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Voorwoord voorzitter

Dat ook wij in 2020 te maken kregen met ingrijpende maatregelen door Corona kun je 
nauwelijks nieuws noemen. In plaats van meer ontmoeten moesten we meer afstand houden. 

Lastig voor ons werk.

Wat wel nieuws is, en waar we als stichting ook trots op zijn, is de publicatie van het 
boek “Alleen Samen”. Hierin staan onze ervaringen, onze overwegingen en onze ideeën 
verwoord. Mensen zoals Dirk de Wachter en anderen, die we het lieten lezen, waren 
enthousiast. We hopen dat dit boek zijn weg gaat vinden naar allerlei plekken in 

Nederland (of België), natuurlijk beginnend bij onze eigen stad.

Alternatieve mogelijkheden zoeken voor ons werk heeft meer samenwerking met andere 
organisaties opgeleverd. En dat heeft onder meer geresulteerd in allerlei initiatieven 
door allerlei mensen rondom de kerst. Dat enthousiasme van veel mensen, daar willen we 

nog veel meer van.

Henk van Blitterswijk
Voorzitter



Doelstelling stichting

Welzijn, welbevinden en verbondenheid van 
bewoners in Goudse wijken vergroten door 

generaties bij elkaar te brengen, in sterke 
relaties en huwelijken te investeren, door 

ouders te helpen in ouderschap en opvoeding 
en door mensen te verbinden in communities

en/of families.



Activiteiten
Vol goede moed zetten we begin 2020 onze activiteiten

verder, zoals buurtwerk, de workshop GROEI, de Huiskamer
van de Wijk, het Samen Eten.

Ook waren we in gesprek met de Gemeente Gouda over
een project ‘Buurtverbinders’. En toen kwam de

coronacrisis om de hoek.

Telefonisch is er contact geweest met mensen in de
wijk/buurt. Ook is contact ontstaan met Gouda Bruist,
waarmee we eind van het jaar ‘Lichtpuntjes Gouda...

ook in jouw buurt’ hebben georganiseerd.
Hier hebben we duizenden mensen mee bereikt.



boek: Alleen samen

26 September 2020 verscheen ons boek: Alleen Samen – 7 sleutels tot
verbondenheid. Het ademt natuurlijk de missie en visie van

Een Heerlijk Thuis: een inclusieve samenleving waarin alle generaties
hun waardevolle plek innemen. In dit boek leggen we op een heldere en
activerende manier uit hoe verbondenheid werkt. De inhoud van het boek

is revolutionair. Het enthousiasmeert namelijk voor een andere
manier van samenleven, zodat veel minder mensen buiten de boot

vallen door eenzaamheid, depressiviteit, burn-out of criminaliteit.
Alleen Samen kunnen we dat bereiken. En dat is uitdagend,

want we leven in een maatschappij van individualisme en vervreemding.
Toch is het mogelijk en wij bieden handvatten om ermee aan 
de slag te gaan. Want verbondenheid, dat wil toch iedereen?



samenwerkingen

In 2020 bouwden we aan ons sociale netwerk. We gingen
kostbare relaties en samenwerkingen aan met:

* De Gemeente Gouda voor het project ‘Buurtverbinders’

* Gouda Bruist en tal van andere organisaties voor het
Project ‘Lichtpuntjes Gouda … ook in jouw buurt’



Verlangen in/na de Coronacrisis

De coronacrisis maakt sociaal werk lastig, maar geeft
ons ook mogelijkheden. Op dit moment van ‘stilstaan’

willen we mensen stimuleren meer samen te leven,
familiair en in de buurt. We moedigen mensen aan

het dichterbij huis te zoeken.

De actie ‘Lichtpuntjes Gouda’ en de actie ‘Lief en Leed’
die we samen met Gouda Bruist vormgeven zijn
typische acties van deze tijd. En ze werken!

Daar willen we graag, met onder andere Gouda Bruist, aan

doorbouwen. Van een klacht naar een kracht.



2021

Voor 2021 zijn dit onze ambities:

1. Meer verbondenheid in de Goudse buurten
2. Meer coaching (buurtverbinders, kerken, organisaties)

3. Een grotere naamsbekendheid en daarmee invloed
4. Versteviging in samenwerkingspartners

5. Verduurzaming Een Heerlijk Thuis



2021

Het was en is onze sterke wens om in de loop
van 2021 – en alleen als de inkomsten dat

toelaten – de initiatiefnemer van Een Heerlijk Thuis
en indien mogelijk ook een of twee betrokken

vrijwilliger(s) een financiële beloning voor hun
werk te geven. Dit is in het afgelopen jaar

niet gelukt.

Op dit moment wordt aan de initiatiefnemer een
vrijwilligersvergoeding gegeven.



financiën

Saldo 1 januari 2020: € 3.605,54
Saldo 31 december 2020: € 3.080,04



financiën

Inkomsten 2020

Inkomsten uit subsidies/fondsen: € 495,50
Giften van particulieren: € 2.945,00
Inkomsten uit activiteiten: € 135,00

Inkomsten uit verkoop boek: € 1.823,82



financiën

uitgaven 2020

Uitgaven aan activiteiten/boek: € 1.771,46
Uitgaven aan marketing/communicatie: € 1.726,28

Vrijwilligers: € 1.033,00
Teruggave Goudapot (2019-2020): € 509,22

Huurkosten (Kwadraad): € 127,25
Bankkosten: € 190,18

Kantoorkosten: € 345,50
Uitgaven overige: € 221,93



financiën

reserves 2020

Liquide middelen 31 december 2020: € 3.080,04
De reserves zullen voor een deel aangewend worden voor

de doelen in het nieuwe jaar.



financiën

Begroting 2021

Verwachte inkomsten subsidies, fondsen, giften: € 16.000,00
Verwachte inkomsten activiteiten/boek: € 3.000,00

Verwachte uitgaven activiteiten: € 1.000,00
Verwachte uitgaven marketing en communicatie: € 1.000,00

Verwachte uitgaven beloning werknemers: € 19.000,00
Verwachte uitgaven vanuit reserves: € 2.000,00


