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Voorwoord voorzitter

2022 was een transitiejaar: initiatiefnemer van Een Heerlijk Thuis,
Arie Jan van de Wetering, heeft namelijk meer focus gelegd op de

samenwerking met Gouda Bruist!. In Gouda Oost organiseerden GB en EHT
samen een vossenjacht en bij andere activiteiten van GB was EHT

aanwezig met de Blije Buren Bakkie-koffiekar. Tot slot zijn ook in
2022 mensen geïnspireerd geraakt over community-leven door het boek

‘Alleen Samen’.We zijn blij met alle positieve ontwikkelingen voor de 
stad.    

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
Een Heerlijk Thuis en Gouda Bruist! organiseerden:

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 200

gangmakers in Gouda en ruim 100 Lief-en-Leedstraten.

Lichtpuntjes
Allerlei buurtacties gericht op ontmoeting in de buurt

Blije Buren Bakkie
In 2022 is de mobiele ontmoetingsplek (koffiekar) voorbuurten gemaakt



Activiteiten

Buurtverbinders-traject
Een leertraject voor gangmakers op het gebiedvan community building.

Het is helaas nog niet gelukt om communities te ontwikkelen in
Gouda Oost. Wel zien we steeds meer mensen die verantwoordelijkheid
dragen voor hun eigen buurt. Het boek ‘Alleen Samen’ blijft hierbij

een inspiratiebron.



2023

Voor 2023 zijn dit onze ambities:

Visie en strategie ontwikkelen voor nadere
samenwerking/fusie met Gouda Bruist!

Onderzoeken welke rol Een Heerlijk Thuis kan spelen voor
of in samenwerking met het wijkteam Gouda-Oost

Een community starten en zo als voorbeeld dienen voor
toekomstige communities in Gouda Oost



financiën

Saldo 1 januari 2022: €2.431,61
Saldo 31 december 2022: €2.287,60



financiën

Inkomsten 2022

Inkomsten uit subsidies/fondsen: €0
Giften van particulieren: €220,00

Inkomsten uit activiteiten: €0
Inkomsten uit verkoop boek: €268,13

Dushi’s potje (beheer): €196,21



financiën
uitgaven 2022

Uitgaven aan marketing/communicatie: €304,29
Vrijwilligers(vergoeding): €184,90

Bankkosten: €152,40
Vossenjacht : €350,00

Dushi’s potje (beheer): €150,00



financiën

reserves 2022

Liquide middelen 31 december 2022: €2287,60
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 €196,21



financiën

Begroting 2023

Verwachte inkomsten subsidies, fondsen, giften: €100,00
Verwachte inkomsten activiteiten/verkoop boek: €300,00

Verwachte uitgaven activiteiten: €200,00
Verwachte uitgaven marketing en communicatie: €300,00

Verwachte uitgaven vanuit reserves: €700,00
Verwachte uitgaven, Dushi’s potje (beheer): €196,21
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