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Medewerkers en bestuur 

Gelukkig kon het werk van Wording ook dit jaar doorgang vinden. Van de kant van de medewerkers was er steeds 

weer een grote inzet, al was het niet altijd even eenvoudig. We namen afscheid van vijf gastvrouwen/-heren, een be-

stuurslid, een interieurverzorgster en een kookmedewerker.  

Gelukkig mochten we ook zes nieuwe gastvrouwen/-heren en een roostercoördinator in ons midden verwelkomen. 

Ook vonden we een medewerker bereid om het bestuur op het gebied van fondsenwerving te versterken. Het aantal 

medewerkers verminderde slechts met één tot een totaal van 67 medewerkers: 43 gastvrouwen/-heren, 6 interieur-

verzorgsters, 8 kookmedewerkers, 3 aparte dienstverleners en 7 bestuursleden.  

Ontmoeting van medewerkers is en blijft een goede zaak. Er zijn twee medewerkersavonden gehouden: de jaarverga-

dering op woensdagavond 28 maart en een feestelijke avond met partners op zaterdagavond 26 november. 

 

Dagelijkse Dienstverlening in het Inloophuis 

In 2011 was Inloophuis Wording 311 middagen (van 14.00 – 17.00 uur) en 193 avonden (van 19.00 – 22.00 uur) open. 

Gemiddeld kwamen er ’s middags 16,8 bezoekers en ‘s avonds kwamen er gemiddeld 13,1 bezoekers. We hebben van-

wege een tekort aan inzetbare krachten vaker dan in 2010 moeten sluiten, maar desondanks zijn er meer bezoekers 

geweest. In de onderstaande tabellen zijn nadere gegevens opgenomen. 

 

BEZOEKERS-

AANTALLEN 
JAN FEBR MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC JAAR 

‘s middags 491 497 554 402 422 363 418 267 457 415 451 480 5217 

‘s avonds 208 182 332 197 239 199 190 176 251 198 160 202 2534 

 

OPENING JAN FEBR MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC JAAR 

middagen open 28 27 29 26 27 24 25 19 26 25 27 28 311 

middagen dicht 3 1 2 4 4 6 6 12 4 6 3 3 54 

avonden open 20 16 21 14 17 14 12 13 17 15 14 20 193 

avonden dicht 1 4 2 7 5 8 9 10 5 6 8 1 66 

 

Het jaar 2011 begon met strenge vorst. In verband met de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Hilversum 

over de winterregeling heeft Inloophuis Wording toen haar openingstijden tijdelijk verruimd, waardoor de openings-

tijden van ons inloophuis dan beter aansluiten op die van de Cocon.  

Per 1 maart werd de regiobinding van kracht. Dak- en thuislozen komen sindsdien alleen voor hulpverlening in Hilver-

sum in aanmerking als ze in Hilversum of één van de regio-gemeentes staan ingeschreven. We hebben frequent over-

leg met de hulpverlening in Hilversum gehad. Een enkele maal konden we via die contacten iets extra’s doen voor een 

bezoeker. Verder hebben we gemerkt dat binnen de gemeente actief gewerkt is om de dakloze een eigen plek te be-

zorgen en daarnaast de overlast van dak- en thuislozen terug te dringen. Aan het einde van het jaar bood de Pniëlkerk 

(CGK) aan een kerstmaaltijd te organiseren voor de daklozen. Dat hebben we als geslaagd ervaren op zondag 25 de-

cember.   

 

Vriendenkring en Financiën 

Inloophuis Wording wordt door velen daadwerkelijk gesteund. Financieel gezien konden we 2011 gelukkig afsluiten 

met een prachtig positief resultaat van € 3.228,00. De hogere baten zijn met name te danken aan bijdragen vanuit de 

kerken. De lagere lasten zijn mede te danken aan de vele giften in natura die we kregen.  

 

Bovenstaande zijn de hoofdpunten uit ons Jaarverslag 2011. 

Ben je geïnteresseerd in het complete verslag of het Financiële Jaarverslag? 

Laat het ons dan weten via de contactpagina van deze website! 
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