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Voorwoord 

 

 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Leefgemeenschap Zilt. Het lijkt nog maar zo kort geleden 

dat we het vorige Jaarverslag u konden presenteren. En toch is er ook dit jaar weer veel 

gepasseerd in Zilt. 

  

Lief en leed werd gedeeld, meewoners gingen en nieuwe meewoners deden hun intrede in de 

leefgemeenschap. Buurtbewoners schoven aan bij de Open Maaltijden, nieuwe en oude 

contacten vonden elkaar aan tafel. Vrienden van de fiets vonden onderdak en hoorden over het 

werk van Zilt, kernbewoners vertrokken en er werd gezocht en gesproken met mogelijke 

nieuwe kernbewoners. 

  

Het leven in Zilt is soms net als een van de vele legpuzzels die gezamenlijk worden gemaakt aan 

de keukentafel. Ieder legt een puzzelstukje aan en door alle dwarsverbanden heen ontstaat er 

een patroon dat leidt tot een mooi geheel. Als bestuur zijn we dankbaar voor al het goede werk 

wat in de leefgemeenschap Zilt vorm krijgt. In het bijzonder de inzet van de kernbewoners om 

als een goede buur de meebewoners te laten ervaren, hoe het is om deel uit te maken van een 

bijzondere gemeenschap. God zij dank voor hun talenten en gaven die zij willen inzetten voor 

Zilt. 

  

Dank ook aan alle anderen die het werk in Zilt mogelijk maakten, door financiële steun, door 

gebed of door als vrijwilliger actief te zijn. 

  

We hopen dat u door dit Jaarverslag een beeld heeft van wat er in het afgelopen jaar in Zilt en 

door Zilt is gebeurd en gedaan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Charlotte Scholtens-de Vries 

secretaris 
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Missie en doelstelling 

 

Missie en doelstelling 

Vanuit een christelijke levensvisie faciliteert de interkerkelijke Stichting Zilt gemeenschappelijk 

leven en wonen van gezinnen en singles. Doel hiervan is om op vrijwillige basis en vanuit een 

actieve grondhouding de Bijbelse notie van gastvrijheid in de praktijk te brengen in de 

leefomgeving. Dit komt in het bijzonder tot uiting door tijdelijk gastvrije opvang te bieden aan 

volwassenen en jongvolwassenen met lichte psychosociale problemen. 

 

Toelichting 

Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar het geloof in Jezus Christus centraal 

staat. Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke 

gemeenschapsleven. Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. De naam Zilt 

verwijst naar het bijbelgedeelte in Mattheüs 5. Daar noemt Jezus zijn discipelen het zout der 

aarde.  

  

Naast de vaste bewoners is er in Zilt ruimte voor 3 à 4 gasten om kortere of langere tijd mee te 

wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Zilt maakt daarbij geen 

onderscheid naar geloof, ras of geaardheid. 

 

Een thuis, waar jij je veilig weet en op je gemak voelt, is niet voor iedereen weggelegd. Het 

tijdelijk meewonen in de leefgemeenschap is een ideale mogelijkheid om op adem te komen. In 

de benadering van de doelgroep staan vooral een goede en nabije relatie, zorg voor, waardigheid 

en erkenning van de ander centraal. Zilt wil de doelgroep zo laten delen in de boodschap van 

het Evangelie. 

 

Zilt richt zich op volwassen gasten (eventueel met kinderen) die zelfstandig kunnen 

functioneren. Ook jongeren vanaf 18 jaar die op eigen benen kunnen staan, zijn welkom.  

 

De vaste bewoners zijn geen professionele hulpverleners. Voor eventuele deskundige 

begeleiding moet de tijdelijke bewoner, ook wel meewoner genoemd in Zilt, een beroep doen 

op officiële instanties. De meewoner blijft zelf verantwoordelijk voor het regelen van zijn of haar 

zaken. Van een meewoner wordt verwacht twee dagdelen per week bezigheden ‘buiten de deur’ 

te hebben en deel te nemen aan het gemeenschapsleven. 

 

Zilt hanteert de volgende opnamecriteria/contra-indicaties: 

 vrouwen en mannen vanaf 18 jaar, eventueel met kinderen; 

 men moet de christelijke levensstijl respecteren; 

 geen verslavings- en of psychiatrische problemen. 

 

Adresgegevens 

Leefgemeenschap Zilt    Internet: www.leefgemeenschapzilt.nl 

Sint Hubertuslaan 25    Postgiro 7577463 

4205 ZA Gorinchem    Kamer van Koophandel Rivierenland 41122047 

Tel.: 0183 - 640505      

E-mail: info@leefgemeenschapzilt.nl 

http://www.leefgemeenschapzilt.nl/
mailto:info@leefgemeenschapzilt.nl
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Kernbewoners 

 

 
De vaste bewoners - kernbewoners - per 31 december 2015 waren: 

 

- Jannie Dijksman 

- Iris Planken 

- Andrew en Carien Eijgenraam met hun kinderen Jozua, Davita, Lucas en Timo 

- Wouter en Arjanne Rijneveld met hun kinderen Rhodé, Nathanaël, Debora en Joas  

- Eén kernbewonersplek vacant 

 

De kernbewoners vormen een Christelijke leefgemeenschap waarin zij met veel inzet vorm 

geven aan de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. Kernbewoners zijn vrijwilligers en dragen met 

elkaar de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gastopvang en de 

leefgemeenschap in haar geheel. 

 

In het Zilt-pand zijn voor de kernbewoners twee appartementen en drie eengezinswoningen 

beschikbaar. Zij huren hun woonruimte van de stichting Zilt. 

 

Erik en Jeanette Heijns met hun kinderen Maartje en Abel zijn na twee jaar kernbewonerschap 

in de zomer vertrokken uit Zilt en teruggekeerd naar Zeewolde hun vorige woonplaats. Een 

citaat vanuit de vriendenbrief hierover: “Twee jaar geleden hebben we alles achter ons gelaten om 

een nieuw leven op te bouwen en te gaan wonen in Zilt. Het was een grote stap. Maar na verloop van 

tijd kwamen we er achter dat het voor ons gezin beter is om alleen te wonen. Daarbij waren school en 

kerk op afstand. Zo kwamen we weer uit bij Zeewolde.”  

Ondanks het vertrek van de familie Heijns hebben we de basisactiviteiten van de 

leefgemeenschap kunnen uitvoeren.  

 

We zijn op zoek gegaan naar nieuwe kernbewoners. Hiervoor is er een traject gestart met twee 

geïnteresseerde gezinnen. Het is inmiddels duidelijk dat Luuk en Gerda van Schothorst, met hun 

kinderen Emily, Hanneke en Chris ons team komen versterken. Zij hebben eerder in Zilt als 

kernbewoners gewoond en keren nu terug.  

 

In het afgelopen jaar hebben we als kernbewoners twee ontbijtsessies gehad om met elkaar na 

te denken over de fundamenten van het samen leven met elkaar en voor elkaar en anderen. Dit 

is een voortzetting van de sessie in 2014. Hiernaast hebben we op basis van een MBTI-test met 

elkaar gekeken naar de opbouw van het team en op welke wijze we elkaar beter kunnen 

aanvullen en hoe we meer gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten. Dit onder 

professionele begeleiding van Diederika Hoddenbach van ICSA. 

 

De volgende hoofdstukken geven meer inzicht in wat er in het verslagjaar op het pad van 

Leefgemeenschap Zilt kwam om de Bijbelse opdracht tot gastvrijheid in praktijk te brengen.  
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Gastopvang in de praktijk 

 
Informatieaanvragen 

 

In 2015 kregen de kernbewoners van Zilt 66 keer de vraag om informatie over de 

mogelijkheden voor gastopvang. Meestal gebeurt dit telefonisch of per e-mail en soms mondeling 

of via de website. Hoe hulpvragers van Zilt hebben gehoord, staat weergegeven in het volgende 

overzicht.  

 

Herkomst informatieaanvragen in 2015, vergeleken met 2014 

Informatieaanvragen Aantal 2015 Aantal 2014 

Via hulpverleningsinstanties en kerken: 

 

Kerkelijke gemeenten/voorgangers 

Hulpverlening (waaronder: Eleos, De hoop, Voedselbank, 

Leger de Heils, Rivas, Youth for Christ, MEE, Elim, 

Reclassering) 
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24 

Via particulieren: 

 

Vriendenkring/donateurs/oud bewoners 

Eigen website of publicaties 

Kende Zilt al 

Herkomst onbekend 

 

 

21 

15 

0 

2 
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Totaal         66          58 

 

Hulpverlening, kerken en het informele netwerk blijven de belangrijkste bronnen. De website 

speelt een belangrijke rol. Aanvragen die in eerste instantie via een ander kanaal binnenkomen, 

maken vaak ook gebruik van de website, ofwel voor de informatie-aanvraag of daarna. 

 

Van het totaal van 66 aanvragen is er met 19 mensen een kennismakingsgesprek met de 

kernbewoners gevoerd. Vanuit deze kennismaking zijn er 10 mensen uitgenodigd voor een 

intakegesprek. Hiervan zijn er 5 mensen geaccepteerd en gekomen en 5 niet.  

 

Er zijn 6 aanvragen gedaan door een ouder met meerdere kinderen en 4 aanvragen met ouder(s) 

en één kind. Op aanvragen met meer kinderen, of ook als de aanleunwoning bezet is, moet Zilt 

steeds een ‘nee’ verkopen. Hier zijn nauwelijks of geen doorverwijsmogelijkheden voor.  
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Onderstaande grafiek geeft het aantal informatieaanvragen op de iets langere termijn weer. 

 

 
 

We denken nu de gevolgen te gaan zien van een verzorgingsstaat die minder wordt. Meer 

mensen die tussen wal en schip raken en niet in aanmerking komen voor opname in instellingen. 

Relationele problemen en psychische druk nemen in de samenleving ook niet af.  

Wel merken we nog steeds dat mensen soms tegen de kosten van het wonen in Zilt aanlopen. 

In sommige gevallen is het zo, dat iemand niet ingeschreven staat bij de burgerlijke stand en 

(daarom) geen uitkering heeft. Een uitkering kan alleen worden aangevraagd als er een postadres 

is, maar iemand kan pas in Zilt worden ingeschreven als er huur betaald kan worden. Een 

eventuele uitkering wordt dan wel met terugwerkende kracht betaald. De verantwoordelijkheid 

voor het financieel overbruggen van deze periode ligt bij gasten zelf. Echter, als dit niet lukt, kan 

Zilt soms een garantstelling aanbieden die we hebben afgesproken met een kerk in onze nabije 

omgeving: de gast betaalt dan de huur met terugwerkende kracht en deze kerk staat garant als 

onverhoopt huur niet betaald wordt. 

  

Voor de nabije toekomst denken we dat er een grote invloed zal zijn van de decentralisatie van 

de zorg waarbij gemeenten veel meer verantwoordelijkheden gekregen hebben, maar minder 

geld dan voorheen tot hun beschikking hebben. De participatiesamenleving zou goed kunnen 

leiden tot meer mensen die tussen wal en schip vallen. 

Ook wordt er nadrukkelijker een beroep gedaan op initiatieven uit de maatschappij zelf waarbij 

mensen worden opgevangen. Zilt past goed in deze beweging en we zien onze rol in dat opzicht 

eerder toenemen dan afnemen. Ook merken we dat veel christenen aan het nadenken zijn hoe 

zij, als persoon, als gezin of als gemeente, hier iets in kunnen betekenen. Als Leefgemeenschap 

Zilt vinden we het steeds inspirerend om hierbij mee te denken. 

 

Mutaties meewoners 

 

Per 1 januari 2015 woonden er vijf meewoners in Zilt, inclusief een moeder met dochter. 

Gedurende 2015 kwamen er zes nieuwe meewoners in Zilt wonen, waaronder één stel met een 

baby. Acht meewoners, waaronder moeder met dochter en het stel met baby vertrokken 

gedurende het jaar, zodat we per 31 december 2015 drie meewoners onder ons dak hadden.  
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De gemiddelde bezetting van gasten in 2015 was hiermee 3,6 (in 2014 4,0 en gemiddeld vanaf 

het begin in 1999: 3,3). 

 

Naast meewoners maakten 4 mensen gebruik van een kortdurend en terugkerend verblijf in Zilt. 

Ze blijven met enige regelmaat een nachtje, een weekend of een week in Zilt logeren. Soms om 

er even uit te zijn, soms voor een korte time-out uit het gezin. Ook zij proeven daarbij iets van 

het gezamenlijke leven en soms is dat net weer genoeg om ook hen weer moed en energie te 

geven om verder te gaan. Het aantal mensen dat hiervan structureel gebruik maakt is gegroeid 

van 1 in 2014 naar 3 in 2015. Het betrof in totaal 78 overnachtingen.   

 

Overzicht meewoners 2015  (inclusief kortdurend, terugkerend)  

Totaal 

aantal 

mee-

woners 

Man Vrou

w 

Kind Aantal 

meewoners 

gekomen in 

2015 

Aantal 

meewoners 

vertrokken in 

2015 

Gemiddelde verblijfs-

duur vertrokken 

meewoners 

12 6 6 (2) 6 8 11,7 maanden  

(resp. 28, 15, 7,  1en 8 

maanden) 

 

Alle 8 meewoners die in 2015 vertrokken, zijn naar een eigen zelfstandige woning gegaan. 

 

Achtergrond verblijf in Zilt van meewoners (inclusief  kortdurend, terugkerend)  die in 2015 in Zilt 

verbleven 

Achtergrond meewoners Aantal 

Echtscheiding/relatieproblemen 1 

Jongvolwassene vanuit moeilijke achtergrond 1 

Time – out thuissituatie 3 

Burn-out 1 

Leven op de rit krijgen / dakloos 3 

Re-integratie na verslaving 1 

Tot rust komen 1 

Integratie in NL / Relatieproblemen 1 

 

 

In bijlage 1 worden enkele statistieken met betrekking tot de gastopvang weergegeven. 
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Faciliteiten en begeleiding meewoners 

 

Voor de meewoners zijn volledig gemeubileerde gastenkamers beschikbaar. Iedere kamer heeft 

een eigen kitchenette, douche en toilet. Ook kunnen meewoners vrij gebruik maken van 

gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder de woonkamer, keuken, algemene wasruimte, 

bezinningsruimte, wasmachine, hobbyruimte en tuin.  

 

De intake en begeleiding van de meewoners is een vrijwilligerstaak van de kernbewoners met 

ondersteuning van een maatschappelijk werker. Ook in 2015 werd deze taak vervuld door 

Saakje Elzinga. Zij is aanwezig bij intake gesprekken, driemaandelijkse evaluaties en eindevaluatie, 

en incidenteel op afroep. Zij is maatschappelijk werkende in het dagelijks leven, en haar 

vrijwillige inzet wordt bijzonder gewaardeerd. 

Iedere meewoner in Zilt krijgt één van de kernbewoners toegewezen als aanspreekpunt. Deze 

kernbewoner leeft net iets nauwer mee met de meewoner dan de andere kernbewoners, helpt 

hem/haar om in Zilt een weg te vinden en heeft regelmatig een voortgang- of evaluatiegesprek 

met de betreffende meewoner. Indien van toepassing heeft de kernbewoner - in overleg met de 

meewoner - ook contact met diens professionele hulpverlener. 

 

Gastopvang door dik en dun 

 

De hierboven beschreven formele kant van de gastopvang geven we zo zorgvuldig mogelijk 

vorm. Daarnaast is er die heel persoonlijke en betrokken kant van de gastopvang. Iedere 

meewoner krijgt voor ons een gezicht, heeft zijn of haar verhaal en wordt ons eigen. Je verliest 

regelmatig een stukje van je hart aan mensen. 

 

We zijn blij als iemand na lang zoeken dat ene felbegeerde huis toegewezen heeft gekregen, als 

iemand na weken spanning een goede medische uitslag ontvangt, als het nieuw begonnen 

vrijwilligerswerk plezier en voldoening geeft. Het doet goed als je mensen tot hun recht ziet 

komen in de heel gewone dingen: in het koken van een lekkere, bijzondere maaltijd voor de rest 

van de bewoners, bewoners die spontaan dingen samen doen, klussen in de tuin, bijvullen van 

het houthok. 

 

Helaas hebben we als bewoners van Zilt niet alles in de hand. Instanties zijn soms tergend traag 

en wat een verdriet als je gezondheid je in de steek laat, als er meer schulden blijken te zijn, of 

relaties of een huwelijk juist niet goed gaan. Juist bij mensen die al voldoende moeilijkheden 

hebben, heeft dat extra grote impact. Dierbaren maken moeilijke dingen mee, wat je last kan 

verzwaren.  

 

Als kernbewoners proberen we in eerste instantie met gezond verstand en een warm hart te 

reageren en adviseren we professionele hulp waar dat nodig is. Maar bovenal brengen we elkaar 

als huisgenoten in het gebed voor de troon van de Here God. We doen dat op de 

zondagavonden, tijdens gebed op donderdagochtenden, tijdens vergaderingen, maar ook 

persoonlijk. Hij verleent hulp boven bidden en verwachten. Waar we als mensen ten diepste niet 

voor onszelf en de ander kunnen zorgen, zorgt Hij voor ons. Waar mensen ons alleen kunnen 

laten, is Hij er altijd en is Zijn genade dieper dan we kunnen bevatten. We brengen Hem de lof 

voor het werk dat in 2015 in de gastopvang mocht gebeuren! 
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Het reilen en zeilen in Zilt 

 
Gezamenlijke activiteiten 

Vier keer per week wordt een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Soms koken meewoners of 

vrijwilligers mee. Ook koffie (of vaker thee) wordt in ruime hoeveelheden genuttigd in Zilt. Vijf 

avonden in de week zetten we koffie en ook 's morgens om een uur of tien wordt samen een 

bakje gedaan. Het lijkt klein, maar het zijn belangrijke momenten. Er gaat heel wat over tafel: 

variërend van het weer en de vogels tot kindervreugden, gezondheid, uitkeringsperikelen, 

toekomstplannen, werk, schulden en problemen. 

 

Voor wie wil, is er zondagavond een weekopening, waarin we zaken in gebed of in dankzegging 

voor onze Heer brengen. Wekelijks is er ook op donderdagmorgen een gebedsmoment in de 

kapel. Ook andere 'hoogtijdagen' vieren we vaak samen. Pasen vierden we met een uitgebreide 

lunch en voor wie wilde een gezamenlijk bezoek aan de Paasjubel in Gorinchem-Oost. Kerst 

werd met een uitgebreid diner gevierd, samen met een aantal mensen die ook regelmatig op de 

open maaltijd komen. Ook vierden we Sinterklaas met gedichten en surprises en zijn we het 

nieuwe jaar samen ingegaan. 

 

Ook gezamenlijke inspanningen horen bij Zilt. Het algemene gedeelte van Zilt is de 

verantwoordelijkheid van iedereen die er woont. Na de gezamenlijke maaltijden is er tijd voor 

corvee. Eens per maand hebben we een klusmorgen, dan onderhouden we het 

gemeenschappelijke deel van het pand en repareren we wat we kunnen. Vaak doen we dit 

samen met vrijwilligers.  

 

Zilt als open huis 

We hebben inmiddels al een heel aantal 'stamgasten': mensen die heel regelmatig aankomen 

voor de maaltijd of een kop koffie. Soms zijn dat mensen die eerder in Zilt gewoond hebben en 

vaak ook mensen uit de omgeving van Zilt.  

 

De donderdagavond maaltijd vervult hierin een speciale functie. Deze maaltijd staat open voor 

iedereen die het leuk vindt om mee te eten. Elke donderdag zijn er een heel aantal mensen die 

hier gebruik van maken, waaronder ook mensen uit de wijk. Het aantal gasten wisselt. Soms zijn 

er bij de open maaltijd drie mensen en (soms) een volgende keer vijftien. Sommige mensen 

komen één of twee keer en anderen worden na de eerste keer gelijk vaste gast. 

 

Vrijwilligers 

Een aantal mensen komt met regelmaat in Zilt helpen. Het gaat dan om koken, de gezamenlijke 

ruimtes schoonmaken, de Zilt-was wegstrijken, de website vernieuwen, de lay-out van 

jaarverslag en vriendenbrief opmaken, tuinieren, creatieve dingen bedenken voor de inrichting 

van Zilt of komen helpen met de kluszaterdag. We zijn dankbaar voor alle werk dat gedaan is. 

Het is bemoedigend dat er ook anderen blijken te zijn die dit werk weer op zich willen nemen.  

In 2015 hadden we wederom verschillende maatschappelijke stagairs die hielpen met verzorgen 

van de open maaltijd of op kluszaterdagen kwamen helpen. 
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Middels een vrijwilligerslunch in november hebben we deze vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 

Het was goed om met elkaar te eten en te ervaren dat we een grote groep mensen hebben die 

zich inzetten voor Zilt.  

 

Vrienden op de fiets en andere gasten 

Als er gastenkamers leeg zijn, zijn ook mensen welkom die één of enkele nachten willen komen 

logeren. Zilt doet daarom mee aan Vrienden op de Fiets. Zo maken ook “toeristen” gebruik van 

onze gastvrijheid. Soms ontstaan er dan verrassende gesprekken. Afgelopen jaar gebeurde dit 58 

keer.  

 

Ook hebben we regelmatig gasten van andere organisaties. Dit jaar maakte stichting Woord en 

Daad 2 keer gebruik van, voor in totaal 12 nachten. Zo hebben we gasten uit verschillende delen 

van de wereld die voor ons steeds weer een verrijking betekenen.  

 

We hebben vanaf 20 augustus onderdak geboden aan een jong echtpaar met 2 kinderen die zich 

aan het oriënteren is op het zendingsveld. Dit was mogelijk door de leegstand van één van de 

woningen van de kernbewoners.  

 

We staan door het jaar heen ook open voor verschillende groepen die van de 

gemeenschappelijke woonkamer en keuken gebruik maken. Afgelopen jaar hebben we ruimte 

geboden aan het team van Athletes in Action in een zomerweek. We mochten 10 avonden de 

mensen van de Alpha-cursus een plek bieden. Verder heeft een LEV-bijbel-kring 9 keer gebruik 

gemaakt van de woonkamer en de bezinningsruimte. Eén keer is er vanuit de Wijkgemeente 

Grote Kerk een mannen-filmavond gehouden. Hiernaast hebben verschillende 

thuisfrontcommissies gebruik gemaakt van de woonkamer als vergaderruimte.  

 

Andere ontwikkelingen 

De telefooncentrale van het pand, inclusief het internet is vervangen door een goed werkend 

bedraad en draadloos systeem. We zijn weer goed bereikbaar.  

 

Duurzaamheid 

In 2014 hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen, een houtpelletkachel met heatpipes en ook in 

dakisolatie (samen met de eigenaar van het pand). Daarom willen we ook inzicht geven in het 

verloop van ons energieverbruik en de besparingen daarbij. Onderstaande tabel geeft enkele 

kerngetallen. 

 

 2015 2014 2013 

totaal kWh elektriciteit 20.564 20.270 19.033 

zelf opgewekt kWh 4.402 4.603 806 

% opgewekt 21% 23% 4% 

totaal m3 gas 7.416 6.824 18.990 

totaal kg houtpellets 14.780 19.220 0 

bezetting gasten 3,6 4,0 3,9 

besparing gas t.o.v. 2013 na 

verrekening houtpellets 

€ 4.197 

(0,61/m3) 

€ 3.275 

(0,64/m3) 

 

(0,64/m3) 

besparing elektriciteit € 753 

(0,17/kWh) 

€ 852 

(0,19/kWh) 

€ 149 

(0,19/kWh) 
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 Bij een lagere bezettingsgraad hebben we ongeveer evenveel elektriciteit verbruikt. 

 We wekten 21% van onze elektriciteit zelf op, maar de oudere zonnepanelen zijn het hele 

jaar buiten gebruik geweest door een storing. 

 We konden halverwege het jaar overstappen naar een goedkopere leverancier van energie. 

 We bespaarden 11.574 m3 gas ten opzichte van 2013. Dit is 61%. 

 De financiële besparing (na verrekening van de kosten van houtpellets) was €4.197 euro. Dit 

bedrag wisselt enigszins per jaar doordat houtpellets in ladingen van 4.000 kilo geleverd 

worden. In 2015 was er 1 levering minder dan in 2014.  

 De totale besparing €4.950 en daarmee ruim voldoende om de leningen af te lossen die 

aangegaan waren voor deze investeringen. 
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Bestuur 

 

 

Bestuurssamenstelling 

Zilt wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 5 personen en een aandachtsfunctionaris.  

Per 31 december 2015 waren dit: 

 

- Hans Molengraaf (voorzitter)  

- Albert Don (penningmeester) 

- Charlotte Scholtens-de Vries (secretaris) 

- Klaas Dirks van den Hout (bestuurslid pastoraat) 

- Adri Molenaar, namens de diaconieën, PKN classis Gorinchem  

- Ernst Loor (lid met specifieke aandacht voor het pand waarin Zilt is gehuisvest) 

- Saakje Elzinga (aandachtsfunctionaris gastopvang) 

  

De kernbewoners zijn ook altijd vertegenwoordigd, in ieder geval door Jannie Dijksman en / of 

Wouter Rijneveld.  

 

In november 2015 heeft het bestuur afscheid genomen van Geurt Visscher. Geurt heeft sinds 

november 2011 de financiën beheerd, totdat hij om gezondheidsredenen niet meer in staat was 

deze taak adequaat uit te voeren. We zijn Geurt dankbaar voor zijn trouwe inzet als 

penningmeester en daarvoor als afgevaardigde van de classis Gorinchem van de PKN.  

Albert Don heeft het penningmeesterschap van Geurt overgenomen. Albert is geen onbekende 

voor Zilt; hij heeft met zijn gezin een tijd in Zilt gewoond in de tijdelijk vrijgekomen woning van 

de familie Schothorst. 

Er is nu nog steeds de wens om ook een vertegenwoordiger van de classis Alblasserdam in ons 

midden te hebben. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2015 zes keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen wordt het 

functioneren van Zilt besproken, zowel de dagelijkse gang van zaken waar de kernbewoners mee 

te maken hebben als bestuurlijke onderwerpen. In dat kader komen bepaalde punten steeds 

terug op de agenda, zoals reilen en zeilen in Zilt, financiën en onderhoud van het pand. Ook zijn 

er per bijeenkomst specifieke zaken die de aandacht vragen.  

Dit jaar heeft samen met de kernbewoners ook een heroriëntatie plaatsgevonden op de taken 

van het bestuur. Het bestuur heeft de kernbewoners gevraagd aan te geven wat zij van het 

bestuur verwachten, of nodig hebben om Zilt goed te laten functioneren. Een mogelijkheid was 

om te denken langs de indeling voorwaardenscheppend, beleidsvormend of uitvoerend bestuur. 

De uitkomst is een mix geworden, waarbij de meeste elementen te koppelen zijn aan een 

voorwaardenscheppend bestuur. 

 

Ook in dit jaarverslag kunnen met dankbaarheid vaststellen dat voorzien is in bestuurlijke 

continuïteit.  
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Plannen voor 2016 

 

Algemeen 

In 2015 hebben we tamelijk onverwacht afscheid genomen van de familie Heijns als 

kernbewoners. Hierdoor hebben we even pas op de plaats moeten maken met de ideeën en 

plannen die er waren. Gelukkig zijn de gesprekken met een nieuw kernbewonersgezin in een 

vergevorderd stadium.  

We hopen daarom begin 2016 weer verder te gaan met een complete kernbewonersbezetting 

en met verder ontwikkelen van plannen.  

We willen onder andere gaan onderzoeken of het mogelijk is om een soort dependance van Zilt 

op te starten. 

 

Bezinning, toerusting en ondersteuning kernbewoners 

Dit is een onderwerp dat we blijvend aandacht willen geven. Het functioneren van het in het 

‘kernbewoners team’ is essentieel voor het bestaan van Zilt. In 2015 zijn er gesprekken geweest 

met de kernbewoners onderling over wat de kern van het leven en werken in Zilt is. Het waren 

intensieve gesprekken, maar deze hadden wel een nog sterkere eenheid en duidelijkere 

gezamenlijke visie als resultaat. We willen ons ook in 2016 richten op toerusting en activiteiten 

als de basis van waaruit de werkzaamheden kunnen worden opgepakt. Het bestuur zal hiervoor 

de nodige (financiële) ondersteuning bieden.  

 

Huisvesting 

Om beter aan de toenemende vraag voor huisvesting van een ouder met kinderen tegemoet te 

komen, willen we kijken of er mogelijkheden zijn om het huisje uit te breiden en op te knappen. 

We willen kijken of er in het huisje een woonruimte met ten minste twee slaapkamers te 

realiseren is. 

 

Zo willen we blijven inspelen op de vragen die op ons afkomen en hier de opvang vanuit Zilt op 

afstemmen. 
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Financiën 

 

 

Hieronder treft u de jaarrekening en financiële toelichting aan. In 2015 is het een financieel gezien een 

rustig jaar geweest.  

 

In de bijlagen treft u aan: 

 

1. Balans 

2. Toelichting op de balans 

3. Staat van Baten en Lasten 

4. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

5. Activastaat 
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Bijlagen  

 

 

        1. Balans van Stichting Zilt per 31 

december 2015  
   

         Activa  

  

 31-12-2015  

 

 31-12-2014  

   
 €  

 
 €  

 Materiële vaste activa  
       Verbouwingen   
  

     25.818  
  

     33.739  

         Vorderingen  

       

         Overige vorderingen  
  

          347  
  

             -    

         Liquide middelen  
      

         Saldi van de bankrekeningen  
 

     75.339  
  

     62.056  

        

    
   101.505  

  
     95.795  

        Passiva  

       

        Reserves  
       

         Eigen reserves  

  

     36.023  

  

     60.324  

 Continuïteitsreserve  
  

     25.000  
  

             -    

 Reserve inventaris woonkamer  
 

       2.000  
   

        Voorzieningen  

      Voorziening voor groot onderhoud       15.000  
  

             -    
 

Langlopende schulden  
      

         Leningen o/g  
  

       14.700  

  
     18.600  

  Leningen o/g Diakonieën               -    
  

             -    
  Obligatielening o/g  

 
       2.949  

  
       2.949  

 

   
  

  
  

 

    
     17.649  

  
     21.549  

         Kortlopende schulden  

       Aflossingen komend boekjaar         2.100  

  

     13.125  

  Overige schulden   
 

       3.733  
  

          797  
 

   
  

  
  

 

    
       5.833  

  
     13.922  

        

    
   101.505  

  
     95.795  

         Vastgesteld in de vergadering d.d. 10 maart 2016.  
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 2. Toelichting op de balans  

        

           ACTIVA  
         

           Materiële vaste activa  
        

    

2015  Mutaties  

 

2014 

  

    
    2015     

  

    

 €   €  

 

 €  

   Aanschafwaarde   
  

   222.567                   -    
 

          222.567  
   Afschrijving   

   
   196.749             7.921  

 
          188.828  

   Boekwaarde  
   

     25.818             7.921                33.739  
  

           Voor een nadere specificatie van materiéle vaste activa wordt verwezen naaar bijlage 1.  
    

          

     

 31-12-2015  

 

 31-12-2014  

  

     

 €  

 

 €  

   Vorderingen  
          Nog te ontvangen rente   

   
                41  

 
                    -    

   Nog te ontvangen huren gasten  
   

              306  
 

                    -    
  

          

     
              347  #                     -    

   Liquide middelen  
         Kas  

    
                  2  

 
                  70  

   ING rekening courant  

   

           8.801  

 

            30.008  

  
 ING gastenrekening  

   
              341  

 

                 
928  

   ING rentemeerrekening  
   

         66.195  
 

            31.051  
  

          

     
         75.339  #             62.058  

  

           Deze staan geheel ter vrije beschikking.  
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 EIGEN VERMOGEN  
        

     

 2015  

 

2014 

  

     
 €  

 
 €  

   Eigen Reserves  
          Stand per 1 januari  

   

         60.324  

 

            64.629  

  

           Ontrrekking in verband met vorming continuïteitsreserve  
 

 25.000- 
     Onttrekking in verband met vorming reserve herinrichting woonkamer   2.000- 
     Saldo van baten en lasten in boekjaar  

  

 2.699  

 

 4.305- 

  

           Stand per 31 december  

   

         36.023  #             60.324  

  

           Continuiteitsreserve  
        

           Stand per 1 januari  

   

                 -    

 

                    -    

  

           Dotatie vanuit eigen reserves  
   

         25.000  
 

                    -    
  

           Stand per 31 december  
   

         25.000  #                     -    
  

           Deze reserve is gevormd om de continuïteit van de stichting ook in de toekomst te kunnen garanderen.  
   Bij geheel wegvallende inkomsten betekent dit dat de vaste kosten nog voor ongeveer 6 maanden  
   kunnen worden voldaan.  

        

           Bestemmingsreserve voor herinrichting woonkamer  
      

           Dotatie ten laste van de eigen reserves  
  

           2.000  
    

           Stand per 31 december  
   

           2.000  #                     -    
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Voorziening groot onderhoud  

        

           Stand per 1 januari  
   

                 -    
 

            44.301  
   Dotatie t.l.v. de exploitatie   

   

         15.000  

 

                    -    

  
 Uitgaven t.b.v. groot onderhoud  

   
                 -    

 

            
44.301- 

  

           Stand per 31 december  
   

         15.000  #                     -    
  

    In de komende jaren zal groot onderhoud moeten worden uitgevoerd met betrekking tot de woningen  
   van de kernbewoners. Voor dit groot onderhoud wordt een fonds gevormd. Deze was jaarlijks EUR 10.000  
   Ín 2015 is besloten tot een extra dotatie van EUR 5.000 in verband met onderhoud en herinrichitng van  

   het gastenverblijf op huisnummer 27.  
       

           Langlopende schulden (> 1jaar)  

   

 31-12-2015  

 

 31-12-2014  

  

     
 €  

 
 €  

   Leningen o/g  
         

           Leningen o/g Diakonieën  
   

         14.700  
 

            18.600  
   Leningen o/g overige  

   
           2.949  

 
              2.949  

  

          

     
         17.649  

 
            21.549  

  

          

     
 31-12-2015  

 
 31-12-2014  
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Leningen o/g 
Diakonieën 

    
 €  

 
 €  

  

  
 Verstrekt in   Hoofdsom   Rente%:  

     Hervormde Gemeente Giessendam  

         / Neder-Hardinxveld  2008 9.000 0%                  -    
 

900  
  Hervormde Gemeente Alblasserdam 2008 10.500 0%                  -    

 
              1.050  

  Protestantse Gemeente Gorinchem 2014 15.000 0%          12.000  

 

            15.000  

  Gereformeerde kerk Vrijgemaakt 

          Gorinchem 
 

2014 3.000 0%            2.400  
 

              3.000  
  Stichting Christelijke Doeleinden 2014 3.000 0%            2.400  

 
              3.000  

  

          

     
         16.800                22.950  

  Opgenomen onder kortlopende schulden 
  

           2.100  
 

              4.350  
  Saldo per 31-12-2015 

   

         14.700  

 

            18.600  

  

          In 2008 zijn door bovenstaande diakonieën geldleningen verstrekt waarmee de schuld aan een van de 
  kernbewoners kon worden afgelost. Deze leningen worden afgelost in 10 halfjaarlijkse termijnen, 
  waarvan de eerste heeft plaatsgevonden per 1 januari 2009. 

      In 2014 zijn nieuwe leningen ontvangen ten behoeve van de herinrichting van gastenkamers 
  en de genomen duurzaamheidsmaatregelen. 

       

          Leningen o/g overige  

        
Obligatiehouder:  

  

 
Oblgatienr:   Rente%:  

     

          Mevrouw E den Toom 
 

nr 172-179 0% 908 
 

908 
  Mevrouw R van de Meyden 

 
nr 180-187 0% 908 

 
908 

  Mevrouw AM 't Lam 
 

nr 216-225 3% 1.134 
 

1.134 
  Mevrouw W van de Minkelis - 't Lam 

 
nr 34-113 0% 0 

 
9.075 

  

     

2.949 

 

12.024 

  Opgenomen onder kortlopende schulden 
    

9.075 
  Totaal omgezette obligaties 

   

2.949 

 

2.949 
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De obligaties zijn in juli 2003 omgezet in een lening. De looptijd van deze leningen bedragen minimaal 5 jaar 
  en maximaal 20 jaar. 

        

          Kortlopende schulden (< 1 jaar)  
   

 31-12-2015  
 

 31-12-2014  
  

     

 €  

 

 €  

   Aflossingen  

         

           Te betalen aflossing diaconieën/obligatiehouders  
  

           2.100  
 

            13.125  
  

          

     
           2.100  

 
            13.125  

  

           Overige schulden  

        

          
 Nog te betalen rente   

   

              102  

 

                   
68  

   Nog te betalen kosten  
   

              988  
 

                    -    
  

 Vooruitontvangen huren  

   

           1.977  

 

                 
385  

  
 Vooruitontvangen giften  

   
              465  

 

                   
95  

  
 Overige  

    
              200  

 

                 
250  

  

          

     
           3.733  # 

                 
797  

  

           Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen  
      

           De stichting heeft in juni 1998 een huurcontract afgesloten met de eigenaar van het pand voor   
   een totaalbedrag van ongeveer EUR 39.000 per jaar. Het contract is afgesloten voor onbepaalde tijd  
   en de wederzijdse opzegtermijn bedraagt 3 maanden.  

       Daarnaast heeft de stichting huurcontracten afgesloten met de kernbewoners voor een totaalbedrag   
   van EUR 32.000 per jaar. Deze contracten zijn doorlopend en hebben een opzegtermijn van 1 maand  
   door de kernbewoners en 3 maanden door de stichting.  
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 3.  Staat van baten en lasten 2015  
       

    

           

    

   
 Realisatie  

 
 Begroting  

 
 Realisatie   Begroting   Verschil  

   

 2015  

 

 2015  

 

 2014   12 maanden   begroting -  

   
 €  

 
 €  

 
 €       Resultaat  

Baten  
          

    

           

    

Ontvangen huren 
kernbewoners       32.100  

  
     33.000  

  
     32.976  

 

             

33.000            900- 

Ontvangen huren meewoners       18.780  
  

     21.000  
  

     21.378  
 

             

21.000  

        

2.220- 

   

  

  

  

  

  

 

                      

-                -    

    
     50.879  

  
     54.000  

  
      54.354  

                      

-                -    

 Ontvangen giften bewoners         8.480  
  

       8.220  
  

       8.220  
 

               

8.220             260  

 Ontvangen giften diakonieën       18.516  
  

     15.500  
  

     16.330  
 

             

15.500          3.016  

 Ontvangen giften particulieren         5.387  
  

       4.500  
  

       6.834  
 

               

4.500             887  

 Overige opbrengsten  
 

       1.257  
  

             -    
  

             -    
 

                      

-            1.257  

    
     33.639  

  
     28.220  

  
      31.384       -           2.299  

    
  

  
  

  
  

                      

-                -    

    
     84.519  

  
     82.220  

  
      85.738  

                      

-                -    

 Incidentele baten  

  

       6.085  

      

                      

-    

         

6.085  

    
     90.604  

  
     82.220  #              -          85.738                                     -    
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Lasten  

          

                      -                -    

 Afschrijvingen  
  

       7.921  
  

       9.095  
  

       9.095  
 

               9.095          1.174- 

 Huisvestingskosten  
 

     73.244  
  

     73.000  
  

     76.486  
 

             73.000             244  

 Communicatekosten  
 

       1.094  
  

       3.000  
  

       1.499  
 

               3.000          1.906- 

 Toerustingskosten kernbewoners            884  

  

       2.000  

  

             -    

 

               2.000          1.116- 

 Overige kosten  
  

       4.616  
  

          100  
  

       3.289  
 

                   100          4.516  

           
                      -      

 Kosten opknappen woonkamer  
       

                      -      

 Scanfonds & Oranjefonds NL Doet  

  

  

  

  

 

                      -                -    

    
     87.759  

  
     87.195  

  
      90.369                        -                564- 

    
  

  
  

  
                        -                -    

    

       2.845  

  

       
4.975- 

  

       
4.631-                       -                -    

           

                      -                -    

 Rentebaten -/- lasten  
  

          
146- 

  

          
300- 

  

          
317-                   300-           446- 

           
                      -                -    

 Batig saldo  
   

       2.699  
  

       
4.675- 

  

       
4.314-                       -             7.374  

           
    

 Vastgesteld in de vergadering d.d. 10 maart 
2016      

       
  

 

           
  

  H. Molengraaf  

          

  

  Voorzitter  
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4. Toelichting op de  

Staat van baten en lasten over 2015  

      

           Baten 
          

           Huuropbrengsten 

         Ontvangen huren kernbewoners 
        

      

2015 

 

2014 

  

      
 €  

 
 €  

   Familie Heijns  
    

      4.121  
 

      7.472  
   Mevrouw J.C. Dijksman  

   

      4.624  

 

      4.624  

   Familie Rijneveld  
    

      8.520  
 

      8.520  
   Familie Collee  

    
      2.475  

 
            -    

   Mevrouw I. Planken  
    

      5.040  
 

      5.040  
   Familie Eijgenraam  

    

      7.320  

 

      7.320  

  

      
    32.100  

 
    32.976  

  

           Ontvangen huren meewoners 
   

    18.780  
 

    21.378  
  Totaal ontvangen huren 

   
    50.879  

 
    54.354  

  

           In 2015 is de familie Collee als tijdelijke huurder in Zilt komen wonen en heeft de 
     familie Heijns Zilt verlaten 

        

           Ontvangen giften 

         Ontvangen giften bewoners 
   

      8.480  
 

      8.220  
  Ontvangen giften diakonieën 

   
    18.516  

 
    16.330  

  Ontvangen giften particulieren 
   

      5.387  
 

      6.834  
  Overige giften en acties 

   

      1.257  

    

      
    33.639  

 
    31.384  

  Overige opbrengsten 
         Incidentele baten 
    

      6.085  
 

            -    
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Dit betrof een correctie op het energieverbruik van de voorafgaande jaren. 
    

      

2015 

 

2014 

  Lasten 
     

 €  
 

 €  
  

           Afschrijvingen 

         

           Afschrijving verbouwingen 
   

      7.921  
 

      9.095  
  

      
      7.921  

 
      9.095  

  Huisvestingskosten 
         

           Huur 
     

    38.279  
 

    39.936  
  Dotatie voorziening groot onderhoud 

  

    15.000  

 

    10.000  

  Gas/Water/Electra 
    

    15.280  
 

    17.625  
  Vaste lasten 

     
      2.147  

 
      1.932  

  Onderhoudskosten gebouw 

   

      2.538  

 

      6.993  

  

      
    73.244  

 
    76.486  

  Communicatiekosten 
         

           Kosten website 
    

            -    
 

59 
  Kosten inzake nieuwsbrief en jaarverslag 

  
           79  

 
0 

  Porti 
     

            -    
 

9 
  Kosten telefoon, internet, kabel-tv 

  
      1.015  

 
1.431 

  

      
      1.094  

 
      1.499  

  

           Toerustingskosten kernbewoners 

  

         884  

 

            -    

  

           Overige kosten 
         

           Verzekeringen 
    

      1.285  
 

      1.279  
  Kantoorbenodigdheden 

   

           31  

    Kleine aanschaffingen 
    

      1.327  
 

         133  
  Overige algemene kosten 

   
      1.972  

 
      1.877  
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      4.616  

 
      3.289  

  

            

5. Activastaat 2015 
        

         
Omschrijving Aanschafwaarde Jaar Afschr. % 

Cum. 
Afschr. Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 

    
1-jan 1-jan 

  
31-dec 

         Verbouwingen voor 2013 52.914 nvt 10 44.675 8.239 0 5.291 2.948 

Keuken Middenwoning 5.300 2013 10 800 4.500 0 530 3.970 

Verbouwing gastenkamers * 117.816 2013-2014 10 96.816 21.000 0 2.100 18.900 

Duurzaamheidsinvesteringen * 46.537 2013-2014 10 46.537 0 0 0 0 

         

 
222.567 

  
188.828 33.739 0 7.921 25.818 

         * De ontvangen bijdragen van fondsen in de verbouwingskosten zijn onder de  
     cumulatieve afschrijvingen verantwoord en als eerste, initiële afschrijving geboekt. 
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DOELGROEPEN AANVRAGERS 2015

leven op de rit/aanspraak (23)
dakloos (11)

vader/moeder met kind (10)
scheiding of huwelijksproblemen (9)

jongvolwassene met moeilijke start (6)
psychische ppsychische problemen (4)

ex-verslaafd (2)
huiselijk geweld (1)

66

DOORVERWIJZERS 2015

bekenden van Zilt (21)
hulpverlening (20)
de de website (14)

de kerk (8)
overig (3)

66

DOELGROEPEN EN DOORVERWIJZERS

3775

61%

200

5500

58

vrijwilligersuren

overnachtingen van 
Vrienden op de Fiets

kopjes koffie en thee

gezamenlijke maaltijden

gas bespaard

VERDER IN 2015

Zilt ontving in 2015 66 Informatie-aanvragen
Geen passende plek (18)
Geen verdere interesse (29)

Er volgden 19 Kennismakingen
Geen passende plek (8)
Geen verdere interesse (1)

De De kennismakingen leidden tot 10 Intakes
Geen passende plek (2)
Geen verdere interesse (3)

Na de intakes kreeg Zilt 5 Nieuwe bewoners!

66 mensen,
elk met 
een eigen
verhaal

In 2015 vertrokken vier bewoners naar zelfstandige woonruimte, één keerde terug naar het gezin

____________

“Ik moest eerst wel 
even wennen, maar het 

zijn best aardige 
luitjes hier”

iN 2015
LEEFGEMEENSCHAP

ZiLTIN HET KORT


