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1. Secretarieel jaarverslag.
De stichting Boek en Troost is op 11 december 2013 opgericht .
Het bestuur bestond uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 leden.
Dankzij 3 grote bijdragen van 1) een stichting, die anoniem wil blijven, en 2) de stichting
Sint Jozefpaviljoen en dankzij 3) een subsidie van de gemeente Gouda en nog enkele
individuele giften, konden wij een winkelpand huren in het centrum van Gouda.
Door de bovenverdieping te (onder-) verhuren werden de kosten voor de huur
gereduceerd.
Ook was er een garantie voor de financiering van de huur van het pand voor 2 jaar door
de initiatiefneemster.
Van november ’13 tot eind januari ’14 is er hard geklust in de winkelruimte (nieuwe
vloer, wanden verven, lekkages opsporen en oplossen en veel ‘poetsen’ ) zodat ‘de
winkel’ een mooie ruimte werd.
Het meubilair kwam voor een deel van de Non-Foodbank Gouda en via Marktplaats in
huis. De kinderboeken werden met grote korting gekocht (met dank aan boekhandel
Verkaaik) en de andere boeken werden vooral geschonken door mensen, die in het
verleden, in een periode van rouw, veel steun hadden gehad aan deze boeken.
In de loop van het jaar werd de winkel verfraaid met werken van de Goudse kunstenares
Inez Meter. Eventuele verkoop van deze werken komt de stichting ten goede.
Op 1 februari 2014 werd met ongeveer 25 vrijwilligers de winkel feestelijk geopend door
de toenmalige wethouder Marion Suijker .
Door meerdere artikelen en foto’s in ‘Goudse Post’ van Marianka Peters en door
berichten in de Goudse kerkbladen, Gouda Bruist en het VIP (vrijwilligers
informatiepunt) meldden vele vrijwilligers zich aan. Velen van hen bleken ‘lotgenoot’ te
zijn doordat zij, in het verleden of vrij recent, rouw van dichtbij hadden meegemaakt.
Het criterium voor de ‘aanname’ van een nieuwe vrijwilliger was vooral of hij/zij paste
in de groep andere vrijwilligers. Voor het werk in ‘de winkel’ was het belangrijkste
criterium of de vrijwilliger vooral tot luisteren in staat was. De bezoekers, die veelal in
rouw zijn, komen niet voor een antwoord op hun vragen; zij willen hun verhaal doen en
gehoord worden.
De ‘winkel’ ging open, 6 dagen in de week, aanvankelijk van 13.00 tot 17.00 uur.
Dit werd later aangepast naar 14.00 – 17.00 uur.
Vanaf 25 mei ’14 zijn wij bovendien gestart met het organiseren van zogenaamde
rouwcafés. Iedere 3e zondag van de maand (voor veel alleenstaande mensen de
moeilijkste dag van de week) is er een bijeenkomst voor lotgenoten, waar men, aan de
hand van een inleidend thema, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar,
in een gastvrije sfeer, van gedachten kan wisselen. Deze rouwcafés worden meer en
meer bezocht en worden door de bezoekers zeer gewaardeerd. Wellicht ligt hier de
grootste kracht van ‘Boek en Troost’; het lotgenotencontact.
Zowel ‘de winkel’ als de rouwcafés voorzien in een behoefte aan troost door met elkaar
te kunnen delen in verdriet. Bijzonder is daarbij, dat de winkel en de rouwcafés niet
alleen voor de bezoekers maar zeker ook voor de vrijwilligers een belangrijke plek van
ontmoeting van lotgenoten blijkt te zijn.

Vanaf het begin van het ‘draaien’ van de winkel is geprobeerd de taken en
verantwoordelijkheden te verdelen onder de vrijwilligers. In september werd dat
gerealiseerd; de initiatiefneemster van ‘Boek en Troost’, Alberdine Metz, heeft zich in
september 2014 teruggetrokken uit de dagelijkse leiding.
Daarna heeft er ook een verandering in het bestuur plaatsgevonden. Een bestuurslid werd
voorzitter en er kwam een andere penningmeester. De vrijwilligers worden vanaf
september aangestuurd / begeleid door de voorzitter Marianne Lambregts.
De secretaris houdt zich nog slechts bezig met fondsenwerving en onderverhuur van het
pand.
Het aantal vrijwilligers in december 2014 ligt rond de 25.
Vol goede moed gaan de vrijwilligers en het bestuur het jaar 2015 tegemoet.
Wij danken alle mensen, die door hun inzet en gulle giften ‘Boek en Troost’ hebben
mogelijk gemaakt.
Alberdine Metz
secretaris

2. Informatie over bezoekers.
De stichting heeft in het centrum van Gouda een winkelpand gehuurd. Dit pand is
verbouwd tot een ontvangstruimte, waar bezoekers ontvangen kunnen worden door een
vaste kern van vrijwilligers.
Het adres is: Lange Tiendeweg 69, 2801 KG Gouda.
In de ruimte staan diverse boekenkasten, waarin men literatuur kan vinden over rouw en
alles wat daarmee samenhangt. Aan een van de tafels kan men een boek raadplegen of,
onder het genot van een kopje koffie of thee, een gesprek aanknopen met een van de
vrijwilligers of met andere bezoekers. De huurders van de bovenverdieping hebben hun
wifi ter beschikking gesteld aan degenen die gebruik maken van de ontvangstruimte,
zodat modern contact met de buitenwereld mogelijk blijft.
Vanaf het begin is bijgehouden hoeveel bezoekers er kwamen en wat hun intentie was.
In 2014 zijn er 283 bezoekers geweest, waarvan er 122 tot de directe doelgroep
behoorden.
Het heeft er even naar uit gezien dat het aantal openingsdagen beperkt had moeten
worden vanwege het verloop in het vrijwilligersbestand, maar gelukkig bleek dit niet
nodig te zijn. Op een enkele uitzondering na is de winkel elke maandag- tot en met
zaterdagmiddag open geweest. Bovendien is er op zes zondagen een rouwcafé gehouden.

Enkele statistische gegevens.
Rouwcafé.
Op zes zondagmiddagen is een rouwcafé georganiseerd. Gemiddeld waren er ruim tien
bezoekers per keer.

Winkelbezoek.
Het aantal bezoekers per dag varieert heel sterk. Er zijn dagen dat er niemand komt, er
zijn ook dagen dat er meer bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Het maximum aantal
bezoekers op een middag was vijf.
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Aan het begin van het jaar zijn er relatief veel bezoekers geweest, ongetwijfeld door de
publiciteit die gepaard ging met de opening van de winkel. Daarna is het beeld heel
wisselend.
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3. Toelichting op het financiële jaarverslag.
3.1. Algemeen.
Doordat de stichting pas in december 2013 is opgericht, waren er per 1 januari 2014 nog
geen middelen en schulden. Er is dus geen beginbalans.
3.2. Resultaat.
Van een stichting die anoniem wenst te blijven is een gift ontvangen van € 15000. Deze
gift was bedoeld om de aanloopkosten te financieren en om een bijdrage te leveren aan de
continuïteit van het project voor de beoogde looptijd van drie jaar. Om een deel van deze
gift ook aan toekomstige jaren ten goede te laten komen, is een egalisatiereserve gevormd
die ten laste van het resultaat wordt gebracht. Door deze reserve in de toekomst te laten
vrijvallen, kan worden bijgedragen aan een positief exploitatiesaldo.
Het eigen vermogen is gesteld op het verschil tussen de betaalde en ontvangen
waarborgen voor de huur.
3.3. Waarderingsgrondslag.
De stichting beschikt niet over activa die een substantiële waarde hebben in het
economisch verkeer. De inventaris van de winkel is voornamelijk via Marktplaats en
kringloopwinkels aangeschaft. De grootste uitgave was de vloerbedekking. Deze kan niet
worden hergebruikt en daarom kan er geen waarde aan worden toegekend. Dit heeft ertoe
geleid dat de gehele inventaris als kostenpost is opgenomen en niet zal worden
geactiveerd.
3.4. Vooruitzichten.
Om in de toekomst aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen, is versterking van
de liquiditeitspositie noodzakelijk. Er zal dan ook onverminderd getracht worden nieuwe
fondsen te werven.
Joost van Dijke
Penningmeester

4.1. Balans per 31 december 2014
Activa
Bank
Kas
Waarborg huur
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen fondsen

3,080.95
106.20
2,850.00
958.55
3,000.00

Totaal activa

9,995.70

Passiva
Eigen vermogen
Egalisatiereserve
Waarborg onderhuur
Vooruitontvangen bedragen
Lening

2,450.00
6,545.70
400.00
500.00
100.00

Totaal passiva

9,995.70

4.2. Staat van baten en lasten 2014
Baten
Onderverhuur
Bijdrage energie e.d. huurder
Opbrengst kaarten
Bijdrage koffie, thee e.d.
Bijdragen rouwcafé
Particuliere giften
Anonieme stichting
St. Jozef Paviljoen
Subsidie gemeente Gouda
Van 't Hof Makelaardij
Palet Welzijn

4,800.00
701.03
115.10
17.25
165.00
350.00
15,000.00
3,000.00
2,250.00
250.00
50.00

Totaal baten

26,698.38

Lasten
Huur winkelruimte
Gas, water, elektra
Inventaris
Boeken
Marketing
Kosten vrijwilligers
Diverse kosten
Kosten kaarten
Kosten koffie, thee e.d.
Kosten rouwcafé
Kosten Wifi
Toevoeging aan egalisatiereserve

11,400.00
2,454.00
2,057.35
145.55
359.54
51.53
715.21
237.90
69.79
191.81
20.00
6,545.70

Totaal lasten

24,248.38

Resultaat toegevoegd aan eigen vermogen

2,450.00

