Bestuurlijk Verslag 1e halfjaar 2021
Vanwege de roerige tijden, die het Inloophuis ’t Hemeltje op dit moment doormaakt, geven wij hierbij
een beknopt verslag van het eerste half jaar.
Bestuur
Algemeen:
Op 1 januari jl. is de Maatschappelijk Opvang in Eindhoven veranderd. Er is nu één aanbieder, die
samen met een aantal onderaannemers de dak- en thuislozen opvangt. Diaconaal Inloophuis ’t
Hemeltje is daar niet in meegegaan omdat wij vreesden dat de zwaardere categorie dak- en
thuislozen, de zogeheten C- en C+ groep, tussen wal en schip zouden vallen. Door deze beslissing
krijgen wij geen subsidie meer van de Gemeente Eindhoven.
In het begin van het jaar, toen de Centrale Inloop net geopend was, zagen wij het aantal bezoekers
teruglopen, maar nu toch niet iedereen daar een plek vindt, lopen de aantallen weer op. Tot en met 30
juni 2021 ontvingen wij 3.680 bezoekers. Elke dag wordt er voor 40 – 50 personen een maaltijd
verzorgd. Het aantal douchebeurten bedroeg in 2020 1077, tot en met 30 juni 2021 waren dit er al
684.
Financiën:
De kosten voor 2021 worden begroot op € 157.850,00. De inkomsten worden begroot op
€ 157.850,00, waarin een bijdrage van het Kansfonds, Stichting Thomas van Villanova, Caritas, St.
Cathrien en andere fondsen. als giften.
Er is een meerjarenbegroting gemaakt, waarmee wordt beoogd een prognose te geven van de
ontwikkelingen van de uitgaven en de inkomsten. En daarmee richting te geven aan de activiteiten die
moeten worden ondernomen om ook in de komende jaren de continuïteit van het Diaconaal Inloophuis
‘t Hemeltje te garanderen.
Voor 2022 wordt een tekort voorzien van € 62.550. Daarvoor moeten nog subsidies en fondsen
worden geworven. Wij zijn druk bezig dit tekort te dichten en hebben goede hoop. Wij merken dat ons
werk gesteund wordt vanuit velerlei kanten. Toch blijven wij alert en proberen allerlei fondsen te
vinden en ook particulieren enthousiast te maken voor het werk van ’t Hemeltje.
Werkers – maatjes:
De eerste helft van dit jaar hebben wij gezocht naar een nieuwe coördinator. Daarin zijn wij geslaagd,
wat de continuïteit van het inloophuis voor dit moment garandeert Samen met de werkers, maatjes en
vrijwilligers.
Vrijwilligers:
Na de Corona pandemie zijn een aantal oudere vrijwilligers teruggekeerd en ook nieuwe vrijwilligers
zijn aangetreden. Wel zouden wij nog meer vrijwilligers kunnen hebben om de roosters wat
makkelijker te bemensen.
Gasten:
Onze gasten zijn dak- en thuisloze mensen, mensen zonder dak boven hun hoofd (dakloos) en
mensen met een huis maar met een erg klein sociaal netwerk (thuisloos).
Het blijft een bijzondere groep mensen met al hun persoonlijke verhalen en geschiedenis.
Openstelling:
In 2021 is het Inloophuis vijf dagen per week open, van zondag tot en met donderdag van 12.00 –
15.00 uur.
Fondswerving:
Het bestuurslid belast met Fondswerving is druk met allerlei fondsen aan te schrijven om de begroting
voor 2022 ook zonder tekort te kunnen maken. Het bestuurslid belast met PR en relaties houdt
voordrachten in kerken en andere organisaties om ook daar enthousiasme te kweken om ’t Hemeltje
te steunen.
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