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BESTUURSVERSLAG 2019
Initiatief
Op initiatief van Fred Wagenaar is er samen met de gebiedsadviseurs van de voormalige gemeente
Rijnwoude onderzoek gedaan naar de behoeften voor inwoners van Koudekerk aan den Rijn.
Aangezien Koudekerk één van de meest vergrijzende kernen in de gemeente Alphen aan den Rijn is,
bleek er een grote behoefte te zijn aan een voorziening voor de groep mensen met geheugenproblemen.
Deze groep blijkt bij de reguliere activiteiten vaak buiten de boot te vallen (of niet meer mee kunnen
komen). Op advies van deskundigen is gekozen voor een inloophuis volgens het Odensehuis-concept,
maar waar iedereen welkom is die hierbij wil ondersteunen of aanwezig wil zijn.
Fred verzocht huisarts Jesse van Eekelen en Frans Ebben (veel ervaring met senioren) hem te
ondersteunen. Dit alles heeft geleid tot de oprichting van de stichting.
Oprichting stichting
De initiatiefnemers hebben voor dit doel op 4 april 2019 de Stichting Inloophuis Koudekerk aan den
Rijn en omgeving opgericht.
Samenstelling bestuur
Frans Ebben, voorzitter
Fred Wagenaar, secretaris
Jesse van Eekelen, penningmeester
Het bestuur wordt ondersteund door een beheercommissie en een financiële commissie.
Tevens hebben zich de nodige vrijwilligers aangemeld om te helpen bij de verbouwing en de activiteiten.
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74535358.
ANBI
De Stichting Inloophuis Koudekerk aan den Rijn en omgeving heeft met ingang van 1 januari 2020 de
status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen inhoudt dat (particuliere) giften aan de
stichting vanaf die datum voor fiscale aftrek in aanmerking komen.
Huisvesting

In augustus 2019 is een huurovereenkomst met Stichting Vrijetijdscentrum de Ridderhof te Koudekerk
aan den Rijn afgesloten voor de huur van een bedrijfsruimte (de Tollzaal) in het vrijetijdscentrum de
Ridderhof voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021.
Tevens heeft huurder een optie tot verlenging van de huurovereenkomst na afloop van deze periode.
Sponsors
Om de huur van de ruimte, de inrichting en de exploitatie van het inloophuis mogelijk te maken zijn de
volgende sponsors bereid gevonden om een bijdrage te leveren.
- Gemeente Alphen aan den Rijn
(bijdrage huur)
- Woningbouwvereniging HABEKO Wonen
(bijdrage huur)
- Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms (inrichting ruimte)
- Rabobank Coöperatiefonds
(inrichting ruimte)
- Stichting RCOAK
(inrichting ruimte)
- Stichting Zorg en Zekerheid
(inrichting ruimte)
- Oranje Fonds
(inrichting ruimte en exploitatiekosten)
- Vibu Projectontwikkeling B.V.
(exploitatiekosten)
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Beroepskracht
In het inloophuis zal een beroepskracht (mevrouw Evelijn van der Veer) aanwezig zijn die een
coördinerende, faciliterende en ondersteunende rol heeft in de organisatie.
Bij haar werkzaamheden in het inloophuis zal zij worden bijgestaan door vrijwilligers.
De kosten van de beroepskracht worden betaald door de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Opening inloophuis
Het inloophuis is op 25 februari 2020 geopend. In verband met de coronacrisis is het inloophuis
met ingang van 13 maart 2020 helaas voor onbepaalde tijd gesloten.

