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Medewerkers en bestuur 

We zijn dankbaar dat de dienstverlening in Wording in 2012 doorging. Dat is niet vanzelfsprekend. In de maand maart 

moesten we helaas afscheid nemen van vijf gewaardeerde medewerkers en in de daarop volgende maanden van nog 

drie. Ook een bestuurslid nam afscheid, maar zij bleef nog wel het rooster maken waarnemen. In de loop van het jaar 

konden we gelukkig maar liefst vijftien nieuwe medewerkers inwerken, waaronder twee interieurverzorgers. Zo 

telden we eind 2012 74 medewerkers, te weten 48 gastvrouwen/-heren, 8 interieurverzorgers, 8 kookmedewerkers,  

4 aparte dienstverleners en 6 bestuurleden (waarbij een vacature). De maaltijden op de donderdagavond werden 

steeds prima verzorgd evenals de verzorging van het interieur.  

Er zijn twee medewerkeravonden gehouden, waar medewerkers onderling elkaar ontmoetten: de jaarvergadering op 

dinsdagavond 3 april en de feestelijke avond met partners op zaterdagavond 24 november met een bijna traditioneel 

stamppotbuffet en een leuk uitdagend bouwspel. 

 

Dagelijkse dienstverlening in het Inloophuis 

Inloophuis Wording was 295 middagen (van 14.00 – 17.00 uur) en 211 avonden (van 19.00 – 22.00 uur) open. 

Gemiddeld kwamen er ’s middags 16,1 en ’s avonds 9,7 bezoekers. In het jaar daarvoor lagen deze aantallen op  

’s middags 16,8 en ’s avonds 13,1 bezoekers. Voor zover we konden tellen, werden er in 2012 in totaal zo’n 960 

bezoeken minder gebracht dan in het jaar daarvoor. Bewust spreken we hier van bezoeken en niet van bezoekers, 

omdat het veelal om dezelfde mensen gaat. Wording was ongeveer even veel dagdelen open als het jaar ervoor:  

504 dagdelen in 2011 (311 middagen en 193 avonden) en 506 dagdelen in 2012 (295 middagen en 211 avonden).  

Uit onderstaande tabellen blijkt dat het werk in 2012 vooral van april t/m september onder druk stond. Met het 

afscheid van acht medewerkers en de zomervakanties moest er helaas vaak gesloten worden. Met de wat latere 

komst van de nieuwe medewerkers trad er een verbetering in. 

  

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

‘s middags 528 426 333 298 305 336 346 270 403 440 498 564 4747 

‘s avonds 178 95 129 171 191 173 170 163 176 242 220 136 2044 

 

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

middagen open 29 27 27 21 20 21 23 19 24 26 27 31 295 

middagen dicht 2 2 4 9 11 9 8 12 6 5 3 0 71 

avonden open 20 19 19 16 17 17 17 14 16 21 19 16 211 

avonden dicht 2 2 3 5 6 4 5 9 4 2 3 2 47 

 

We zijn het jaar 2012 begonnen met een vorstperiode, en ook de laatste maand van het jaar telde enige vorstdagen. 

Door de gemeente Hilversum werd gedurende die periode een verbod afgekondigd op buiten slapen. Ons Inloophuis 

opende die dagen 's middags een uurtje eerder (om 13:00 uur ipv 14:00 uur), waardoor onze bezoekers niet buiten 

hoefden te blijven gedurende de tijd dat de nachtopvang in de Cocon werd schoongemaakt. We zijn erg dankbaar dat 

we in die periodes dankzij de extra inzet van medewerkers altijd open konden zijn. 

Op tweede kerstdag heeft er een goed bezochte en prachtig verzorgde maaltijd plaats gevonden in het inloophuis, 

aangekleed met muziek en meditatie. Al met al was het een huiselijke kerstviering met veel gasten.  

 

Vriendenkring en Financiën 

Inloophuis Wording wordt door velen daadwerkelijk gesteund. Binnen de begroting 2012 was rekening gehouden met 

een tekort van € 2.080,00. De werkelijkheid was geheel anders. Het jaar 2012 konden we gelukkig afsluiten met een 

prachtig positief resultaat van € 2.011,00. Hogere baten, bestaande uit bijdragen door kerken, instanties en vanuit de 

Vriendenkring en lagere lasten, mede te danken aan de vele giften in natura, hebben hiertoe bijgedragen. 

 

Bovenstaande zijn de hoofdpunten uit ons Jaarverslag 2012. 

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

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

 


