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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 2019 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. Ook luisteren we naar gedichten 

en muziek. 

Er is steeds een boekentafel aanwezig, dit jaar zijn er 45 boeken uitgeleend. 

Het is duidelijk dat deze activiteit in een behoefte voorziet, want we hebben in 2019 ruim 150 bezoekers mogen 

ontvangen met als hoogtepunt de kerstbrunch, waaraan 26 mensen deelnamen. 

 

 Lotgenotengroep 

Ook in 2019 zijn de lotgenotengroepen diverse keren bijeen geweest. De gespreksleiding is in de handen van 

enkele ervaren vrijwilligsters. 

Er zijn ook enkele workshops gehouden. 

 

 Lustrum 

In 2019 bestond de stichting vijf jaar en we hebben deze mijlpaal gevierd met de theatervoorstelling ‘De vrouw 

die alles had’ door Odette de Theije. 

De voorstelling was uitverkocht en is door de ongeveer 100 toehoorders heel erg gewaardeerd. Ook de recensie 

in de het blad De Gouda was lovend. 

Ter gelegenheid van ons lustrum hebben we, gesponsord door de vrijwilligers, een gedichtenbundel uitgegeven, 

waaraan diverse dichters geheel belangeloos hebben meegewerkt. 

 

 Lezingen 

Er is één lezing gehouden door Manu Keirse met als titel: ‘Verlies, verdriet en rouwen’. 

Dit was de tweede keer dat hij voor ons sprak en er waren zoveel belangstellenden, bijna 200, dat we moesten 

uitwijken naar een grotere zaal. 

 

 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 schonk ten behoeve van de bezoekers van de 

begraafplaats. 

De ervaring was dat mensen graag aanschuiven bij andere bezoekers en het gezellig vinden om samen te praten. 

Ongeveer tien vrijwilligers waren beschikbaar om mensen op te vangen. In mei waren we er voor het laatst 

omdat het dijkhuisje daarna een andere bestemming kreeg, waardoor we er geen bezoekers van de begraafplaats 

meer konden ontvangen. 

 

 Diverse activiteiten 

We hebben met een stand gestaan op de infomarkt in Het Huis van de Stad. 



Er was een avond over mindfulness en rouw. 

Voor de tweede keer kon men deelnemen aan een schrijfworkshop. 

We hebben een kookworkshop voor weduwnaars gehouden. 

Enkele vrijwilligers hebben huisbezoeken afgelegd bij mensen die niet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan 

onze activiteiten. 

 

 

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, zetten wij elke maand een advertentie gezet in de Goudse 

Post met daarin de agenda van de activiteiten van de komende maand. Hoewel we hebben gemerkt dat deze 

advertenties werden gelezen, vonden we toch dat de kosten niet meer opwogen tegen de baten en daarom zijn 

we daarmee halverwege het jaar gestopt, temeer omdat de stichting inmiddels zo bekend is, dat men ons ook 

zonder deze advertenties weet te vinden. 

In de Goudse Post is een interview met enkele van onze vrijwilligers verschenen. Ook in kabelkranten zijn 

interviews en artikelen geplaatst. 

Begin dit jaar hebben we onze website vernieuwd. We zijn ook aanwezig op Twitter en Facebook. 

Voor de lezing van Manu Keirse hebben we een advertentie geplaatst in het Filmhuis, gesponsord door Solace 

Uitvaartbegeleiding. 

We proberen belangstellenden aan ons te binden door de mogelijkheid te bieden vriend van Boek en troost te 

worden. Hiervan hebben tot nu toe 26 mensen gebruik gemaakt. Als tegenprestatie hebben zij onze dichtbundel 

gekregen. 

 

 

2. Toelichting op het financiële jaarverslag. 

 

2.1. Resultaat. 

Dankzij de inspanningen van enkele vrijwilligers, komen er nog regelmatig particuliere giften binnen. 

Door een subsidie van € 500 van GoudaPot, een initiatief van de gemeente Gouda, konden we het tekort op de 

theatervoorstelling beperkt houden. 

Waar we vooral mee geholpen zijn, is een sponsorbedrag van € 5.900 van een stichting die anoniem wil blijven. 

Daardoor hebben we activiteiten durven organiseren, zonder op voorhand te weten of er voldoende betalende 

deelnemers op af zouden komen. Maar blijkbaar waren de theatervoorstelling en de lezing van Manu Keirse een 

schot in de roos, want beide bijeenkomsten waren uitverkocht, zodat er geen groot gat in onze financiën is 

geslagen. 

 

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. 



 
Stichting Boek en Troost  
Balans per 31 december 2019  

  

Activa   

Bank 9.466,21 

Kas 189,45 

    

Totaal activa 9.655,66 

    

Passiva   

Eigen vermogen 2.450,00 

Egalisatiereserve 7.020,41 

Vooruit ontvangen bedragen 0,00 

Nog te betalen bedragen 185,25 

    

Totaal passiva 9.655,66 

  
Staat van baten en lasten 2019  

  

Baten   

Particuliere giften 785,00 

Sponsoring 6.400,00 

Vrienden 340,08 

Bijdragen rouwcafés 785,00 

Bijdragen theatervoorstelling en lezing 2.035,50 

Bijdragen lotgenotengroepen 271,00 

Bijdragen dichtbundels 530,00 

Diverse baten 2,53 

    

Totaal baten 11.149,11 

    

Lasten   

Rouwcafés 1.179,50 

Theatervoorstelling en lezing 2.922,63 

Lotgenotengroepen 643,72 

Dijkhuisje 210,25 

Kosten vrijwilligers 205,91 

Kosten vrienden 101,08 

Diverse kosten 642,29 

Marketing 246,98 

Dichtbundels 343,02 

Boeken 102,85 

    

Totaal lasten 6.598,23 

    

Toevoeging egalisatiereserve 4.550,88 

  
 


