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Voorwoord
Beste lezer,
Dat 2020 een bijzonder jaar was zal niemand ooit vergeten. Ik kan me nauwelijks een onderdeel van het
leven voorstellen wat niet op enigerlei manier beïnvloed werd door de coronapandemie die over de
wereld golfde. Welbeschouwd probeert leefgemeenschap Zilt nu precies een antwoord te geven op wat
door de corona maatregelen juist enorm wordt versterkt in onze samenleving: isolatie en eenzaamheid.
Voor heel veel mensen is 2020 een moeilijk jaar geweest, en afstand houden van de medemens is ons
tussen de oren gaan zitten.
Samen een gemeenschap vormen en nabijheid: dat is de blijvende drijfveer geweest in 2020. Daarvoor is
er creatief gezocht naar de mogelijkheden tussen alles wat kon en datgene wat niet kon. Waarbij er
integer een weg is gezocht tussen het verantwoord volgen van de gezondheidsrichtlijnen vanuit de
overheid en toch ook het tegemoet komen aan de sociale en geestelijke nood die op het pad kwam. Het
hart van Zilt als gemeenschap is zo blijven kloppen voor de medemens. Heel concreet voor een aantal
nieuwe meewoners die zijn ingestroomd in 2020, maar niet minder voor regelmatige gasten-aan-huis die
Zilt hebben opgezocht.
Dat 2020 ook ‘intern’ een bijzonder jaar is geweest, leest u op de volgende pagina’s. Kernbewoners
vertrokken en er moest afscheid genomen worden. Vervolgens werden vacatures ook weer ingevuld
(schrijf ik nu in maart 2021). Er was een geboorte, er waren trouwerijen, er is gevierd!
Als bestuur zijn we blij dat de missie van Zilt onveranderd door kon gaan, en hoe dat er in 2020 uitzag,
leest u op de volgende pagina’s.
Hartelijke groet en zegen,
namens het bestuur,

Jacob J. Vreugdenhil
Voorzitter bestuur Stichting Zilt
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Bestuur
Samenstelling van het bestuur
In 2020 zijn we met een ongewijzigd bestuur van 5 leden doorgegaan, waarmee we continuïteit hebben
kunnen borgen. Weliswaar hebben we te maken gehad met een onvervulde vacature.
Per 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Jacob J. Vreugdenhil (voorzitter)
Gert Huisman (penningmeester)
Jacquelina Kortleve-de Poel (secretaris)
Ds. Jelle Nutma (bestuurslid pastoraat)
Ernst Loor (lid met specifieke aandacht voor het pand, waarin Zilt is gehuisvest)
Vacature Communicatie en PR
De bestuurstermijn van Ernst Loor liep af in 2020, en hij heeft toegezegd een nieuwe termijn te beginnen.
Daarnaast is er een aandachtsfunctionaris gastopvang die de kernbewoners adviseert en ondersteunt bij
de intakegesprekken en andere vraagstukken. Zij is geen bestuurslid, maar heeft wel een belangrijke rol bij
het reilen en zeilen binnen de leefgemeenschap Zilt: Saakje Elzinga (aandachtsfunctionaris gastopvang)

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd, waarvan een aantal keer online.
Tijdens deze vergaderingen werd het functioneren van Zilt besproken, zowel de dagelijkse gang van zaken
waar de kernbewoners mee te maken hebben als bestuurlijke onderwerpen. In dat kader kwamen
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. Een belangrijk onderwerp van
gesprek tijdens een groot deel van het jaar was het proces rond de ontstane vacatures voor
kernbewoners en het zoeken van mensen daarbij. De kernbewoners waren tijdens de
bestuursvergaderingen ook altijd bij toerbeurt vertegenwoordigd.
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Missie
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 drie à vier gasten om voor een 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 je 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
Sint Hubertuslaan 25
4205 ZA Gorinchem
0183 - 640505

Internet: www.leefgemeenschapzilt.nl
E-mail: info@leefgemeenschapzilt.nl
Kamer van Koophandel Rivierenland 41122047
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Kernbewoners
De kernbewoners zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de leefgemeenschap. Zij zijn
allen vrijwilligers en huren de eigen woonruimte van de stichting. In het Zilt-pand zijn voor de
kernbewoners twee appartementen en drie eengezinswoningen beschikbaar. De hoogte van de huur van
deze woningen is bepaald met een puntensysteem, dat vergelijkbaar is met wat woningbouwverenigingen
gebruiken.
Tot de dagelijkse taken van de kernbewoners behoort het verlenen van gastvrijheid aan verwachte en
onverwachte bezoekers en natuurlijk aan de mensen die in Zilt verblijven. Verder worden alle
voorkomende taken door hen uitgevoerd – soms met hulp van meewoners of andere vrijwilligers van
buiten de gemeenschap.
Tot deze taken behoren bijvoorbeeld koken, dagelijks koffie en thee zetten, een luisterend oor bieden aan
meewoners en andere gasten, gezelligheid gaande houden, administratie doen, telefoon opnemen,
intakegesprekken voeren met nieuwe meewoners, pand en tuin onderhouden, kleine reparaties uitvoeren,
hout hakken, activiteiten in Zilt organiseren en voorlichting geven over Zilt aan kerken en professionals.
De kernbewoners geven met elkaar vorm aan de christelijke identiteit van de leefgemeenschap. De
gezamenlijke zondagavondviering staat ook open voor niet-bewoners. We besteden aandacht aan gebed
en Bijbellezing tijdens de maaltijden. Ook tijdens de wekelijkse vergadering wordt stilgestaan bij Bijbelse
thema’s die ons inspireren bij het vormen van de leefgemeenschap. Voorbede doen voor een ieder onder
ons dak, beschouwen we als onderdeel van onze missie.
De leefgemeenschap viert feestdagen (christelijke en andere) uitbundig: zoals verjaardagen, een diner rond
de kerstdagen, Sinterklaas, Oud & Nieuw, in de zomer een barbecue, het vinden van een baan of de
geboorte van een baby. Het leven is goed en dat mag gevierd worden. Juist in moeilijke periodes in je
leven, is het belangrijk ruimte te maken voor het vreugdevolle dat er ook is. Een aantal mensen uit de
buurt haakt regelmatig aan bij dit soort vieringen, evenals bij de dagelijkse koffiemomenten.
Dankbaar leefden we mee met de geboorte van een dochter bij familie Peene. Rond de geboorte van
Judit, was echtpaar Peene een aantal weken minder actief in het vervullen van kernbewonerstaken.
In 2020 zijn er twee vacatures ontstaan in het team van kernbewoners.
Het echtpaar Eijgenraam is rond de zomer gaan afbouwen met taken, om zich voor te bereiden op hun
verhuizing naar hun nieuwe woning in de nabije omgeving van Zilt. In augustus hebben we afscheid
genomen van Andrew, Carien, Jozua, Davita, Lucas en Timo als bewoners van Zilt. We zijn dankbaar voor
hun enthousiaste inzet in de afgelopen 9 jaar.
Jannie trouwde in mei. Haar man Martin nam zijn intrek in Zilt als 'bijwoner'. Jannie bleef haar
kernbewonerstaken vervullen en droeg die langzamerhand over toen zij zich voorbereidden op hun
verhuizing naar een eigen woning, in dezelfde straat waar Zilt ook gehuisvest is, die gepland staat voor
begin 2021. Een mijlpaal na 22 jaar kernbewonerschap in Zilt! Jannie was pionier en kernbewoner van het
eerste uur.
Helaas is een afscheidsfeest vanwege corona nog op de lange baan geschoven. We gaan hen missen!
Voor de invulling van de vacature werd kennisgemaakt met meerdere gezinnen en singles. Proefwonen is
onderdeel van de kennismakingsprocedure. Ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag, is
inmiddels bekend dat voor beide vacature (gezin en single) nieuwe mensen zijn gevonden! Bijzonder hoe
dit allemaal is gegaan en we zijn dankbaar voor de belofte die hun komst inhoudt.
Dankbaar zien we dit jaar terug op een goede samenwerking in het team van kernbewoners ondanks alle
veranderingen, kennismakingen en overdrachten.
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De vaste bewoners – kernbewoners - in 2020 waren:
 Jannie Dijksman met sinds 20 mei 2020 haar man Martin Schinkelshoek
 Iris Planken
 Andrew en Carien Eijgenraam met hun kinderen Jozua, Davita, Lucas en Timo tot september
2020
 Luuk en Gerda van Schothorst met hun kinderen Emily, Hanneke en Chris
 Pedro en Joanne Peene met hun kinderen Twan, Merit en Judit
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Gastopvang in de praktijk
Informatieaanvragen
In 2020 kregen de kernbewoners van Zilt 47 keer een aanvraag om over de mogelijkheden voor
gastopvang. Meestal gebeurt dit telefonisch of per e-mail en soms mondeling of via de website. De
herkomst van de hulpvragen staat weergegeven in het volgende overzicht.

Herkomst informatieaanvragen in 2020, 2019 en 2018
Informatieaanvragen

Aantal 2020

Aantal 2019

Aantal 2018

Kerkelijke gemeenten/voorgangers

1

4

2

Hulpverlening (waaronder: Eleos, De Hoop, Voedselbank,
Leger de Heils, Rivas, Youth for Christ Gorinchem, MEE,
Elim, Reclassering, sociale teams)

17

19

28

Vriendenkring / donateurs / oud bewoners

12

20

13

Eigen website of publicaties

5

1

2

Herkomst onbekend

12

12

9

Totaal

47

56

54

Via hulpverleningsinstanties en kerken:

Via particulieren:

Het aantal aanvragen is iets lager dan eerdere jaren. Wellicht speelt mee dat mensen vanwege corona
bleven waar ze waren, het niet zagen zitten om iets nieuws te beginnen. Een andere reden is wellicht dat
Zilt door de verhuizing van drie van de acht kernbewoners wat onderbezet was: er waren simpelweg
minder kernbewoners om ten allen tijde de telefoon aan te nemen.
Van niet alle aanvragen is bekend is hoe ze Zilt hebben gevonden. Duidelijk is wel dat de vriendenkring
een belangrijke rol speelt, net als de hulpverlening. De vriendenkring is voor een belangrijk deel kerkelijk,
dus de getallen bij ‘vriendenkring’ overlappen die van de ‘kerkelijke gemeenten’. Hoewel niet veel
aanvragen direct via de website binnenkomen, speelt de website wel een belangrijke rol in de voorlichting
wat Zilt is, voordat mensen binnenkomen.
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In 2020 waren zeven aanvragen voor een ouder (meestal een moeder) met een of meerdere kinderen.
Deze zijn vaak het moeilijkst af te wijzen vanwege de schrijnende situatie, maar vaak moeten we toch nee
verkopen. We hebben maar één ruimte die daarvoor geschikt is en die is dus vaak bezet.
Van het totaal van 47 aanvragen is er met 8 mensen een kennismakingsgesprek met de kernbewoners
gevoerd. Vanuit deze kennismaking zijn 6 personen uitgenodigd voor een intakegesprek. Vier van deze
personen zijn ook in Zilt komen wonen.

Mutaties meewoners
Per 1 januari 2020 woonden er zes meewoners in Zilt, inclusief een moeder met een baby.
Alle gastenkamers waren dus vol. Vier van hen vertrokken in 2020. Er kwamen ook vier mensen voor in
de plaats. Een meewoner kwam in 2020 en ging later in het jaar weer weg. Eind 2020 hadden we dus één
lege kamer en vijf meewoners.
Naast meewoners maakte één persoon gebruik van een kortdurend en terugkerend verblijf in Zilt voor
een time-out. Andere opvang van incidentele gasten was niet mogelijk in verband met corona.
Overzicht meewoners 2020
Totaal aantal
meewoners

Man

Langdurend

9

3

Kortdurend

1

1

Vrouw

5

Kind

1

Gekomen in
2020

4

Vertrokken in
2020

5

0

De meewoners die vertrokken zijn, zijn verschillend terecht gekomen. Het is mooi om te zien hoe het
leven van mensen soms een positieve wending neemt en dingen weer beter gaan. Sommige
oudmeewoners blijven nog frequent contact houden met Zilt; anderen gaan ‘verder’ en verliezen we wat
uit het oog.
De problematieken waar de meewoners zich voor geplaatst zien, omvatten bijvoorbeeld:
-

(Re)integratie in Nederland
Schulden en leven op de rit krijgen
Relatieproblematiek
Psychologische problematiek
Problematiek rond jongvolwassenen
Rouwverwerking.

9

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, kapel, wasmachine, hobbyruimte,
internet en de tuin.
Van de keuken wordt goed gebruik gemaakt ook voor de internationale keuken. Zo af en toe hebben we
meewoners die hart hebben voor koken, en we genieten mee van hun kookkunsten, inclusief allerlei
raadselachtige en exotische geuren.
De intake en begeleiding van de meewoners is een vrijwilligerstaak van de kernbewoners met
ondersteuning van een maatschappelijk werker. Ook in 2020 werd deze taak vervuld door Saakje Elzinga.
Zij is aanwezig bij intake gesprekken, driemaandelijkse evaluaties en eindevaluatie, en incidenteel op afroep
bij bijzondere omstandigheden. 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.
Het betalen van de huur is voor meewoners regelmatig een uitdaging, zeker als de financiën niet goed op
orde zijn. Dit kan een bron van problemen zijn, waardoor mensen Zilt überhaupt nodig hebben. Het
duurt dan vaak even voordat de huur binnen is. In sommige gevallen kost dit de kernbewoners best wat
moeite. We proberen een goede balans te vinden van huisbaas en buurvrouw (m/v) zijn.
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Het reilen en zeilen in de leefgemeenschap
Gezamenlijke activiteiten
Een leefgemeenschap gedijt bij een ritme en zo ook Zilt. Vier keer in de week is er een gezamenlijke
maaltijd. Drie keer kunnen meewoners aanschuiven bij één van de kernbewoners. Ze eten dan afhankelijk
van de groepsgrootte in de keuken of in de woonkamer van Zilt. Op zaterdag eten alle bewoners van Zilt
mee. Donderdag is er een bijzondere maaltijd: dan kunnen ook mensen uit de buurt aanschuiven.
Koffie en thee wordt regelmatig geschonken. Er is in ieder geval elke doordeweekse avond koffie. Op
weekdagen is er om 10 uur ’s morgens koffie met de mensen die thuis zijn en ook dan schuiven er vaak
wat mensen uit de buurt aan. Juist deze momenten zijn belangrijk voor mensen om gezelligheid te delen,
samen grappen te maken en te lachen en zo nodig stoom af te blazen of te klagen. Ook kan je zo
ervaringen uitwisselen over instanties en laagdrempelig raad krijgen over allerlei zaken.
De weekopening op zondagavond is een bijzonder moment waarop de bewoners de week beginnen met
zingen, Bijbellezen en bidden: we gaan verder in geloof en vertrouwen op de Heer. We geloven dat Hij
ons voorgaat en ons helpt. Er wordt concreet gebeden voor dingen die door bewoners ingebracht
worden als gebedspunt. Iedereen is welkom op zondagavond. Op feestdagen zoals Pasen, Kerst en Oud
en Nieuw, bezinnen de bewoners zich op wat deze feesten betekenen: persoonlijk, voor de
leefgemeenschap en voor de buurt.
Gezamenlijke inspanningen horen bij het levensritme van Zilt. Het schoonhouden en plegen van klein
onderhoud in 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 is er een klusmorgen. Dan wordt het
gemeenschappelijke deel van het pand onderhouden en repareren we wat we kunnen. Vaak doen we dit
met vrijwilligers samen.
Er een WhatsApp-groep gestart met een groot aantal mensen rondom Zilt, de “Rondom Zilt –
appgroep”. Hiermee is het mogelijk om omwonenden en betrokkenen uit te nodigen voor een extra
activiteit zoals een spelletjesavond, een filmavond of een traktatie bij de koffie.

Zilt als “Open Huis”
Zilt heeft inmiddels al een heel aantal stamgasten: mensen die 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 is er een groep mensen die hier
gebruik van maakt, waaronder ook mensen uit de wijk. Het aantal gasten wisselt. Soms zijn er bij de open
maaltijd drie mensen en een volgende keer tien – uiteraard vóór corona. Sommige mensen komen één of
twee keer en anderen worden na de eerste keer gelijk vaste gast. Er ontstaan hierdoor goede contacten
onderling, waar weer nieuwe vriendschappen uit voortkomen.
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Gastvrijheid in corona-tijd
Een groot deel van het jaar stond in het teken van corona, en door diverse maatregelen vanuit de
overheid, is het verlenen van gastvrijheid een grotere uitdaging geworden. Er zijn vele extra telefoontjes
gepleegd, en kaartjes gestuurd naar de mensen in de buurt die op Zilt leunen als ontmoetingsplek en
warm thuis. Tijdens de lock-down moesten we regelmatig het aantal bezoekers van buiten beperken. Een
aantal vaste bezoekers met een gering eigen netwerk zijn blijven komen, met als aanpassing dat we bij
grotere groepen gesplitst zijn, en we mensen gevraagd hebben bij toerbeurt te komen. Vanzelfsprekend
hebben we afstand gehouden.
Ook binnenshuis hebben we een aantal zaken moeten aanpassen. De maaltijden hebben we voortgezet,
waarbij we aan tafel de afstand hebben vergroot. Ook is een groot aantal maaltijden in buffetvorm
genoten. De afspraak is dat een ieder met klachten in zijn eigen woonruimte verblijft tot er getest is. Dat
is gelukkig goed verlopen. We kunnen met dankbaarheid constateren dat niemand in het pand in 2020
corona heeft gekregen.

Nabijwoners
Naast meewoners en kernbewoners zijn er ook twee gezinnen die als nabijwoners functioneren. Het
betreft de familie Don en de familie Rijneveld. Na hun goede verblijf in onze leefgemeenschap zijn zij nabijbetrokken gebleven. Ze verzorgen met regelmaat de maaltijden samen met de meewoners. Ze vallen wel
eens in bij de wekelijkse activiteiten of gedurende de vakantieperiodes als het best wel eens stil kan zijn in
Zilt. Meewoners zijn welkom voor een kop koffie en een goed gesprek bij hen thuis.

Vrijwilligers
Een aantal mensen helpt Zilt regelmatig. Het gaat dan om koken, de gezamenlijke ruimtes schoonmaken,
de website vernieuwen, de lay-out van het bestuursverslag en vriendenbrief opmaken, tuinieren, creatieve
dingen bedenken voor de inrichting van Zilt of komen helpen met de kluszaterdag. We zijn dankbaar voor
al het werk dat gedaan is. Het is bemoedigend dat er ook anderen blijken te zijn die dit werk weer op zich
willen nemen. Dit jaar hebben we de vrijwilligers bedankt met een pakketje met wat lekkers.
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Contact met de achterban
Gebruik van de woonkamer door diverse initiatieven in Gorinchem
Door het jaar heen worden de gemeenschappelijke woonkamer en keuken normaal gesproken door
verschillende groepen gebruikt. Dat is het afgelopen jaar minimaal geweest. Afgelopen jaar is de Alphacursus gestart en vanaf begin van de corona-tijd anders vormgegeven.
In de zomer heeft een dochter van een oud-kernbewoner, gasten voor haar bruiloft ontvangen om de dag
samen te beginnen.

Externe contacten
Het onderhouden van goede externe contacten, is van groot belang voor de continuïteit van de
gastopvang. Vanuit kernbewoners en bestuur is een profiel opgesteld voor een bestuurslid PR om hier
wat doelgerichter in te werk te gaan. We hopen deze medio 2021 aan te kunnen stellen.
Contacten met de achterban hebben we in 2020 op verschillende manieren vorm gegeven.

Nieuwsbrief
De Zilt nieuwsbrief is twee keer verschenen. Deze wordt verstuurd aan ongeveer 313 postadressen en
509 e-mailadressen. De e-mailverzending wordt gedaan via een gratis service waarbij mensen zich kunnen
aan- of afmelden (MailChimp). Dit helpt ons om het mailbestand up-to-date te houden en alleen lezers te
houden die de nieuwsbrief ook echt willen ontvangen. De nieuwsbrieven informeren onze achterban over
het reilen en zeilen in Zilt. Ook is de nieuwsbrief een handig hulpmiddel voor mensen die voor het eerst
met ons in contact komen, die interesse hebben in gastopvang of vrijwilligerswerk of die gewoon meer
willen weten over Zilt. Ook hebben we de vacatures voor kernbewoners in het afgelopen jaar laten
terugkomen in de nieuwsbrief.

Social media en website
We laten ook van ons horen via social media: via facebook (348 volgers), twitter (54 volgers), linkedIn (54
volgers) en Instagram (164 volgers). (www.facebook.com/leefgemeenschapzilt /
https://twitter.com/leveninzilt / https://www.instagram.com/leefgemeenschapzilt/)

Zichtbaar in de wijk
Zilt wil positief zichtbaar zijn in de wijk. Om die reden is er tijdens het 20-jarige jubileum in 2019 een
minibibliotheek opgehangen bij de voordeur. Er worden regelmatig boeken gebracht, gehaald of afgegeven
aan de deur. De praktijk wijst uit dat dit meer aanspraak geeft om Zilt heen.
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Zilt heeft wat geïnvesteerd in beplanting in de voortuin; we hopen dat we in 2021 weer een mooie
bloeiende tuin hebben. Doordat de haag bij de trampoline was omgewaaid in de novemberstorm van
2019, heeft Zilt een tijdje wat meer inkijk gehad. Dat was aanleiding om de omliggende haag ook korter te
maken en een nieuwe pergola te plaatsen met mooie klimplanten eraan, die wel enige ruimte houden om
naar binnen te kijken, maar ook wat meer kleur geven om Zilt heen. We zijn dankbaar voor de
vrijwilligers die ons hielpen met het plaatsen van de pergola!

Contacten met diaconieën en kerken
Er zijn diverse kerken en diaconieën die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund door giften en gebed.
Daar zijn we zeer dankbaar voor!
De Koepelkerk in Arkel heeft Zilt uitgekozen als diaconaal project van het jaar. Er is een presentatie
gegeven bij de Koepelkerk en samen is nagedacht over een passende bestemming voor de algemene
ruimtes.

Contacten met professionele hulpverleners en instanties
Het netwerk van professionele instanties blijft van groot belang voor Zilt. Zij verwijzen mensen naar ons
door en ook andersom wijzen wij mensen op hun bestaan. Soms is er intensief contact met professionele
hulpverleners bij een speciale situatie; bijvoorbeeld om tijdens een intake te kunnen beslissen of Zilt een
geschikte plek is of tijdens de verdere begeleiding van een meewoner. Organisaties waar we contact mee
onderhouden zijn onder andere: Eleos, De Hoop GGZ, Voedselbank, Leger de Heils, Rivas, Youth for
Christ Gorinchem, MEE, Reclassering en veel verschillende Sociale Teams uit de regio.

Zilt als inspiratie voor mensen die een leefgemeenschap willen starten
We merken dat veel christenen aan het nadenken zijn hoe zij, als persoon, als gezin of als gemeente, iets
kunnen betekenen voor hun naaste. Als Leefgemeenschap Zilt vinden we het mooi om hierbij mee te
denken. Enkele malen per jaar komen er mensen langs om inspiratie op te doen in Zilt. De inspiratie is
dan vaak wederzijds: ook wij beseffen eens te meer dat het mooi is om in een leefgemeenschap te wonen.
Dit soort bezoek was dit jaar erg moeilijk te realiseren in verband met corona. Toch hebben we enkele
contacten gehad op dit gebied, meestal digitaal.
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1

ALGEMEEN

1.1

Doelstelling

In de statuten van de stichting staat het doel als volgt verwoord: “Artikel 2. De stichting heeft, onder
aanvaarding van de Bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en
leven als grondslag, ten doel a. het versterken van het christelijk gemeenschapsleven, gebaseerd op de
dienstbaarheid waarin Jezus Christus ons is voorgegaan […] De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door: a. de oprichting en de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een of meer
leefgemeenschappen, met bijzondere aandacht voor gastvrijheid”
In gewone taal is de doelstelling waarvoor we ook giften ontvangen: het bieden van gastvrijheid en tijdelijke
opvang aan mensen die dat nodig hebben in onze leefgemeenschap.

1.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
Dhr. J.J. Vreugdenhil (voorzitter)
Mevr. J.L. Kortleve- de Poel (secretaris)
Dhr. G. Huisman (penningmeester)
Dhr. E.J.C. Loor
Dhr. S. Verhorst
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2

RESULTAAT

2.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 1.184 tegenover € 8.777 over 2019. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Verschil 2020

€

€

€

€

Baten
Huur opbrengsten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder
winststreven

61.677
22.823

61.879
18.600

72.334
19.094

-10.657
3.729

8.161

19.000

23.301

-15.140

Bruto-omzetresultaat

92.661

99.479

114.729

-22.068

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

4.100
70.319
2.059
17.070

3.800
70.071
2.658
23.300

3.800
76.745
2.189
22.944

300
-6.426
-130
-5.874

Som der lasten

93.548

99.829

105.678

-12.130

Resultaat

-887

-350

9.051

-9.938

Financiële baten en lasten

-297

-350

-274

-23

-1.184

-700

8.777

-9.961

Lasten
Kosten van beheer en administratie

Saldo

-4-
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3

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal
Voorzieningen
Langlopende schulden

98.111
52.500
3.000

104.294
40.000
4.500

153.611

148.794

Materiële vaste activa

60.769

65.215

Werkkapitaal

92.842

83.579

94.570

225
87.676

94.570

87.901

1.728

4.322

92.842

83.579

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal
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Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Gebouwen en -terreinen

60.769

65.215

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)

94.570

225
87.676
94.570

87.901

155.339

153.116

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

30.000
60.000
8.111

Voorzieningen

(5)

Langlopende schulden

(6)

Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Overlopende passiva

30.000
65.000
9.294
98.111

104.294

52.500

40.000

3.000

4.500

(7)
1.500
228
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1.500
2.822
1.728

4.322

155.339

153.116
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

Baten

(8)
(9)
(10)

Huur opbrengsten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som der baten

61.677
22.823
8.161

61.879
18.600
19.000

72.334
19.094
23.301

92.661

99.479

114.729

4.100
70.319
2.059
17.070

3.800
70.071
2.658
23.300

3.800
76.745
2.189
22.944

93.548

99.829

105.678

-887
-297

-350
-350

9.051
-274

-1.184

-700

8.777

-1.184

-700

5.000
3.777

-1.184

-700

8.777

Lasten
Kosten van beheer en administratie
(11)
(12)
(13)
(14)

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

(15)

Saldo
Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving, waaronder Richtlijn 650 voor fondswervende instellingen.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn ontleend aan de door het bestuur vastgestelde
begroting.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Overige voorzieningen
Groot onderhoud gebouwen
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de verhuurde wooneenheden en
ontvangen giften enerzijds, en anderzijds de huurlasten en overige lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Lasten algemeen
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Afschrijvingen
De materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen
€
Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

357.878
-292.663
65.215

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

4.654
-9.100
-4.446

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

362.532
-301.763
60.769

Dit betreft verbouwing aan het gehuurde pand.

Afschrijvingspercentages
%
Gebouwen en -terreinen

10-15

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Overlopende activa
Etenspot

-

- 12 -
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31-12-2020

31-12-2019

€

€

3. Liquide middelen
Rabobank NL84RABO0359095259
Rabobank NL74RABO01271233193
ING Bank N.V. NL81INGB 0007577463
ING Bank N.V. NL23INGB 0002569905
ING Bank N.V. NL81INGB 0007577463
Kas

1.800
87.500
5.144
126

12.254
308
75.000
114

94.570

87.676

30.000
60.000
8.111

30.000
65.000
9.294

98.111

104.294

4. Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

2020

2019

€

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

30.000
-

25.000
5.000

Stand per 31 december

30.000

30.000

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.
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Bestemmingsreserves
2020

2019

€

€

Bestemmingsreserve financiering vaste activa
Stand per 1 januari
Onttrekking

65.000
-5.000

70.000
-5.000

Stand per 31 december

60.000

65.000

In 2017 werd deze reserve gevormd, ter dekking van de gedane investeringen in materiële vaste activa,
overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving. De jaarrlijkse onttrekking komt overeen met de
afschrijving op de gedane investeringen.

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

9.295
-1.184

5.517
3.777

8.111

9.294

Stand per 1 januari
Dotatie

40.000
12.500

20.000
20.000

Stand per 31 december

52.500

40.000

Stand per 31 december

5. Voorzieningen
Overige voorzieningen
Groot onderhoud gebouwen

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het
onderhoud van het huurpand. Overeenkomstig de meerjarenonderhoudsplanning is in 2019 € 20.000 extra
gedoteerd. De verwachte jaarlijkse dotatie bedraagt € 12.500. Naast de voorziening zal bij groot onderhoud
een beroep worden gedaan op externe fondsen. De geschatte verplichting bedraagt per ultimo 2020 € 60.000.
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6. Langlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Leningen o/g
Lening PKN Gorinchem

3.000

4.500

2020

2019

€

€

Lening PKN Gorinchem
Stand per 1 januari
Aflossing

6.000
-1.500

7.500
-1.500

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

4.500
-1.500

6.000
-1.500

3.000

4.500

Langlopend deel per 31 december

Deze lening ad € 15.000 is verstrekt ter financiering van herinrichting van gastenkamers en
duurzaamheidsinvesteringen. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage
bedraagt 0,00% vast tot en met 2024. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 1.500. Het aantal resterende jaar
termijnen bedraagt 3.
Het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een looptijd korter dan vijf jaar.
Lening GKV Gorinchem
Stand per 1 januari
Aflossing

-

1.500
-1.500

Langlopend deel per 31 december

-

-

Stand per 1 januari
Aflossing

-

1.500
-1.500

Langlopend deel per 31 december

-

-

Lening fonds Christelijke doeleinden
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7. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Leningen

1.500

1.500

228

1.102
400
1.320
-

228

2.822

Overlopende passiva
Vooruitontvangen giften
Borg
Vooruitontvangen huur
Nog te betalen etenspot

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
De stichting heeft in juni 1998 een huurcontract afgesloten met de eigenaar van het pand voor een
totaalbedrag van ongeveer EUR 40.000 per jaar. Het contract is afgesloten voor onbepaalde tijd en de
wederzijdse opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Jaarlijks wordt de huur geïndexeerd.
Daarnaast heeft de stichting huurcontracten afgesloten met de kernbewoners voor een totaalbedrag van EUR
42.000 (inclusief vaste lasten en energie) 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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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

8. Huur opbrengsten
Huur kernbewoners
Huur meewoners
Huur diversen

42.061
19.601
15

39.673
21.706
500

42.845
28.941
548

61.677

61.879

72.334

In 2016 zijn de huren naar kernbewoners opnieuw vastgesteld en verhoogd tot een genormaliseerde huur. In
2019 was er een volledige bezetting van kernbewoners. In augustus 2020 is de familie Eijgenraam vertrokken
als kernbewoners.
9. Baten van particulieren
Giften particulieren
Giften kernbewoners

10.423
12.400

5.000
13.600

5.494
13.600

22.823

18.600

19.094

Met ingang van 2016 komen kernbewoners in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding naar rato van hun
verblijf, die zij op basis van vrijwilligheid kunnen terugstorten aan de Stichting.
10. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Giften kerken

8.161

19.000

23.301

In 2019 werd het 20-jarig bestaan van Zilt gevierd. Daardoor waren de giften van kerken aanzienlijk hoger.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.
Afschrijvingen
11. Afschrijvingen materiële vaste activa
Gebouwen en -terreinen
Vrijval bestemmingsreserve vaste activa
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Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

12. Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Gas water licht
Onderhoud onroerende zaak
Onroerendezaakbelasting
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen

41.159
10.462
3.949
2.249
12.500

40.790
12.917
4.000
2.364
10.000

40.104
12.302
2.154
2.185
20.000

70.319

70.071

76.745

963
1.096
-

1.200
808
650

911
577
701

2.059

2.658

2.189

12.400
1.558
555
277
210
2.070

13.600
2.000
2.250
700
1.750
3.000

13.600
1.928
2.429
810
1.702
2.475

17.070

23.300

22.944

-297

-350

-274

13. Kantoorlasten
Drukwerk / kosten vriendenbrief
Automatiseringslasten
Porti

14. Algemene lasten
Vrijwilligers vergoeding
Verzekeringen
Aanschaf klein inventaris
Geschenken / presentjes
Toerusting
Vergoeding maaltijden

Financiële baten en lasten
15. Rentelasten en soortgelijke lasten
Bank- en rentekosten
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Gorinchem, 22 april 2021

Voorzitter
Namens deze,
ValidSigned door J.J. Vreugdenhil
op 27-04-2021

Penningmeester
Namens deze,
ValidSigned door G. Huisman
op 27-04-2021

Dhr. J.J. Vreugdenhil

Dhr. G. Huisman

Secretaris
Namens deze,

Algemeen bestuurslid
Namens deze,

ValidSigned door J.J. Kortleve - de Poel
op 27-04-2021

Mevr. J.L. Kortleve - de Poel

Algemeen bestuurslid
Namens deze,
ValidSigned door S. Verhorst
op 28-04-2021

Dhr. S. Verhorst

ValidSigned door E.J.C. Loor
op 29-05-2021

Dhr. E.J.C. Loor

BEGROTING LEEFGEMEENSCHAP ZILT 2021
Code
4310
4350
4500
4520
4530
4540
4545
4725
4730
4905
4910
4920
4931
4935
4940
4941
4970
4990
8010
8020
8030
8070
8110
8200
8210
8250
8900

Omschrijving
Afschrijving verbouwing
Vrijval Bestemmingsreserve vaste activa
Huurkosten pand
Gas/water/electra
Vaste lasten pand
Onderhoudskosten pand
Dotatie voorziening groot onderhoud
Kosten website
Relatiegeschenken
Internetkosten
Rentelast en kosten ING
Verzekeringen algemeen
Aanschaf klein inventaris
Kosten vriendenbrief en jaarverslag
Toerustingskosten kernbewoners
Vrijwilligersvergoeding kernbewoners
Portokosten
Overige algemene kosten
Giften Kernbewoners
Giften particulieren
Giften kerken
Overige giften / inkomsten acties
Huuropbrengst kernbewoners
Huuropbrengst meewoners
Ontvangsten vrienden op de fiets
Vergoeding maaltijden
Incidentele baten en lasten
Saldo

Debet
Credit
10.000
9.000
41.983
12.000
2.314
3.500
10.000
100
750
1.000
300
1.500
1.500
750
750
13.600
250
500
13.600
6.000
8.000
40.224
17.500
25
2.500
-8.948
103.298

94.349

