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MISSIE, VISIE EN BELEID
Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht is opgericht op
13 augustus 1992 door de Hervormde en Gereformeerde kerken
van Dordrecht en Zwijndrecht.
Later traden ook andere kerken toe. De deelnemende kerken geven op deze wijze uiting aan hun diaconale opdracht om dienstbaar en beschikbaar te zijn voor mensen in de samenleving.

Het Aandachtscentrum doet dat door een plek te bieden, waar:
1.
gastvrijheid wordt geboden aan een ieder die
daaraan behoefte heeft;
2.
mensen hun nood uit kunnen praten en over
levens- en geloofsvragen kunnen praten;
3.
informatie en advies kan worden gegeven ten
aanzien van plaatselijke en regionale (professionele)
hulpverlening;
4.
bemiddeling mogelijk is bij acute vragen en nood;
5.
men in en uit kan lopen, lezen, mediteren, bidden
en tot rust komen.
De grondslag van de Stichting is de erkenning van de bijbel als
Gods Woord en de diaconale noodzaak om gestalte te geven
aan de Bijbelse opdracht; als kerk voor mensen beschikbaar en
dienstbaar te zijn.
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Omzien naar de naaste, iedere dag van de week.

CORONA
Ook het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van Corona.
Afstand houden, mondkapjes dragen, contactgegevens noteren en handen desinfecteren bleven de standaard.
Wel mochten we gelukkig het hele jaar open blijven voor onze
kwetsbare bezoekers, ook tijdens de periodes van lockdown.
In mei stopten we met de gezamenlijke voedseluitgifte onder
de vlag van Licht voor Dordt.
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Ruim 13 maanden lang werd er samen met de werkgroep
Broodnodig twee keer per week op straat soep, brood en fruit
uitgedeeld en toiletartikelen voor wie dat nodig had. Vanaf mei
hervatten we de uitgifte weer zoals voor Corona.
Het Aandachtcentrum fungeerde ook in 2021 als uitgiftepunt
voor de gratis mondkapjes voor minima van de gemeente
Dordrecht.

ORGANISATIEVERBETERING
Het jaar 2021 werd aangegrepen voor een kritische blik op de
eigen organisatie.
Organisatieadviseur Johan van der Sloot deed in opdracht van
het bestuur onderzoek naar de organisatie van onze stichting.
Er werd een enquête gehouden onder alle betrokken binnen
de organisatie en met enkele medewerkers, bestuurs- en stichtingsraadleden werden gesprekken gevoerd.
De aanbevelingen werden in het najaar besproken in het bestuur en gedeeld met de stichtingsraad.

Ook voerden we dit jaar voor het eerst een impactmeting uit
met behulp van de toolkit van fonds Franciscus.
In overleg met de medewerkers werd een effectenkaart ingevuld en er vonden gesprekken plaats met verschillende
bezoekers aan de hand van het betekeniskaartspel over de
impact van het Aandachtscentrum op hun welbevinden.
Verder werd er met hulp van 2Select een plan geschreven
voor het toerusten van de medewerkers, ‘De Aandacht weer
centraal’. In 2022/2023 hopen we dit plan uit te voeren onder
leiding van een projectcoördinator.
Tenslotte werd er dit jaar een nieuwe Risico Inventarisatie en
Evaluatie uitgevoerd. Alle drie de rapporten leidden tot het
beleidsplan 2022 - 2025 waarvoor in 2021 de basis werd gelegd.

OPENINGSTIJDEN
In de eerste vier maanden van 2021 is het
Aandachtscentrum uitsluitend open
geweest op dinsdag, donderdag en
zondag van 13.30-15.30 uur.
Vanaf mei kwam daar de zaterdag bij: van
11.00-13.00 uur, en vanaf augustus werd
de inloopmiddag met een half uurtje verlengd naar 16.00 uur.
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In 2021 zien we het bezoekersaantal
weer wat stijgen. De capaciteit van het
Aandachtscentrum is echter nog beperkt
vanwege de verplichte 1,5 m afstand.
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BEZOEKERS
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Naast de fysieke bezoeken is er ook in
2021 nog het project Aandacht op afstand, waarbij medewerkers telefonisch
contact onderhouden met bezoekers of
met hen afspreken voor een wandeling in
de buitenlucht.
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In 2021 waren minder medewerkers
beschikbaar, deels door corona, deels
door vertrek of overlijden.
We namen afscheid van een trouwe
medewerkster Lenie, ruim 25 jaar verbonden aan het Aandachtscentrum, zij
overleed in februari.
Een tweetal stafteamleden namen
afscheid en een drietal medewerkers
namen eveneens om verschillende
redenen afscheid. In totaal waren er
30 vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer de bezoekers ontvingen.

Vijf medewerkers stopten in de loop van
het jaar en we verwelkomden vijf
nieuwe medewerkers.
Ook startten er enkele nieuwe vrijwilligers voor het broodhalen en kwamen er
helpende handen bij het uitdelen van het
brood.
Het Aandachtscentrum heeft één (betaalde, beroepskracht) coördinator in dienst,
Petra Jongekrijg, voor 24uur (di-wo-do).
Petra ondersteunt en begeleidt de vrijwillige medewerkers en bezoekers.
Helaas werd Petra ziek en kon zij vanaf oktober geen werkzaamheden meer verrichten voor het Aandachtscentrum.

Haar taken werden tijdelijk overgenomen
door stafteam en bestuur.
De coördinator wordt ondersteund door
een vrijwillige administratief ondersteuner,
Adrie van den Dool. Adrie is twee dagdelenen per week aanwezig op het secretariaat.
Verder heeft het Aandachtscentrum een
interieurverzorgster in dienst, Anneke van
Eck.
Er werden in 2021 twee medewerkersbijeenkomsten georganiseerd (waarvan één
zomerborrel) en één medewerkerstraining
“Provocatief met bezoekers”.
We leerden over de drieslag liefde, humor,
en - als de veiligheid er is - ook een beetje
prikkelen.

Het Diakonaal Aandachtscentrum is aangesloten bij het Platform Dak- en Thuislozen en het Diaconaal Platform Dordrecht
(sinds oktober 2020 onderdeel van stichting Samen Dordt).
In het Platform Dak- en Thuislozen zijn
naast de organisaties voor maatschappelijke opvang in Dordrecht ook de gemeente
en sociale dienst vertegenwoordigd. Vanwege corona kwam het Platform in 2021
niet samen.
Het Diaconaal Platform, waarin de diaconieën en caritas van de verschillende
Dordtse Kerken vertegenwoordigd zijn,
vergaderde éénmaal in 2021.
Daarnaast is het Aandachtscentrum sinds
september 2005 ‘hulpgroep’ bij Johanniter Nederland. Johanniter Nederland
(formeel stichting Johanniter Hulpverlening) is een organisatie met circa 4000
vrijwilligers die actief zijn in lokaal georganiseerde vrijwilligersgroepen in onder
meer verzorgingshuizen, ziekenhuizen,
inloophuizen en hospitia.

PAND
Het Diakonaal Aandachtscentrum is sinds
2010 gehuisvest aan de Singel
273-275.
Beneden is een ontmoetingsruimte met
keuken en een stilteruimte waar bezoekers
zich even kunnen terugtrekken. Boven
is een vergaderruimte en kantoorruimte
voor de coördinator en het secretariaat.
Het pand is eigendom van Trivire en wordt
aan de stichting om niet ter beschikking
gesteld. Het huidige huurcontract loopt tot
2029.
Het pand omvat nog een bovenverdieping
die momenteel leeg staat. Er zijn plannen
het pand dusdanig te verbouwen dat deze
verdieping door Trivire verhuurd zou kunnen worden voor bewoning. Verschillende
ideeën zijn hierover in 2021 uitgewisseld,
maar dit leidde nog niet tot een definitieve
beslissing.
Er is nieuwe dakbedekking geplaatst op
het platte gedeelte, de wifi op de bovenen benedenverdieping is versterkt, en er
is met behulp van een match op de Beursvloer een plan gemaakt voor verbetering
van de akoestiek.

DRAAGVLAK
Het Aandachtscentrum wordt primair
gedragen door de participerende kerken.
Vanwege de coronapandemie was er in
2021 weinig contact met de kerken mogelijk. Er zijn geen babbelbroodjes georganiseerd en er zijn ook geen jeugdgroepen
langs geweest.
Wel is het Aandachtscentrum via Licht
voor Dordt uitgebreid in beeld
gekomenin 2021.
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Ook kreeg medewerker Eva in 2021
de Dordtse Belofte uitgereikt voor
haar werk bij het uitgiftepunt en later
in het Aandachtscentrum.

COMMUNICATIE
Het Aandachtscentrum
communiceert via stukjes in de
(kerkelijke) media en berichten op
de website en facebookpagina.
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SAMENWERKING

Eenmaal per jaar (december 2021) verschijnt het gedrukte magazine Aandacht,
dat verspreid wordt via de participerende
kerken. Met de medewerkers wordt gecommuniceerd via een maandelijks digitaal nieuwsbulletin Vlugschrift.

ACTIVITEITEN
Aandacht op afstand :
- medewerkers onderhielden telefonisch contact met de
bezoekers.

GWN doen:
•
Met Pasen werden bezoekers diverse paasstukjes
gemaakt van o.a. narcissen en veel groen
•
Een geplande fietstocht naar Kinderdijk kon
jammer genoeg geen doorgang vinden vanwege
slechte weersomstandigheden
•
een presentatie over Syrië werd gehouden tijdens
de medewerkersdag.
•
creatieve middag
Pannenkoekenmiddag en soepzondag konden weer
starten
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Aandacht voor Taal :
– de taalgroepen hebben dit jaar plaatsgevonden met
inachtneming van de coronaregels
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Uitgifte soep en brood:
- de actie Licht voor Dordt kon per 1 mei worden opgeheven en brooduitgifte vond weer plaats als voorheen: door
zowel Broodnodig en het Aandachtscentrum op de eigen
locaties.

BIJZONDERE
ACTIVITEITEN IN 2021
UITREIKING SPELDEN JOHANNITER NL
16 juli - feestelijk borrel in plaats van een nieuwjaarsreceptie
die niet door kon gaan. Er werd een feestelijke bijeenkomst
georganiseerd die in het teken stond van afscheid en spelduitreiking van de Johanniter orde. Een aantal vrijwilligers werd
in het zonnetje gezet.
Uit de hand van barones Floor van Dedem (werkmeesteres
van het Kapittel) ontvingen 2 vrijwilligers de Medaille Johanniter Vrijwilliger van Verdienste en 3 vrijwilligers kregen een
herdenkingsspeld uitgereikt omdat zij 25 jaar in dienst waren
van het Aandachtscentrum.
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UITSTAPJE
31 juli en 19 augustus ging een
groep bezoekers en medewerkers naar Hoek van Holland.
Deze groepen kwamen bij Petra
op bezoek tijdens haar vrijwilligerswerk voor het recreatiepastoraat in Hoek van Holland.

BURENDAG
Zaterdag 25 september vierden we burendag met
medewerkers, bezoekers en buurtbewoners.
AED
In actie voor een AED: met behulp van donaties uit de buurt
werd een AED apparaat aangeschaft. Door noodzakelijke
eisen aan plaats op de gevel en toestemming van gemeente
over de locatie is er nog overleg gaande omtrent de
definitieve bevestiging.
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COLLEGIAAL BEZOEK
Meer dan 70 coördinatoren en vrijwilligers bezochten 12
verschillende inloophuizen in heel Nederland.
Een aantal van onze vrijwilligers bezochten de Pauluskerk in
Rotterdam en een inloophuis in Tiel. Er werd hiervan verslag
gedaan op de medewerkersbijeenkomst.

NETWERK DAK
In opdracht van Netwerk DAK kwam Jan Nieuwstad foto’s maken in het Aandachtscentrum. De foto's worden gebruikt voor
landelijke fondswerving. Een aantal bezoekers en vrijwilligers
gingen samen op de foto en ontvingen een mooie afdruk.
ARMOEDEFONDS
We kregen van het Armoedefonds ‘ik denk aan jou’-steunpakketjes om uit te delen aan kwetsbare ouderen.
SINTERKLAAS
Een chocoladeletter voor alle bezoekers en voor alle vrijwilligers een verrassing in de vorm van een chocoloney tablet met
“Blij met jou” en een gedicht in de brievenbus.
KERST
Twee vieringen vonden plaat gehad met elk 7 gasten, zodat
voldoende afstand kon worden gehouden.

Masoon gaf een presentatie over zijn
geboorteland Syrië en had een heerlijk
gerechtje meegenomen voor iedereen om mee
naar huis te nemen.
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Letterlijk proeven van Syrië. Onze bezoekers hadden
een top middag en luisterden zeer geïnteresseerd (uiteraard allemaal op veilige afstand).
GWN DOEN is een werkgroep van bezoekers en medewerkers die samen activiteiten uitdenken en organiseren.

TOELICHTING
BIJ DE
FINANCIËLE
CIJFERS
JAARVERSLAG 2021
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De inkomsten in 2021 zijn boven budget doordat
er achterstallige collecten zijn ontvangen van een
onzer participanten.
Ook is er een eenmalige bijdrage ontvangen van
Netwerk DAK en Missie Dordt ter dekking van
kosten welke gerelateerd zijn aan kosten van het
coronavirus.
Samen met de bijdrage van het Kansfonds ter dekking van de exploitatiekosten leid dit tot een goed
resultaat.
De gezamenlijk kerken leveren nog immer 55 % van
onze inkomsten en zijn dus essentieel voor onze
stichting.
De totale uitgaven liggen op het gebudgetteerde
bedrag en bestaan uit salariskosten huisvestingskosten, kantoorkosten en operationele kosten.

Voor de personeelskosten is een voorziening opgenomen t.b.v. ziekte/vertrek van de coördinator.
De energiekosten zijn € 590 hoger hetgeen wegvalt
tegen andere wat lagere huisvestingskosten.
Dit is ook het geval bij de kantoorkosten waarvan
de computerkosten door een aantal aanpassingen
hoger zijn en wegvalt tegen de overige kantoorkosten als gevolg van besparing hierop.
Het exploitatietekort is derhalve € 4.065 voor 2021
zijnde aan kosten € 82.255 en aan inkomsten €
78.190.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Activa			

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Materiële vaste activa

31-12-2021

Stichtingsvermogen
4.838

6.498

Volttende activa
Vorderingen		

Passiva		

2.985

1.880

Liquide middelen

148.820

143.640

Totaal

156.643

152.018

131.372

31-12-2020
135.437		

Voorzieningen

8.000

Kortlopende schulden

17.271

10.321

156.643

152.018

Totaal

6.350

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

begroting 2022

2021

2020

Baten: 							 68.020			 78.191			63.552
Lasten:						
Personeelskosten					47.880				54.799				43.455
-1.000			

165			

115
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Overige bedrijfslasten				26.938				 27.064			 19.512
Totale lasten							 73.818		

82.028			63.082

Exploitatieresultaat						

-5.798			

-3.837			

470

Financiële baten en lasten 					

-270			

-228			

-202

Resultaat							

-6.068 			

-4.065

			

268
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Afschrijvingen op materiële vaste active		

HET BESTUUR VAN HET
AANDACHTSCENTRUM
Het bestuur heeft in 2021 acht keer over de dagelijks gang van
zaken vergaderd. Eénmalig was er een heisessie om over de organisatieverbetering na te denken. In juli nam Ank Romijn afscheid
van het bestuur en nam Carmen Spelbos formeel de rol van
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medewerkersvertegenwoordiger over. De vergaderingen werden deels
fysiek (op 1,5 m) en deels digitaal gehouden.
Vaste punten op de agenda zijn het reilen en zeilen in het Aandachtscentrum, de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie en
de financiën.
De stichtingsraad kwam twee keer bij elkaar, waarvan één keer in de
Open Hof, zodat we met voldoende afstand konden vergaderen en één
keer digitaal.
Eens per maand was er een (digitaal) stafteamoverleg met de mentoren, de coördinator en een afgevaardigde namens de medewerkers.
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Stichtingsraadlid Cor van Breugel trok zich terug als vertegenwoordiger
van Gereformeerde kerk Zwijndrecht, zijn positie wordt nu waargenomen door Erik Bos; Laurens Vogelaar trok zich terug als vertegenwoordiger van Gereformeerd vrijgemaakt Dordrecht zijn positie wordt
nu door Menko Drost waargenomen; Rineke Kuiper trok zich terug als
vertegenwoordiger van de Hervormde Gemeente te Zwijndrecht; haar
positie wordt nu door Paul den Otter waargenomen.
STICHTINGSREAADLEDEN PER 31 DECEMBER2021

BESTUURSLEDEN PER 31 DECEMBER 2021
Matthieu Ouwens
Anton Bowier		
Frans de Groot
Elly van Wenum
Carmen Spelbos

voorzitter
vicevoorzitter, vertegenwoordiger
Johanniter NL
penningmeester
secretaris
vertegenwoordiger vrijwilligers

Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam Jonneke van Spijk
Gereformeerde kerk van Zwijndrecht		
Erik Bos
Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht		
Aart van Joolingen
Hervormde Gemeente te Dordrecht		
Katja Rusinovic
Hervormde Gemeente te Zwijndrecht		
Paul den Otter
Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven Zuid Hans Bruggeman
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt			
Menko Drost
Remonstrantse Gemeente van Dordrecht		
Wout-Jan Louwaars
Vrije Evangelische Gemeente van Dordrecht
Vacature
Baptistengemeente					Jan van den Burg
H. Theresia van Ávilaparochie			
Franck Baggen
Nederlands Gereformeerde Kerk Open Hof
Bertus van der Vegt

CONTACTGEGEVENS

coördinator:
Petra Jongekrijg –van Dongen
e-mail: coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl
mobiel: 06 53 78 54 90
secretariaat:
e-mail: secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl

“Aandacht biedt de kiem van
een relatie en daaruit zal een
mens opstaan.”
Andries Baart

bestuur:
e-mail:bestuur@aandachtscentrumdordrecht.nl
WILT U HET AANDACHTSCENTRUM STEUNEN MET EEN GIFT?
Stichting DiakonaalAandachtscentrum Dordrecht
IBAN: NL06 RABO 0315 3561 62
ANBI: 801547313
RSIN: 801547313
KVK: 41121097

*De pentekening op de kaft is speciaal voor het Aandachtscentrum gemaakt door Jan Hensema
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Stichting DiakonaalAandachtscentrum Dordrecht
Singel 273-275
3311 HD Dordrecht
telefoon: 078 631 52 88
https://aandachtscentrumdordrecht.nl

