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Voorwoord voorzitter

Ook in 2021 heeft het afstand veroorzakende coronavirus ons parten gespeeld in de 
activiteiten, die we samen hadden willen doen. Maar, zoals het regenwater altijd wel weer 
een weg naar de zee vindt, zo hebben wij een manier van werken gevonden. Zo lukte het ook 

ons om verder te gaan. We gingen via persoonlijke contacten mensen zoeken en 
inspireren, die dan op zich ook weer mensen gingen zoeken en inspireren.

Afgelopen jaar sloten we ons aan bij Gouda Bruist. Zij zijn, qua organisatie, een soort 
grote broer van ons. Een vriendelijke en warme grote broer. Het is nu aan ons een zo 
groot mogelijke bijdrage te gaan leveren in het gezamenlijke proces om Gouwenaars met 

elkaar te verbinden.

Dat willen we bijvoorbeeld doen door dat reservoir van mensen te ontsluiten, die 
uitspreken dat ze de naaste net zo lief willen hebben als zichzelf. “Wil je dat 

wilsbesluit handen en voeten geven? Doe dan mee”, zal onze boodschap zijn.    

Henk van Blitterswijk
Voorzitter



Doelstelling stichting

Welzijn, welbevinden en verbondenheid van 
bewoners in Goudse wijken (specifiek: Gouda-Oost) 

vergroten door mensen te verbinden in communities.

Stimuleren van de verbinding in buurten.



Activiteiten
Wie had kunnen vermoeden dat de coronapandemie zo lang het sociale

leven zou platleggen? Wij hadden goede hoop dat we in 2021 weer
aan de slag zouden kunnen met buurtwerk, samen eten en andere
verbindende activiteiten. Dat bleek helaas niet realistisch.

Toch hebben we dit jaar een grote stap gezet: Een Heerlijk Thuis is
op grote schaal gaan samenwerken met Gouda Bruist! Samen met deze,
door de gemeente Gouda groots gesteunde, stichting organiseerden

we verschillende activiteiten, waarover u op de volgende
bladzijden meer leest.



Activiteiten
Lief-en-leedstraten

Als gangmaker in eigen straat/buurt stimuleer je buurtgenoten
wat meer naar elkaar om te zien. Inmiddels zijn er al zo’n 130

gangmakers in Gouda

Lichtpuntjes
Allerlei buurtacties gericht op ontmoeting in de buurt

Blije Buren Bakkie
Dit jaar is de mobiele ontmoetingsplek (koffiekar) voor

buurten gemaakt

Buurtverbinders-traject
Een leertraject voor gangmakers op het gebied

van community building



2022

Voor 2022 zijn dit onze ambities:

1. Het starten van één of meer communities (middelgrote
groepen die samen van betekenis zijn en het leven delen

2. Stimuleren van verbinding in buurten en vinden van
enthousiaste bewoners die mee willen doen in deze beweging

van méér verbondenheid

3. Inspireren door middel van boek en sociale media

4. Samenwerken met met name Gouda Bruist



2022

Het is enige tijd onze wens geweest om de 
initiatiefnemer van Een Heerlijk Thuis een 

financiële beloning te kunnen geven voor 
zijn werk. De situatie is echter nu 

veranderd. De initiatiefnemer kan zijn uren 
factureren aan Gouda Bruist! Vanwege deze 

mogelijkheid hebben we besloten de
vrijwilligersvergoeding stop te zetten.



financiën

Saldo 1 januari 2021: € 3080,04
Saldo 31 december 2021: € 2431,61



financiën

Inkomsten 2021

Inkomsten uit subsidies/fondsen: € 2300,00
Giften van particulieren: € 260,00

Inkomsten uit activiteiten: € 0
Inkomsten uit verkoop boek: € 469,67

Dushi’s potje (beheer): €1146,21



financiën

uitgaven 2021

Uitgaven aan activiteiten: € 0,00
Uitgaven aan marketing/communicatie: € 260,00

Vrijwilligers(vergoeding): € 1190,00
Aanschaf en aanpassing koffiekar: € 1386,00

Huurkosten (Kwadraad): € 0,00
Bankkosten: € 270,00

Kantoorkosten: € 48,00
Uitgaven overige: € 34,00

Dushi’s potje (beheer): € 800,00



financiën

reserves 2021

Liquide middelen 31 december 2021: € 2431,00
De reserves zullen voor een deel aangewend worden voor
de doelen in het nieuwe jaar. Het potje van Dushi zal
worden beheerd en uitgegeven wanneer daarom gevraagd
wordt. Het gaat om een resterend bedrag van € 346,00.



financiën

Begroting 2022

Verwachte inkomsten subsidies, fondsen, giften: € 440,00
Verwachte inkomsten activiteiten/verkoop boek: € 550,00

Verwachte uitgaven activiteiten: € 300,00
Verwachte uitgaven marketing en communicatie: € 100,00

Verwachte uitgaven beloning werknemers: € 0,00
Verwachte uitgaven vanuit reserves: € 0,00

Verwachte uitgaven, Dushi’s potje (beheer): € 346,00


