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Inleiding: 
 
De stichting heeft tot doel om een verbindende factor te zijn voor en door mensen. Dit doen 
wij vanuit onze christelijke geloofsovertuiging, omdat wij geloven dat ware Godsdienst is, 
omzien naar de ander en dus niet alleen hoorders te zijn. Maar juist ook daadwerkelijk de 
daad bij het woord te voegen en ons geloof praktisch uit te leven tot zegen en hulp voor onze 
naaste op het eiland Tholen en omstreken.  
 
Missie en visie:  
 
Dit houdt in dat wij ons centrum beschikbaar stellen van dinsdag t/m zaterdag om vrij binnen 
te komen en zodoende onder de mensen te komen en gratis een kopje koffie, thee te 
nuttigen. Zodoende is er ruimte voor mensen om te komen met vragen, hulpvragen, 
geloofsvragen en zal de stichting bekijken in welke zin we iets voor iemand kunnen 
betekenen. Maar het centrum is er ook gewoon om het sociale aspect van mensen te 
verhogen, omdat wij zien dat veel mensen tussen wal en schip vallen. Wij bieden daarom ook 
hulp op verschillende gebieden. 
Armoede-zorg, counseling, verslavingsproblematiek, praktisch hulp, wij hebben ook het 
netwerk om een doorverwijzing te realiseren. 
 
Daarom heeft de stichting de volgende doelstellingen: 
 
      *    Met de inwoners van Tholen en omgeving betrokken te zijn. 
      *    Een plaats te bieden en een verbindende te zijn voor en door mensen. 
      *    Wij bieden een open ontmoetingsplaats met gratis een kopje koffie of thee. 
      *    Hulpverlening en begeleiding op diverse gebieden. 
      *    Praktische bijstand verlenen waar mogelijk. 
      *    Dichtbij de mensen te staan in hun soms moeilijke situaties. 
      *    Mensen bereiken met de Evangelie-boodschap. 
      *    Samenwerking met andere organisaties en kerken. 
 

 
Medewerkers: 
De stichting werkt op de dagdelen van de opening van het ontmoetingscentrum met 12 
vrijwilligers die elke dag bestaat uit 2 gastheren en vrouwen. Deze teamleden werken dan 
ook conform de doelstellingen van de stichting. Er wordt dan ook verwacht van de 
medewerkers dat zij zich conformeren met het beleid van de stichting. En de 
verantwoordelijkheid nemen om hier op een goede manier mee om te gaan en doelgericht te 

werk gaan. Medewerkers ontvangen geen loon, maar zijn vrijwilligers. 
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Huidige situatie: 
 
De huidige situatie van de stichting is, dat wij mogen zeggen dat doelstellingen en resultaat 
goed overeenkomen. Het inloopcentrum loopt goed, wekelijks 150 bezoekers, mensen 
worden geholpen en we kunnen redelijk tot goed mensen voort helpen die met een 
hulpvraag komen. Wel is het zo dat we vanwege ons laag budget niet meer kunnen doen dan 
we graag zouden willen. Dus meer inkomsten en werving staat dan ook op de agenda. 
 
 
Financieel: 
 
Is al vernoemd in het jaarverslag, maar behoeft wel een herziening zoals bovenstaand al 
even benoemd ten aanzien van werving en de volgende begroting 2019. Mede omdat 1 
sponsor heeft afgehaakt voor 2019. Verder is de stichting afhankelijk van giften en donaties. 
Ook blijft de bovenwoning verhuurd en worden muzieklessen gegeven, uit noodzaak omdat 
anders de inkomstenpost te laag zou zijn. Maar alle inkomsten zijn ten bate van de stichting. 
 
 
Bestuur: 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter- L.C. Oerlemans 
Secretaris- J.M. Reijcheler 
Penningmeester- J.C.M. Welschot 
Bestuurslid- P. Schipper 
Alle bestuursleden doen hun taak op vrijwillige basis, dus ontvangen geen loon, wel is er 
recht op onkostenvergoeding indien gemaakt voor de stichting. Vergaderd 2 maal per jaar. 
 
 
Vermogen: 
 
De stichting bezit geen vermogen in de zin van spaargelden, ontroerend goed of ander 
vermogen. Er is een lopende stichting-rekening en alle giften en inkomsten worden ingezet 
voor doelstellingen en rekeningen. Uiteraard zal alles in balans worden uitgezet en zorgen wij 
dat er geen schulden komen. Wel is het voor de toekomst een actiepunt om meer een buffer 
te krijgen zodat er een gezondere financiele situatie ontstaat en ons bereik in werk en 
activiteiten, verhoogt kan worden.  
 
 

Toekomstvisie: 
 
Toekomst is natuurlijk altijd moeilijk te voorzeggen maar wij willen graag ons werk voor de 
komende jaren voortzetten. Belang is dan wel dat bepaalde zaken beter gestroomlijnd 
worden en ook voor een beter financieel plaatje gezorgd gaat worden. We zullen dit dan ook 
bij 1 van de te ondernemen actiepunten zetten. Ook weer in gesprek met gemeente Tholen, 
daar wij toch een maatschappelijke dienstverlening hebben en daadwerkelijk een 

toegevoegde waarde zijn voor de inwoners van Tholen. 
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ANBI-STATUS. 
 
Stichting Ontmoetingscentrum “Binnen Bereik” heeft de A.N.B.I status zodat giften aftrekbaar 
zijn voor de gever. 
 
De gegevens zijn, Kamer van Koophandelnr: 51812134 
                          RSIN/Fiscaal nr :8501 82 268 
 
De stichting zal daarom de daarbij horende regels in acht nemen en de nodige verplichtingen 
uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het openbaar maken van onze verslagen en beleid op onze web-
site. www.binnen-bereik.com 
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