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1 Inleiding 

Hierbij een kort jaaroverzicht van de hand van Hanneke Schoorstra, de coördinator onder 

wiens directe verantwoordelijkheid alle activiteiten worden uitgevoerd. 

 

Het jaar 2020 was positief begonnen, met allerlei plannen en activiteiten om het hele jaar 

mee te vullen, maar waarbij al snel het Covid-19-virus als een nare donderwolk boven ’t 

Buurtpalet hing. In februari hebben we nog een gezellige Valentijnsavond georganiseerd  

met onze stagiaire Eva. Dit was ook haar laatste activiteit, want op de dag dat we gingen 

klussen voor NL-Doet, moesten wij ook dicht, vanwege de Covid-19-maatregelen van het 

RIVM. We gingen eind maart, net als de rest van Nederland, in lockdown. Alleen 

telefonisch en online-contact met de buurtbewoners was nog mogelijk. Dat is voor 

mensen, veelal met psychische problemen, waarbij de sociale cirkel toch al klein is, erg 

moeilijk. Wij stonden ook met lege handen, maar we konden wel met en voor de mensen 

bidden en telefonisch contact houden of via de app-groep communiceren. Dat hebben we 

ook sindsdien elke dag gedaan. Ook hebben we deelgenomen aan online-meetings via 

zoom en teams met medewerkers van organisaties (werkgroep Kerk in de wijk, 

maatschappelijk en jeugdwerkteams, de wijkagent) en de gemeente Apeldoorn (WMO, 

wijkdeelbeheerder, Covid-19-team) om buurtbewoners/cliënten een hart onder de riem te 

steken en in de gaten te houden. De lijntjes zijn hierbij kort en dat is fijn. 

Wel is Menorah in de Covid-19-tijd gestart met de streaming van de kerkdiensten op 

zondagochtend. Sindsdien zijn er wekelijks een aantal medewerkers en bezoekers van ’t 

Buurtpalet die komen en ook samen wel koffie mochten drinken in deze tijd. Hierbij 

mochten we ook een aantal Iranese vluchtelingenvrouwen verwelkomen. Evangelisatie in 

relatie staat bij ons centraal en dat werkt. 

Gelukkig mochten we in juni weer beperkt open; alleen voor koffieochtenden en 

individuele gesprekken  met een beperkt aantal bezoekers, mits we ons aan alle regels 

hielden. De gezamenlijke maaltijden en het samen creatief bezig zijn werden erg gemist. 

Verhuur was ook niet meer mogelijk. Sindsdien zijn we open gebleven op dinsdag, 

donderdag en woensdagavond. Ook is in september de Nederlandse les weer opgepakt 

door ondergetekende. Ik merkte dat deze vrouwen, veelal statushouders, veel verdriet en 

pijn ondervinden, door wat ze hebben meegemaakt in de loop der jaren en hierover weinig 

tot niet hebben gepraat met anderen. 

We hebben dit gedaan binnen deze veilige groep aan de hand van een emoties-spel met 

kaartjes en een boek, geschreven door een vluchteling uit Syrië over zijn reis vanuit zijn 

thuisland naar Nederland. In september heb ik een oproep gedaan bij de website van 

“Apeldoorn pakt aan” voor een lerares Nederlandse taal voor onze medelanders en hierbij 

heeft Sylvia zich aangemeld. Ze is christen en bezoekt de Koningshof. Ze geeft op 

dinsdag- en donderdagochtend bij ons aan een groepje van 5 vrouwen les. Dit tot ieders 

tevredenheid.  

Ook heeft Esther Schoorstra een vaktherapeutische module “Empowerment en acceptatie 

in verbinding” gedaan aan vrouwelijke statushouders. Deze sessiereeks heeft deze 

vrouwen geholpen om hun drijfveren te ontdekken en lastige emoties te accepteren en 

samen te kijken wat mogelijk is. Haar afstudeeronderzoek voor haar HBO studie voor 

vaktherapeut beeldend met als titel “ Hier kan misschien mijn hart zuchten” - Hoe 
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beeldend therapeuten om kunnen gaan met de behoeftes en waardes van Islamitische 

culturen - Een kwalitatief onderzoek. Hiervan heeft ze in december verslag gedaan t.o.v. 

het stichtingsbestuur en het kernteam. 

De NL-doet klus konden we alsnog realiseren in juli met een beperkt aantal vrijwilligers. 

De hal, toiletten en de ruimte voor de Nederlandse les zijn geschilderd. Een hele 

verbetering!  

Bij de volgende lockdown hoefde ’t Buurtpalet niet dicht; we mochten van het RIVM en 

de gemeente Apeldoorn openblijven voor kwetsbare personen. Vooral die mensen hebben 

het moeilijk in deze tijd. Bij ons geldt maximaal 15 personen per ochtend. Buurtbewoners 

geven zich vooraf op bij mij. Steeds meer wordt er op ons (Esther en mij) een beroep 

gedaan door organisaties. Als christen hebben wij een ander uitgangspunt dan andere 

buurtcentra of organisaties. Wij krijgen  bijvoorbeeld van buurtbewoners/cliënten door dat 

het bij ons als familie voelt. We proberen de sfeer en onderlinge band te beschermen door 

gebed en ervoor te waken dat het contact tussen bezoekers gezellig blijft, door geregeld 

mensen apart te nemen en een persoonlijk gesprek aan te gaan. Hierdoor blijft ’t 

Buurtpalet een veilige plek voor iedereen. 

We hebben wel nog Sinterklaas kunnen vieren op anderhalve meter, maar de kerstevents 

waren onmogelijk te realiseren. Dit met veel pijn in het hart… Na gebed en de weinige 

opties afgewogen te hebben, hebben we besloten om, in samenwerking met Menorah en 

Stimenz een Kerstpakkettenactie te organiseren voor mensen met een kleine beurs in 

Orden. Dit werd een groot succes. Vooral op het laatst werden er nog veel spullen en hele 

pakketten gebracht door menorianen. Helemaal geweldig! We hebben de pakketten 

persoonlijk gebracht bij de mensen en ze waren er erg blij mee. De actie heeft nog een 

staartje gehad, doordat John van Stichting de Bemoediging mij had voorgedragen als stille 

held voor de Wall of Fame van een EO radioprogramma. Ik vond het fijn om iets te delen 

over ons werk in Orden. Op kerstavond, de beide kerstdagen en Oud en nieuw, hebben we 

Jezus geboorte gevierd en de hoop gedeeld dat Jezus ons vrede zal geven, in welke situatie 

we ons ook bevinden ! 

 
2 Financieel overzicht 

2.1 Algemeen 

a. In 2018 is het gebouw Buurtpalet (vanaf 1 januari 2019 ’t Buurtpalet) aangeschaft 

door de stg Stadsdeelondersteuning Menorah (stg SOM). 

b. Voor de aanschaf van het gebouw is een lening verstrekt van € 22.190,- door de 

Evangelische Zendingsgemeente Menorah. Deze lening moet vanaf 2023 worden 

afgelost in 10 jaarlijkse termijnen van € 2.219,- 

c. Daarnaast is door de Evangelische Zendingsgemeente een langlopend voorschot 

verstrekt voor de financiering van lopende kleine uitgaven van € 400,- dat moet 

worden terugbetaald als de activiteiten worden gestopt. 

Dit bedrag wordt beheerd door de leider van het kernteam. 

d. In 2019 heeft de stg SOM de ANBI-erkenning ontvangen. Giften aan de stg SOM 

zijn hierdoor aftrekbaar onder giften bij de inkomstenbelasting. 
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e. Vrijwel dagelijks worden in dit gebouw activiteiten uitgevoerd zoals beschreven in 

het Jaarverslag van het inloophuis ‘t Buurtpalet 2020.  

Door de Covid-19-pandemie zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan (o.a. de 

pleinmarkt) of zijn ze kleinschaliger uitgevoerd. Verder is ’t Buurtpalet bepaalde 

periodes gesloten geweest vanwege de Covid-19-maatregelen 

2.2 Inkomsten  

Door de stg StadsdeelOndersteuning Menorah (stg SOM) is in 2020 geld ontvangen uit 

verhuur, uit gemeentelijke subsidies (al dan niet met oormerk), giften en van het 

Oranjefonds, te weten: 

a. Verhuur - €  430,- 

Opgemerkt moet worden dat verhuur niet snel een groot bedrag zal worden, dit 

gezien de ligging van ‘t Buurtpalet in een woonwijk, het ontbreken van voldoende 

parkeerplaatsen en de ervaring dat activiteiten die doorlopen na 10 uur s’avonds 

nauwelijks/niet mogelijk zijn. 

b. Oranjefonds/NL Doet - € 280,-  

Er zou nog een toezegging zijn van € 70,-. Dit bedrag is in febr. 2021 ontvangen. 

c. Giften van particulieren - € 1.015,-   

d. Gemeentelijke subsidies ivm Covid-19: € 1.866,33 

e. Subsidie van de gemeente Apeldoorn uit de initiatievenregeling voor activiteit 

Esther Schoorstra: € 7.130,- 

f. Verder is in 2019 nog een gift van € 600,- gedaan die wordt beheerd door de leider 

van het kernteam. Hiervan wordt verslag bijgehouden. 

In 2020 is van deze gift € 148,21  besteed aan de renovatie van ruimtes in 

Buurtpalet. Resteert dus nog een bedrag van € 451,79. 

 

2.3 Budget van Menorah over 2020 

Voor de lopende uitgaven voor alle activiteiten en lasten is voor 2020 door Menorah 

een ondersteuningstoezegging toegekend van € 9.975,- 

Door de stg SOM is bij Menorah van deze toezegging een bedrag van € 6.585,52 

gebruikt. Een volledig overzicht hiervan is beschikbaar.  Hiermee is de door Menorah 

gedane toezegging onderuitgeput met € 3.389,48. Dit hoofdzakelijk door minder 

uitgaven aan activiteiten vanwege de Covid-19-maatregelen. 

 

2.4 Perspectief 2021 

Het plan voor nieuwbouw van het gebouw ’t Buurtpalet is in 2020 stilgelegd. 

Er is geen zicht op het werven van voldoende middelen van derden hiervoor, mede 

gezien de opmerking van een fondsenwerver dat de stichting SOM bij de 

fondsenwerving voor nieuwbouw zelf een substantieel bedrag moet bijdragen. 

We blijven het noodzakelijke minimale onderhoud uitvoeren. Zoals gezegd is het 

gebouw in 1974 gebouwd met eenvoudige materialen en is er sprake van fors 

achterstallig onderhoud. 
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Verder zal Stg SOM meer inkomsten moeten verwerven zodat minder afhankelijkheid 

van de Evangelische Zendingsgemeente Menorah ontstaat en op termijn de gedane 

lening kan worden terugbetaald. Dit uit sponsoring van activiteiten en uit verhuur. Dit 

is opgepakt, er zijn contacten en er is verhuur maar vooreerst lijkt dit niet substantieel 

te worden. 

In 2021 zal worden gezocht naar fondsen voor het renoveren/uitvoeren van achterstallig 

onderhoud aan het gebouw, gedacht wordt aan een aanvraag bij het Oranjefonds en 

mogelijk andere fondsen  

Door de Evangelische Zendingsgemeente Menorah is ook voor 2021 een toezegging 

gedaan voor het beheer (o.a. belastingen, WIFI, klein onderhoud) en de uitvoering van 

activiteiten. 
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Bijlage 1: Balans per 31 december 2020 

    
Balans per 31 december 2020 

  

          Activa 

 

2020 

 

2019 

 

Passiva 

 

2020 2019 

          Liquide middelen: 

    

Kortlopende verplichtingen: 
 

Kas (gift + werkkapitaal)  €     864,37  
 

 €  1.000,00  

 

reservering 
ontvangen gift  €      451,79    600 

Banktegoeden 
 

 € 12.062,55  
 

 €  1.928,85  
 

subsidie 
initiatievenregeling  €   7.130,00  0 

          Totaal 

 

 € 12.926,92  

 

 €  2.928,85  

 

Totaal 
 

€   7.581,79  600 

          Vorderingen 

     

Langlopende verplichtingen 
 nog te ontvangen 

Oranjefonds  €           70  
   

Lening Menorah  €      22.190   22.190 

      

langlopend 
voorschotMenorah  €          400    

              
400 

          

Totaal 

 

 €           70  

   

Totaal 
 

 €      22.590  

    

22.590  

          Vaste activa 

     

Vermogen 
   

Gebouwen & grond  €     22.190  
 

 €     22.190  
 

Vermogen 
 

 €        7.115  
      
4.729  

- afschr gebouwen 
 

 €              - 
  

       

Inventaris/keuken 
 

 €       2.000  
 

 €       2.000  
 

Totaal 
 

 €        7.115  

      

4.729  

- afschrijving keuken  €         -500  1.500 
      Technische installaties  €          800  

 
 €          800  

     - afschrijving techn 
installaties  €         -200  600 

      

          Totaal activa 

 

 €     37.287  

 

 €     27.919  
 

Totaal passiva  €      37.287  27.919 

          

          

          2. Toelichting op de balans 

        

          Activa 

         Liquide middelen 
        Banksaldo Stg Stadsdeelondersteuning Menorah 

  
12062,55 

 kas betreft het voorschot van € 400,- en restant gedane gift die in kas wordt 
gehouden á € 451,79     864,37 

 kassaldo (beheerd door coördinator Hanneke Schoorstra) 
   

  
 Liquide middelen totaal 

      
       12.926,92 

 

          Vorderingen 
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Van het oranjefonds ontvangt stg SOM in 2021 nog € 70               70 
 

          vaste activa 
         aankoopbedrag gebouw Plexat 't Buurtpalet 23-04-2018 (conform akte, 

rekening) 
 

    22.190 
 waarde nieuwe CV-installatie, minus afschrijving € 200 

   
          600 

 Investering in keuken á 2000 minus afschrijving € 500 
   

1500 
 Totaal vaste activa 

      
24.290 

 

          Totaal activa 
       

37.287 
 

          Passiva 
         Kortlopende verplichtingen 

        - restant ontvangen gift voor vernieuwing 
     

452 
 - subsidie initiatievenregeling, moet terugbetaald worden als er niets mee gebeurt 

 
7.130 

 Totaal kortlopende verplichtingen 
     

7.582 
 

          

          Langlopende verplichtingen 
        Lening Menorah 

       
22.190 

 De lening is renteloos en moet in tien jaarlijkse termijnen van € 2219,- vanaf 2023 
worden afgelost 

  Ontvangend langlopend voorschot van Menorah voor liquiditeit, aflossing bij 
stopzetten activiteiten 400 

 Totaal langlopende verplichtingen 
     

22.590 
 

          Eigen vermogen 
       

7.115 
 

          Totaal passiva   
      

37.287 
   

 
 

 


