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1. Secretarieel jaarverslag. 

 

1.1. Algemeen.  

De stichting beschikt niet over een eigen pand, daarom vonden de activiteiten op diverse 

locaties plaats, waarbij het Nelson Mandela centrum in Gouda ook in 2018 een vast 

samenkomstpunt is geweest. 

 

1.2. Activiteiten.  

 Rouwcafe 

Vanaf april 2014 houden wij elke derde zondagmiddag van de maand een Rouwcafé. 

Daar wordt onder verstaan dat wij elke maand een thema aanbieden dat centraal staat 

deze middag. Iedereen die met rouw te maken heeft, kan vrij binnenlopen. Er wordt een 

bijdrage van vijf euro gevraagd om de kosten te dekken. We starten met koffie en thee. 

Bij aanvang wordt er een kaarsje voor de dierbare gestorvenen aangestoken. Eén van de 

vrijwilligers houdt een korte inleiding, waarna een gezamenlijke uitwisseling over het 

onderwerp wordt gehouden. De vrijwilliger sluit het gesprek af met een samenvatting of 

een gedicht. De middag wordt afgesloten met een vrij onderling gesprek onder het genot 

van een drankje en een hapje. 

De dierbare in het licht zetten, Evenwicht  balans vinden, De 

keerzijde van de lente. 

Het aantal bezoekers bedraagt 5 à 10 per middag. Dit lijkt heel weinig, maar de middagen 

worden hoogst gewaardeerd . De bezoekers geven aan dit absoluut niet te willen missen. 

Dus gaan wij door. 

 Lotgenotengroep 

Ook in 2018 zijn de lotgenotengroepen diverse keren bijeen geweest. De gespreksleiding 

is in de handen van enkele ervaren vrijwilligsters. 

Van februari t/m november is er elke maand een lunch georganiseerd voor weduwen en 

weduwnaren. 

Er zijn ook enkele workshops gehouden 

 Lezingen:  

Er is één lezing gehouden door Chakir met als titel:  

Er waren ruim 50 toehoorders. 

 is vanwege te 

weinig deelnemers niet doorgegaan. 

 Dijkhuisje 

Op begraafplaats  IJsselhof staat een vrijstaand pand, bekend onder de naam het 

dijkhuisje, waarin Boek en Troost elke eerste zondag van de maand koffie en thee 

schenkt ten behoeve van de bezoekers van de begraafplaats. 

De ervaring is dat mensen graag aanschuiven bij andere bezoekers en het gezellig vinden 

om samen te praten. 

Praktijk:  ongeveer tien vrijwilligers zijn beschikbaar. Per zondag zijn er twee ploegen 

met ieder twee gastvrouwen. Gemiddeld komen er zo'n tien tot twaalf bezoekers, 

afhankelijk van het weer. 

De bezoekers waarderen het initiatief en een aantal ( vaste) bezoekers houdt deze zondag 

vrij. 

 



 

1.3. PR. 

Er worden elke maand persberichten verstuurd naar huis-aan-huisbladen, kabelkranten en 

lokale radio- en tv-stations in Gouda en omgeving. Veelal krijgen de activiteiten een 

bescheiden bericht in de activiteitenagenda. Om onze bekendheid bij de doelgroep te 

vergroten, hebben wij elke maand een advertentie gezet in de Goudse Post met daarin de 

agenda van de activiteiten van de komende maand. We merken regelmatig dat deze 

advertenties worden gelezen. 

 

 

2. Toelichting op het financiële jaarverslag. 

 

2.1. Resultaat. 

Dankzij de inspanningen van enkele vrijwilligers, vond er een forse toename van 

particuliere giften plaats, waardoor onze vermogenspositie in 2018 zelfs iets is verbeterd. 

 

2.2. Waarderingsgrondslag. 

De stichting beschikt niet over activa die een substantiële waarde hebben in het 

economisch verkeer en daarom is hiervoor geen post opgenomen in de balans. 

 

2.3. Vooruitzichten. 

De activiteiten van de stichting zijn niet kostendekkend. Daarom zijn we afhankelijk van 

giften en sponsoring. Voorlopig zijn er voldoende middelen om door te gaan op de 

ingeslagen weg, maar op de langere termijn is sponsoring noodzakelijk om de continuïteit 

te waarborgen. Er zal dan ook onverminderd getracht worden nieuwe fondsen te werven. 

 



Stichting Boek en Troost

Balans per 31 december 2018

Activa

Bank 5.338,48

Kas 175,00

Totaal activa 5.513,48

Passiva

Eigen vermogen 2.450,00

Egalisatiereserve 2.469,53

Vooruit ontvangen bedragen 440,00

Nog te betalen bedragen 153,95

Totaal passiva 5.513,48

Staat van baten en lasten 2018

Baten

Particuliere giften 2.315,00

Bijdragen rouwcafés 440,00

Bijdragen lezingen 265,00

Bijdragen lotgenotengroepen 420,00

Diverse baten 177,54

Totaal baten 3.617,54

Lasten

Rouwcafés 853,93

Lezingen 428,98

Lotgenotengroepen 1.007,27

Dijkhuisje 448,72

Kosten vrijwilligers 160,02

Diverse kosten 338,89

Marketing 43,48

Boeken 224,76

Totaal lasten 3.506,04

Toevoeging egalisatiereserve 111,50


