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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 2020 een vast samenkomstpunt is geweest. 

 

 

1.2. Activiteiten.  

 

Er stonden dit jaar weer veel activiteiten op de rol, maar helaas heeft het coronavirus ook bij ons roet in het eten 

gegooid. De planning moest diverse malen worden omgegooid en zodra er weer bijeenkomsten werden 

toegestaan, hebben we die georganiseerd. Helaas moesten enkele activiteiten op het laatste moment toch weer 

worden geannuleerd. 

 

 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. 

In januari en februari van het verslagjaar 2020 konden er nog rouwcafés worden georganiseerd met gemiddeld 

15 bezoekers, daarna nog enkele tijdens de versoepelingen, maar het is duidelijk dat meer rouwcafés niet 

mogelijk waren. Er is de mogelijkheid geboden om telefonisch ondersteund te worden, waarvan sporadisch 

gebruik is gemaakt. 

 

 Lotgenotengroep 

In januari zijn er nog twee bijeenkomsten geweest met de groep die in het najaar van 2019 is gestart. Er waren 

te weinig aanmeldingen om in het voorjaar een nieuwe groep te starten en daarna maakten de 

coronamaatregelen nieuwe activiteiten op dit gebied onmogelijk. 

 

 Lezingen 

Er was een lezing gepland met als titel ‘Hoe gaan mannen (maar ook vrouwen) met verlies en tegenslag om’. 

Deze lezing zou worden gegeven door Tim Overdiek, maar kon om de bekende reden niet doorgaan.  

 

 Filmclub 

Een nieuwe activiteit was het draaien van films die passen bij onze doelstelling. In samenwerking met het 

Filmhuis in Gouda is er in besloten kring voor onze doelgroep een film vertoond, met daarna de mogelijkheid 

om er over door te praten. Voor de volgende film hadden zich alweer diverse mensen aangemeld, maar deze 

kon helaas vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan. 

 

 Cursussen 

In januari en februari is er gedurende zes avonden een cursus mindfulness gegeven, waaraan twaalf 

belangstellenden hebben deelgenomen. 

Er is een meer filosofische cursus ‘Leven met de dood / omgaan met het lot’ gestart, die na twee bijeenkomsten 

alweer moest worden gestopt, maar in het najaar kon worden afgemaakt..  

 

 Diverse activiteiten 

 



 

 

 

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

onze activiteiten. 

 

Er is een workshop collage maken gehouden, waaraan enthousiast werd deelgenomen. 

 

Twee vrijwilligers hebben met een aantal lotgenoten de toneelvoorstelling ‘Sneeuw doet pijn’ bijgewoond. 

 

Er is ook weer een wandeling gemaakt met lotgenoten. 

 

In de kerstperiode zijn er diverse huisbezoeken gebracht aan trouwe bezoekers van de bijeenkomsten, die tot 

goede gesprekken hebben geleid. 

 

 

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.  

Tijdens de coronacrisis werd onze website opvallend weinig geraadpleegd. 

Het versturen van de maandagenda is een poos gestopt en vanaf september vervangen door een 

tweemaandelijkse activiteitenagenda. 

 

 

2. Toelichting op het financiële jaarverslag. 

 

2.1. Resultaat. 

Door het moeten schrappen van een aantal activiteiten zijn de kosten laag gebleven, terwijl er toch nog een 

behoorlijk bedrag aan giften is binnengekomen. Vandaar het goede positieve resultaat. 

 

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, zodra de door de regering 

opgelegde beperkingen worden opgeheven. 

 



 

 
Stichting Boek en Troost   
Balans per 31 december 2020   

   

Activa    
Bank 10.507,55  
Kas 115,00  

     

Totaal activa 10.622,55  

     

Passiva    
Eigen vermogen 2.450,00  
Egalisatiereserve 8.002,55  
Nog te betalen bedragen 170,00  

     

Totaal passiva 10.622,55  

   
Staat van baten en lasten 2020   

   

Baten    
Particuliere giften 1.330,00  
Vrienden 20,00  
Bijdragen rouwcafés 455,00  
Bijdragen cursussen 1.070,00  
Bijdragen filmclub 124,00  
Diverse baten 12,61  

     

Totaal baten 3.011,61  

     

Lasten    
Rouwcafés 493,49  
Cursussen 675,47  
Lotgenotengroepen 90,00  
Kosten vrijwilligers 69,71  
Diverse kosten 378,78  
Marketing 26,98  
Kosten filmclub 136,25  
Boeken 158,79  

     

Totaal lasten 2.029,47  

     

Toevoeging egalisatiereserve 982,14  

   
 


