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elk mens is waardevol
Visie
Er is behoefte aan ontmoetingsplekken waar mensen gezien en gehoord worden.
Juist in een stedelijke samenleving als in Amersfoort is het van groot belang dat er
plaatsen zijn waar (kwetsbare) mensen ontvangen worden in een zo laagdrempelig
mogelijke omgeving.
Missie
Creëren van voorwaarden en mogelijkheden om (kwetsbare) mensen te ontvangen
en in hun kracht te zetten.
Doelstelling
“Elk mens is waardevol”. Door middel van een netwerk van inloophuizen wil de
Stichting ontmoetingsplaatsen bieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen,
waar men in contact kan komen met medebewoners om ervaringen te delen en
herkenning te vinden en door een wijd scala aan activiteiten mensen in hun kracht
gezet worden. Op deze manier wil de stichting een huiskamer voor de wijk zijn en
bijdragen aan de saamhorigheid en kwaliteit van leven in de wijk. De stichting wil
open staan voor alle inwoners van Amersfoort en maakt geen onderscheid naar ras,
geslacht, herkomst, leeftijd, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid van
vrijwilligers en bezoekers van de inloophuizen.
Wat verstaan wij onder inloopwerk?
Inloophuizen houden zich bezig met het initiëren en faciliteren van activiteiten en het
ondersteunen van vrijwilligers op de volgende gebieden:
a) sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die
algemeen toegankelijk zijn en die bevorderlijk kunnen zijn voor de
maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen;
b) activerende en ondersteunende activiteiten die gericht zijn op bevordering van de
leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en
leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van
(groepen van) burgers.
De stichting vanaf de oprichting
De Stichting Inloophuizen Amersfoort is opgericht in juni 2015 waarbij 4 inloophuizen
zijn aangesloten:
Opgericht:
• Inloophuis Schothorst → locatie: Schothorst
1986
• Diaconaal Aandachtscentrum (DAC) → locatie: Centrum/stad 1989
• De Ontmoeting → locatie: Kattenbroek
1993
• Ontmoetingscentrum de Herberg → locatie: Nieuwland
2000
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In de statuten van de Stichting is het doel van de stichting als volgt omschreven:
-

het opzetten en onderhouden van een netwerk van inloopplekken met ieder een karakter
dat bij de wijk hoort;
- coördinatie van het inloopwerk;
- kwaliteitsbewaking;
- het werkgeverschap van de beroepskrachten;
- eigenaar/huurder onroerend goed ten behoeve van het inloopwerk;
- fondswerving voor het algemene inloopwerk;
- opzetten centrale acties;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsactiviteiten
De stichting wil een solide basis zijn voor de bij haar ingesloten inloophuizen.
Daartoe zet de stichting zich in om:
- de gelden te beheren die vanuit de kerken haar zijn toevertrouwd
- subsidies en donaties te verwerven en te beheren voor projecten en activiteiten
- een goed werkgever te zijn voor de beroepskrachten
- een actuele vrijwilligersbeleid dat voorziet onder andere in werving en scholing
- zorg te dragen voor huisvesting van de inloophuizen
- zorgen voor synergie en samenwerking tussen de inloophuizen
- jaarlijks een verantwoorde begroting en afleggen van financíele verantwoording
- jaarlijks verslag te doen van activiteiten en projecten en de voortgang binnen de
stichting en binnen de aangesloten inloophuizen
Naast het leggen van een solide basis voor de aangesloten inloophuizen is het de
ambitie van de stichting in de komende jaren om:
- inloopactiviteiten te initiëren en ondersteunen in de wijken van Amersfoort waar
geen inloophuis aanwezig is
- een duidelijke plaats te verwerven binnen de sociale kaart van Amersfoort
- het draagvlak van de stichting te verbreden
- contact te leggen met soortgelijke initiatieven
Organisatie
Kenmerkend voor de stichting is een duidelijke verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen het centrale bestuur en de lokale besturen van de
inloophuizen. Het bestuur van de stichting zet zich primair in voor de
basisvoorwaarden voor de aangesloten inloophuizen en voor coördinatie van
werkzaamheden. Het bestuur is de werkgever van de beroepskrachten.
De leden van het bestuur, dat uitdrukkelijk functioneert zonder last of ruggespraak,
worden aangedragen door de oprichtende kerken (de Rooms-Katholieke Parochie
van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort met haar Parochiële Caritas Instelling, de
Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de Diaconie van de
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Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord) en de lokale besturen van de
inloophuizen.
De lokale besturen van de inloophuizen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken binnen hun inloophuis en voor het opstellen van de eigen beleidsplannen.
De stichting voldoet aan de noodzakelijke basisvoorwaarden zoals huishoudelijk
reglement, website, ANBI-status, werknemersvoorzieningen, beleidsplan, enz.
Meer informatie over de stichting en de aangesloten huizen vindt u op
www.stichtinginloophuizenamersfoort.nl
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