiddag en de  zondag. Wat vooral 

in 2014 opviel, is dat er altijd al 4-5 mensen staan te wachten tot we open gaan. 

 

3.2 Open Atelier 
Mensen: vrouwen én mannen, bij elkaar brengen om gezellig al werkend te kletsen, koffie te drinken. Maar 

ook iets moois maken met elkaar. Laagdrempelig en flexibel. Het Open Atelier is voor iedereen. Met of zonder 

ervaring. Met textiele vormen doen vooral vrouwen mee, bij schilderen en boetseren hebben we soms een 

gemengde groep. 

Het Open Atelier wordt gedraaid door drie enthousiaste vrijwilligers die zelf de onderwerpen bepalen, voor-

beelden maken, materialen kopen. We zijn begonnen met een maal per maand maar zijn uitgebreid naar 

twee maal per maand. Belangrijk doel van deze activiteit is het beseffen dat iedereen iets leuks kan maken en 

dat het ook ouderwets gezellig is om met elkaar aan de tafel bezig te zijn. 

 

3.3 Tafelgenoten 
Een aanbod van maaltijden is een belangrijk onderwerp van de gasten. Enerzijds hebben veel alleenstaanden 

geen zin om elke avond voor zichzelf te koken, anderzijds is het gewoonweg gezellig om samen te eten. Aan 

tafel maak je ook makkelijker contact. 

Eenmaal per maand kookt een groep van speciale vrijwilligers een gezonde maaltijd van drie gangen. Er 

wordt op gelet om leuke dingen te koken die je als alleenstaande niet maakt en om er behalve een maaltijd 

ook een echt avondje uit van te maken. In 2014 zijn een paar vrijwilligers van de kookploeg gestopt en heb-

ben we weer een paar nieuwe enthousiastelingen gevonden. Met een groep van maximaal 30 mensen kun-

nen we in de Jessehof aan drie grote tafels eten. 

 

3.4 Nederlandse les 
In de Jessehof komen uiteraard ook mensen van allochtone afkomst. Het aantal is niet erg groot omdat de 

meeste allochtonen in de buitenwijken van Delft wonen en niet in het centrum.  

Van de buitenlandse gasten die er wel komen, horen we dat zij vaak geïsoleerd zijn en problemen hebben 

met instellingen door taalproblemen. Zij hebben wel eens les gehad maar doordat ze kinderen hebben, ouder 

zijn of moeilijk leren omdat ze ook in eigen taal niet kunnen schrijven, is men daar mee gestopt (schaamte). 

Bij ons kunnen ze informeel op zaterdag aan een aparte tafel conversatieles krijgen van een docenten van het 

Mondriaan College. Gemiddeld zitten er 4-6 'leerlingen' in de klas. Vaak doet een van onze internationale 

vrijwilligers ook mee in de cursus. Eind 2014 is onze docente Svetlana gestopt met haar werk dat  gelukkig is 

overgenomen door twee nieuwe docentes. 
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3.5 Jessezang 
In onze samenleving wordt niet zo veel meer gezongen. Een groep van 10-15 deelnemers komt bij elkaar om 

samen oude en nieuwe liedjes te zingen onder deskundige en enthousiaste leiding van een van onze vrijwilli-

gers. Het doet mensen  goed om, ondanks vele problemen, te  lachen en te zingen. Zingen in groepsverband 

vormt een mooie stimulans dit te blijven doen. 

 

3.6 Expositie 
Amateur kunstenaars: schilders, tekenaars, fotografen etc.  krijgen de mogelijkheid om in de Jessehof twee 

maanden hun producten te tonen. Er kunnen zo'n 12 stukken hangen aan de muren.  De Jessehof  verzorgt 

de opening en de pr. Een beeldend kunstenaar zorgt voor de selectie van de kandidaten. Dit jaar hadden we 

o.a. een mooie nieuwe tentoonstelling van Jan Jense. 

 

3.7 Jesseviering 
Sinds januari 2014 hebben we een maandelijkse oecumenische viering in de Jessehof. Een groepje vrijwilli-

gers  en gasten bereiden samen met een van de pastores een thema viering voor. Gemiddeld bezoeken 15-20 

mensen deze viering op vrijdag, aan het eind van de ochtend. We houden een korte en interactieve viering 

waarna we in de Jessehof met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd gebruiken. De sfeer tijdens deze vierin-

gen is heel bijzonder, mensen leggen heel direct hun zorg en dank voor God. 

 

3.8 Hofavonden 
In 2014 zijn we ook begonnen met zogenaamde hofavonden: gezellige avonden met gasten 

waarbij niets hoeft. Gewoon samen bingo spelen of Oudhollandse spelletjes, een muziek- of filmavond orga-

niseren etc. De Jessehof zorgt voor drankjes en een hapje. 

 

3.9 Speciale activiteiten 
Naast deze reguliere activiteiten waren en in 2014 de volgende speciale activiteiten: 

Sinterklaasviering, 1e en 2e Kerstdag, seder maaltijd, 1e en 2e Paasdag, reis Lourdes, excursie gasten, uitje 

vrijwilligers, deelname aan Rabo fietstocht, een huwelijk (!) en viering van het 2-jarig bestaan. 

 
 

Reguliere activiteiten aantal 

Tafelgenoten 10 

Jessevieringen 9 

Jessezang 10 

Open Atelier 18 

Hofavonden 3 

vergaderingen bestuur 8 

Intervisie bijeenkomsten 8 

trainingen 3 
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Tafelgenoten: Oma‟s groentensoep blijft scoren 

 

Lora liep per toeval afgelopen zomer langs de 

Jessehof. Ze kende het pand nog uit de tijd dat 

het een bejaardenhuis was. Er viel gelijk op wat 

een levendigheid en energie het uitstraalde. Wat 

een sprankelend bejaardenhuis. Later zag ze dat 

het een andere bestemming had gekregen met bezoe-

kers van allerlei leeftijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze is betrokken bij de laatste vrijdag van de 

maand als er een 3 gangen maaltijd wordt bereid 

door vrijwilligers. Het zijn gezellige bijeenkom-

sten waar gemiddeld 30 mensen komen mee eten.Er 

wordt een 3 gangen diner geserveerd en de mensen 

worden bediend door vrijwilligers. 

De uitdaging is om allereerst een lekkere maar 

ook gezonde maaltijd klaar te maken, voor veel 

meer mensen dan je normaliter kookt, en voor een 

bepaald budget. Wanneer je ziet dat het recept 

van Oma's groentesoep echt in de smaak valt, dan 

is het dat wel genieten.  

Lora vind iets kunnen betekenen voor  een ander 

erg belangrijk, daarom is ze vrijwilligster in de 

Jessehof. 
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4. De mensen 
 

 

4.1 gasten 
Het afgelopen jaar zijn de bezoekersaantallen toegenomen. Welke mensen bezoeken de Jessehof?  We kun-

nen de volgende groepen beschrijven, waarbij we tegelijkertijd moeten aantekenen dat de meeste bezoekers 

onder meerdere categorieën vallen: 

-mensen met langdurig psychische problematiek of arbeidsongeschikt zijn 

-mensen met langdurige schuldenproblematiek 

-ouderen 

-mensen die langdurig werkloos zijn en/of in de bijstand zitten 

-daklozen 

-buitenlanders die specifiek voor de lessen Nederlands komen 

-eenzame mensen 

Er worden in de Jessehof geen activiteiten voor specifieke doelgroepen georganiseerd. De inloop en overige 

activiteiten staan expliciet voor iedereen open.  
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4.2 Organisatie 
Vanaf 11 juli 2012 is de stichting "Jessehof” een feit. Vanaf dat moment stond de stichting op eigen benen, 

met een eigen bestuur en begroting. De projectcoördinator maakt geen deel uit van het bestuur. Een belang-

rijke functie binnen de Jessehof, die van projectcoördinator, wordt vervuld door Anita van Velzen. Zij is de 

coördinator van de Jessehof en regelt in feite het dagelijkse reilen en zeilen van de Jessehof. Zij staat in nauw 

contact met de vrijwilligers en zorgt dat de zaken geregeld worden. 

 

De organisatiestructuur en de huidige bemensing is hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Vrijwilligers 
 

De activiteiten van de Jessehof zouden niet mogelijk zijn zonder een grote groep betrokken vrijwilligers. Bin-

nen de groep vrijwilligers is er een aantal taken te onderscheiden. Allereerst zijn er de ‘algemene vrijwilligers’, 

die zorgen voor de gastvrijheid en feitelijk het gezicht van de Jessehof zijn. Naast de algemene vrijwilligers 

zijn er ook vrijwilligers die ‘sleuteldrager’ zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de 

Jessehof en zijn het aanspreekpunt in geval van calamiteiten e.d 

 

In 2014 is er een aantal nieuwe vrijwilligers binnengekomen, waardoor er totaal 33 vrijwilligers werkzaam zijn 

in de Jessehof als gastheer/vrouw of bij de maandelijkse kookploeg, waarvan zes  als sleutelhouder.  

Naast de standaard openingstijden verzorgen een aantal vrijwilligers maandelijks het open atelier, een zang-

middag,  een maaltijd op vrijdagavond, een korte viering met aansluitend een lunch.  
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De vrijwilligers spelen dus een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Jesshof. Dat vraagt ook om trai-

ningen en teambuilding. Voor de vrijwilligers zijn in 2014 de volgende activiteiten georganiseerd: 

- In mei is er een avond georganiseerd voor de vrijwilligers om een basis training EHBO te volgen. 

Twee vrijwilligers hebben een EHBO cursus gedaan en hun diploma hiervoor behaald. 

- Een aantal vrijwilligers heeft meegefietst  met de sponsortocht van de Rabo fietstocht. 

- In de zomer is er een borrel georganiseerd voor de vrijwilligers bij Knus in de Delftse Hout. 

- Tijdens de intervisiebijeenkomsten, welke driemaandelijks worden gehouden, kunnen ervaringen 

worden uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren hoe in bepaalde situaties te handelen. 

- Er is een basistraining gegeven voor nieuwe vrijwilligers. 

- Er is een training gegeven over onderwerpen als; omgaan met verschillende culturen, afstand hou-

den, een gesprek voeren/luisteren, deze is gegeven  vanuit Stichting Mara. 

- Jaarlijks heeft elke vrijwilliger een gesprek met de coördinator en/of iemand vanuit het bestuur over 

het functioneren van de vrijwilliger, de coördinator en het bestuur. 

 

 

4.4 Pastores 
 

 

Tijdens de inloop op de doordeweekse dagen is er een pastor aanwezig van een van de betrokken kerken die 

de ochtend met de vrijwilligers opent en die daarna pastorale (en ook maatschappelijke) gesprekken kan 

hebben met de gasten als zij dit willen. Zeker de pastores die regelmatig op een vaste dag aanwezig zijn, zijn 

echt deel van de Jessehof geworden. De pastores spelen ook een belangrijke rol in de maandelijkse vieringen 

die in 2014 met veel succes gestart zijn. 

De volgende pastores, vanuit  protestante, katholieke en evangelische kerken,  leverden in 2014 een bijdrage: 

Ton Nap, Fred van Helden, Caroline der Nederlanden, Peter Wilbrink,  Hilbrand van Eeken, Jan Lamberts, 

Rene  Strengholt, Cees van Duijn, Carla Ven-Kuhler, Arnold Vroomans, Alie Leeflang, Herman de Kruis, Francis 

Benthem.  Jose de Boer en Elma Beerends zijn helaas gestopt met hun dienst.  
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 Het open atelier: creatief op de woensdag 

 

In de herfst 2012 is het open atelier ontstaan, 

de oudere bezoekers wilde graag een handwerk-

groep. Ria Vermeulen handwerkt heel veel en zij 

is gevraagd om mee te werken en te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We startten op een inloopochtend dins-

dag/donderdag, maar dat was te rumoerig voor an-

dere bezoekers. Toen zijn we verhuisd naar een 

ander moment. 

Momenteel is er Open atelier elke 2e en 4e 

woensdag van de maand van 2 uur tot half 4. 

We hebben een groot project gedaan, allemaal 

lapjes gebreid en op de pilaren gehangen buiten. 

Helaas is er 1 in de brand gestoken. De andere 

prachtige lap is in de Jessehof zelf op gehan-

gen. 

Ria doet dit samen met haar dochter Laura en een 

andere vrijwilligster Nel. We proberen altijd 

iets te verzinnen, wat in 2 x keer af kan zijn, 

de dames willen graag resultaat zien. Ook zien 

we dat de dames (en heren) zelf met hele leuke 

ideeën komen en dat gaan maken. 

Wij hebben bijvoorbeeld van vatendoekjes een 

jurkje en broekje gemaakt. De dames hebben het 

thuis meteen nagemaakt. 

Gemiddeld komen er 8 a 10 bezoekers per keer. 

Het zijn erg gezellige middagen. 
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Plaats in de stad 

 

 

4.5 Pand 
 
Het gebouw waarin de Jessehof is gevestigd, ligt op een zeer centrale plek in Delft, namelijk aan de Burgwal. 
Het gebouw wordt gehuurd van Vestia en heeft in het verleden gediend als een gemeenschapsruimte voor 
het toenmalig bejaardencomplex boven de Jessehof.  
Het gebouw is door de stichting in 2012 opgeknapt om er een gastvrij onderkomen van te maken. Zo is er een 
nieuwe linoleum vloer in gelegd.  
Naast de ‘normale’ openingstijden is het ook mogelijk voor groepen om de Jesshof te huren. Hier werd in 
2014 regelmatig gebruik van gemaakt. 
 
 
 

 

4.6 Samenwerking 
 

De kerken in Delft zijn de steunpilaren van de Jessehof.  Er zijn contacten en samenwerking met: 

-  Protestantse Kerk in Nederland 

 - Rooms Katholieke Kerk 

 - Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

 - Christelijk Gereformeerde Kerk 

 - Evangelisch Lutherse Gemeente 

 - Remonstrantse Gemeente 

- Evangeliegemeente Morgenstond 

 - ABC-kerk  

- Oud-Katholieke Kerk 

 

 

 

  



JAARVERSLAG JESSEHOF 2014 

12 

5. Financiën 
 

NB: dit verslag kan nog wijzigen als gevolg van de conclusies uit de verantwoording aan het Skanfonds. 

 

In 2014 heeft de Jessehof ook in financieel opzicht goed gedraaid. Er is een batig saldo van € 4.000. De oor-

zaak hiervan ligt vooral in het feit dat de inkomsten uit de kerken en uit giften van zowel bezoekers als dona-

teurs hoger lagen dan begroot. 

Verder hebben wij de maaltijden, die onder de naam Tafelgenoten worden gehouden, bekostigd uit giften uit 

voorgaande jaren, die specifiek voor dit doel bestemd waren. 

Het algemene beeld is daardoor dat de inkomsten uit fondsen afnemen en de inkomsten uit andere bronnen 

toenemen. Dat is een gezonde ontwikkeling en wij doen ons best om dit ook in de komende jaren door te 

zetten. 

 

 

 

Fondsen 

Het Skanfonds heeft ook in 2014 een bijdrage gegeven aan de Jessehof en wel voor een totaalbedrag van       

€ 27.600. Stichting De Goeie Doelen heeft € 1.000 bijgedragen. 

Daarnaast hebben wij projectbijdragen gekregen voor de inloopactiveiten in het tweede kwartaal van het 

Regina van Geunsfonds (€ 2.500) en in het derde kwartaal van de Haëllastichting (€ 1.500). 

 

Kerken 

De tweede pijler waarop de Jessehof financieel gezien steunt, is die van de kerken. De bijdrage van de Delftse 

kerken bedroeg ruim € 26.500. Bijzonder daarbij is dat de interkerkelijke kerstcollecte in 2013 deels voor de 

Jessehof bestemd was. Deze kerstcollecte hebben wij in 2014 ontvangen en bracht bijna € 2.300 op.  

We hebben dit jaar voor het eerste een bijdrage ontvangen van de Evangeliegemeente Morgenstond. 

 

46% 

37% 

1% 
10% 

2% 
0% 4% 

Inkomsten 

Fondsen Kerken Vriendenstichting 

Giften Verhuur Overig 

Voorzieningen 
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Giften 

Onder de noemer ‘giften’ zijn giften van particuliere donateurs, van bezoekers en bijdragen aan de maaltijden 

samengenomen. Dankzij enkele gulle gevers én vele kleine giften van bezoekers leverden de giften bijna € 

7.000 op! 

 

Vriendenstichting 

De Stichting Vrienden van de Jessehof heeft de kosten gedragen van de Jesse-avonden, die in 2014 voor het 

eerst werden gehouden. 

 

Verhuur 

De zaal van de Jessehof wordt regelmatig gebruikt door een inmiddels redelijk vaste groep gebruikers. De 

gebruiksvergoeding is voor alle gebruikters € 60 per dagdeel.  

 

Voorzieningen 

Voor specifiek geoormerkte giften hebben we een voorziening op de balans getroffen. U kunt ook lezen: een 

spaarpot gemaakt. Dit om ervoor te waken dat dit geld niet voor een ander doel wordt gebruikt dan waar het 

voor gegeven is. 

In 2013 waren er specifieke giften voor het project Tafelgenoten. De kosten van de maaltijden zijn daarom 

betaald uit deze spaarpot. Het geld halen uit de spaarpot is een inkomstenbron op de jaarrekening. 
 

 

 

Personeel 

Het grootste deel van de kosten van de Jessehof gaat zitten in het salaris (en werkgeverskosten) van de pro-

jectcoördinator. In september is het contract van de projectcoördinator verruimd van 16 naar 20 uur per 

week. 

 

 

29% 

47% 

12% 

4% 6% 2% 

Uitgaven 

Huisvesting Personeel Activiteiten 

Faciliteiten Voorzieningen Overige 
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Huisvesting 

De zaal van de Jessehof wordt gehuurd van Vestia. Naast de huurkosten zijn in de post ‘huisvesting’ ook kos-

ten voor verwarming, water en elektriciteit en inrichting van de zaal opgenomen.  

 

Activiteiten 

In dit jaarverslag wordt elders uitgebreid geschreven over de activiteiten die in de Jessehof worden georgani-

seerd: inloop, tafelgenoten, open atelier, jessevieringen, Jesse-avonden en een aantal meer incidentele activi-

teiten. De kosten voor koffie en thee, materialen, soms een vergoeding voor een workshopleider, schoon-

maak na de activiteit en dergelijke zijn samengevat onder de post ‘activiteiten’. Deze post is hoger uitgevallen 

dan begroot. Dit komt vooral omdat het aantal bezoekers per activiteit steeds verder toeneemt. 

 

Faciliteiten 

Onder faciliteiten verstaan wij die zaken die niet direct aan de activiteiten zijn toe te rekenen, maar die wel 

nodig zijn om de Jessehof goed draaiende te houden. Het gaat dan om kosten voor administratie, PR, verze-

keringen en opleiding van vrijwilligers. 

 

Voorzieningen 

De Jessehof heeft ook in 2014 gelden ontvangen die specifiek bestemd zijn voor een bepaalde activiteit. Zo 

was de kerstcollecte 2013 bestemd voor Tafelgenoten en de opbrengst van de bazaar van de Vierhovenkerk 

voor de Jesse-avonden. Beide activiteiten werden in 2014 al grotendeels gedekt, zodat wij deze gelden weer 

in een voorziening hebben gestort. Daardoor blijven deze gelden beschikbaar voor het doel waarvoor zij zijn 

gegeven. 
 

Rekening van Baten en Lasten 
 

  Begroting  Realisatie  

Inkomsten     

Fondsen € 38.000 € 32.600 

Kerken € 20.000 € 26.627 

Stichting Vrienden van de Jessehof € 3.400 € 738 

Giften € 2.300 € 6.801 

Verhuur € 1.500 € 1.515 

Overig   € 0 € 54 

Voorzieningen €  0 € 2.665 

Totaal € 65.200 € 71.000 

 

Uitgaven     

Huisvesting € 20.600 € 19.458 

Personeel € 32.300 € 31.336 

Activiteiten € 6.500 € 8.373 
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Faciliteiten € 3.500 € 2.994 

Voorzieningen € 0 € 3.779 

Overig € 2.300 € 1.060 

Totaal € 65.200 € 67.000 

 

Batig saldo  € 4.000 

Balans 
  01-01-2014  31-12-2014 

Bezittingen     

Rekening courant € 3.432  € 7.845  

Spaarrekening €       14.833  €       23.887  

Debiteuren € 1.360 € 2.377 

Vooruit betaald € 1.856        € 1.418        

Totaal A €      21.481  € 35.527       

     

Schulden     

Crediteuren € 5.807  € 7.283  

Vooruit ontvangen € 1.000 € 8.455 

Voorziening Tafelgenoten € 4.949 € 4.563 

Voorziening Jesse-avonden €  € 1.500 

Totaal B € 11.756  € 21.801  

     

Kapitaal A-B €       9.725  € 13.726  

 

 

Begroting 2015 

In het najaar van 2014 heeft het bestuur de begroting voor 2015 vastgesteld. De opzet van deze begroting is 

anders dan in voorgaande jaren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene exploitatie en projecten. 

Alle activiteiten zijn voor 2015 ondergebracht in projecten. Een deel van de huisvestingskosten en de perso-

neelskosten zijn ook toegerekend aan de projecten. Uit de begrotingen van de projecten en de exploitatie 

samen is een totaalbegroting op te maken. Deze is hieronder weergegeven. 
 

 

Inkomsten 

 Begroting 

Totaal 

 Begroting 

Exploitatie 

Fondsen €   34.150  € 12.500 
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Gemeente Delft € 10.000 € 10.000 

Kerken €  25.000  € 25.000 

Stichting Vrienden van de Jessehof € 1.500 € 0 

Giften €  3.000  € 3.000 

Verhuur € 2.000 € 2.000 

Voorzieningen €  4.350  € 0 

Totaal € 80.000 € 52.500 

 

Uitgaven     

Huisvesting €  20.900  € 4.900 

Personeel €  36.000  € 24.400 

Activiteiten € 18.800 € 0 

Faciliteiten € 3.300 € 1.800 

Overig € 1.000 € 600 

Eigen bijdragen aan projecten € 0 € 20.200 

Totaal € 80.000 € 52.500 

 

Projectbegrotingen (samengevoegd) 

Inkomsten Projecten  Begroting 

Fondsen € 21.650 

Stichting Vrienden van de Jessehof € 1.500 

Voorzieningen € 4.350 

Eigen bijdrage Jessehof € 20.200 

Totaal € 48.300 

 

Uitgaven Projecten   

Tafelgenoten €  10.300  

Inloop €  28.100  

Open Atelier €  5.400  

Jesseviering €   1.800  

Sociale avonden €  1.200  

Trainingen €  1.500  

Totaal € 48.300  
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6. Public Relations 
 

De Jessehof haalde in 2014 acht keer in de kranten, voornamelijk in de Delftse Post, AD Delftse Courant en 

Delft op Zondag. Daarnaast waren we regelmatig te gast bij Stads Radio Delft om te vertellen wat we doen, 

hoeveel bezoekers we zoal ontvangen, wat er speelt en wat ons inspireert. Er is een artikel van vijf pagina’s in 

het blad MEDE geplaatst van het SKANfonds.  

Naast onze eigen, meer ‘standaard’ PR ( folders  en website) maakten we dit jaar een kalender met daarin 

gasten en vrijwilligers. Op de website werden de activiteiten bekend gemaakt en foto’s geplaatst. Neem een 

kijkje op www.jessehof.nl  
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7. Contactinformatie 
 

Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof 

Burgwal 50, 2613 CJ Delft 

T: 06-23121384 

I: www.jessehof.nl 

 

 

De foto´s in dit jaarverslag zijn gemaakt door 

Joyce Willems de Bruin en Johan G. Willems 
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