
JAARVERSLAG SPDC 2015 
 

“Doe wel en zie niet om.” 
 
ALGEMEEN 
Het Kruispunt bestond dit jaar 30 jaar! We hebben de medewerkers een pen met inscriptie gegeven 
en de gasten getrakteerd. Ook hebben enkele vaste bezoekers een pen gekregen. 
Het Kruispunt kon ook dit jaar weer onderdak vinden in het pand aan de Gasthuisvest, waar 
voorheen ook Release zijn onderkomen had. Het is een praktische plek zo midden in het centrum van 
Haarlem. In de huiskamer bevindt zich een bar, waar we onze keuken- benodigdheden hebben en 
ook kunnen afwassen. Achterin het complex is nog een grote keuken met een koelkast/vriezer. Hier 
bewaren we ook de voorraden. Het aantal bezoekers is dit jaar achteruit gelopen. We weten niet wat 
de oorzaak hiervan is.  
We zijn geabonneerd op dagblad Trouw. Deze wordt graag gelezen door de gasten. 
Iedereen kan terecht voor een kop koffie/thee met koek en natuurlijk voor een gesprek of een 
spelletje. We hebben geen muziek aan of t.v., omdat we ervan uit gaan dat de gasten liever een 
praatje maken en aandacht nodig hebben. We proberen zoveel mogelijk rust te creëren in het vaak 
hectische bestaan van onze bezoekers.  
Ook kunnen gasten bij ons terecht voor kleding of een slaapzak/deken. 
Bijna aan het eind van de avond sluiten we af met bijbel lezing, gedicht of verhaal, wat de 
gastheer/vrouw voor deze avond uitgekozen heeft. Ook bidden we voor de gasten. Wanneer een 
gast vraagt om een persoonlijk gebed, kan dat natuurlijk ook.  
We hebben diverse spelletjes in de kast, o.a. dam/schaakbord. 
De huisregels hebben we dit jaar wat overzichtelijker op papier gezet. 
 

HUISVESTING 
In het jaarverslag van 2014 vermeldden we dat we onze ruimte aan de Gasthuisvest node moesten 
leeghalen en o.a. tafels en stoelen moesten opslaan.  
Gelukkig bleek dit van korte duur. Met ingang van 14 februari 2015 konden wij terugkeren in het 
pand Gasthuisvest 47A. Voorlopig t/m december 2015. Er is een huurovereenkomst voor tijdelijke 
huur met de firma Meurkens en Meurkens. Gelukkig werd deze later weer verlengd tot 1 juli 2016. Er 
bleken wat kleine mankementen te zijn, maar daar konden we contact met hen over op nemen.  
Dit betekende eerst goed schoonmaken. We hebben de ruimte wat huiselijker gemaakt door kleedjes 
neer te leggen en schilderijtjes op te hangen. Er moesten ook nieuwe sleutels komen omdat er een 
nieuw slot was geplaatst. Eén van onze medewerker is bereid gevonden kleine reparaties te doen. 
De bovenetage is verhuurd aan derden. Met hen hebben we goede afspraken gemaakt. Af en toe 
hebben we contact. 
Toch blijft het zoeken naar een ander pand een issue. Maar we beseffen terdege dat dit niet 
eenvoudig is. Het type gasten dat wij ontvangen verblijft toch het liefst in het centrum van de stad. 
 

BESTUUR 
Onze voorzitter had al eerder te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurder. Gelukkig vond hij 
Frans Schippers (lid van de Petrakerk in Heemstede) bereid zijn taak over te nemen. Frans nam het 
stokje  m.i.v. 3 april 2015 over. Van Frits namen we met een etentje afscheid. 



Ook namen we tegelijk nog afscheid van ons lid Wim Kokkelkoren. Goede woorden werden 
gesproken door de nieuwe voorzitter om hen dank te zeggen. 
Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. Er is in 2015 acht maal vergaderd door het bestuur. 
We gingen naar de afscheidsdienst van Dick v.d. Boogaart en de intrededienst van Daniël van Beek 
van Het Open Huis. 
 

STICHTINGSRAAD 
Al enkele jaren bestond de Stichtingsraad van de SPDC uit één lid. Er is in het verslagjaar een einde 
gekomen aan deze situatie, doordat de Gids-raad besloten heeft op te treden als Stichtingsraad. Het 
enige lid van de oude Stichtingsraad, dhr. E. Formanek, is adviseur geworden van het bestuur. Er zijn 
sinds het besluit van de Gids-raad meer kerken verbonden aan het werk van het Kruispunt in onze 
stichting. De begroting 2016 is dan ook door de Gids- raad vastgesteld en de kerken hebben 
toegezegd vanaf 2017 weer volledig financieel bij te gaan dragen. 
 

FINANCIEN 
We kunnen terugzien op een gezond financieel jaar 2015. Er werden geen financiële bijdragen aan de 
participerende kerken gevraagd. Soms ontvingen we giften van particulieren.  In de maanden 
september t/m december hebben er 4 maaltijden plaatsgevonden in de zaal van de Doopsgezinde 
kerk. Gelukkig hebben we daar financieel de ruimte voor. 
We geven jaarlijks een financiële bijdrage voor het uitje van het Straatjournaal. 
Voor het nieuwe slot in de buitendeur moesten er een aantal sleutels worden bijgemaakt. 
 

KRUISPUNT 
Na enkele maanden gesloten te zijn geweest, konden we op 4 maart de deuren weer openen. We 
gaven daar een feestelijk tintje aan. 
Het aantal gasten is dit jaar teruggelopen. Het aantal medewerkers vrijwel constant gebleven. Een 
echtpaar, dat zich jarenlang heeft ingezet, heeft afscheid genomen.  
Toch zouden wij liever ruimer in de medewerkers zitten. We moesten nogal eens een avond gesloten 
blijven en dat is altijd jammer voor de gasten. Ook de donderdagavond is een vaste avond geworden 
dat wij nu gesloten moeten zijn. De vakantieperiode blijft een moeilijke tijd om medewerkers te 
krijgen, ook al plaatsen we een extra oproep om tijdelijke hulp. Een rooster goed rond te krijgen blijkt 
niet zo gemakkelijk. 
Een Kruispuntavond begint voor de gasten om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. De medewerkers 
zijn natuurlijk al eerder aanwezig om alles klaar te zetten. We beginnen de avond als medewerkers 
met een zegen over de avond te vragen. Ook lezen we vóór aanvang het logboek door om te zien of 
er zaken hebben gespeeld die belangrijk zijn om de desbetreffende avond te weten. Er ligt een schrift 
waarin de gasten hun (voor)naam zetten. We bieden hen koffie/thee, limonade met koek aan. Ook 
kan er soep of een tosti gemaakt worden. Daar wordt een klein bedrag voor gevraagd. Maar dat is 
nooit een probleem voor de gasten. 
Er mag niet meer gerookt worden sinds 1 januari 2015. Tot onze verbazing leverde dit geen 
problemen op voor de gasten. Zij gaan gewoon even buiten staan. Slechts één gast kwam daardoor 
niet meer langs. Alcohol is verboden. 
Honden worden niet toegelaten, tenzij er sprake is van een hulphond. 
Onze doelstelling is dat gasten een rustig onderkomen in huiselijke sfeer vinden. Medewerkers die 
kunnen luisteren en oog hebben voor de moeiten die gasten kunnen hebben. We willen graag 
gastvrij zijn en wanneer de gasten geen zin hebben in een praatje, laten we hen met rust. Wél liggen 
er kranten en kan er desgevraagd een spelletje gedaan worden. 



We hebben een voorraadkast met kleding, zoals jacks, broeken, truien, sokken. Maar ook diverse 
paren schoenen. Bovendien een kleine voorraad slaapzakken en dekens. Hier wordt nogal eens om 
gevraagd door hen die “buiten” slapen.  
Het is dit jaar niet voorgekomen dat een gast zich zo misdroeg dat hij geschorst moest worden. Het 
zijn veelal rustige avonden.     
Voor de maaltijden zijn nieuwe medewerkers bereid gevonden om de plaats van Wim Kokkelkoren in 
te nemen. (zie maaltijden).  
We hebben ook een medewerkster bereid gevonden die regelmatig het Kruispunt schoonmaakt. 
Bij de Gidsdienst op 26 april gaf het Kruispunt acte de préséance door middel van het bemannen van 
een stand. Dit leverde diverse gesprekjes op. 
Omdat onze roostermaakster met zwangerschapsverlof ging zochten we een tijdelijke invaller. 
Gelukkig meldde Cobie Schippers zich hiervoor aan. Zij heeft ons goed geholpen. 
 

PASEN 
Het was fijn om eerste paasdag geopend te kunnen zijn. Een goede aanleiding om over het 
paasevangelie met de gasten te praten. Er wordt dan altijd iets extra’s gedaan in de vorm van 
paasbrood. 
 

BARBECUE 
De barbecue in de zomer is inmiddels traditie geworden. De gasten vragen erom en deze barbecue 
wordt dan ook druk bezocht. Dit keer door 70 gasten. Er waren 10 medewerkers om de handen uit 
de mouwen te steken. 
Gelukkig hadden we goed weer. Vroeg in de middag werd alles al in gereedheid gebracht. De 
ingehuurde experts (vrijwilligers) op het gebied van de barbecue staan al vroeg klaar. Voor ieder van 
de gasten was er voldoende vlees, brood, salade en een dessert. 
Wederom een succes en voor herhaling vatbaar. 
 

MEDEWERKERSAVOND 
Deze avond werd gehouden op donderdag 29 oktober. Er ging een goedverzorgde maaltijd aan 
vooraf. We waren met 23 personen. Aanvang 18.00 uur.  
We hadden deze avond Els de Jong als gast in ons midden, zij werkt als maatschappelijk werker bij 
het Leger des Heils in Amsterdam. Tevens was zij vorig jaar coördinator van de daklozenopvang 
aldaar. Daardoor kon zij ons goede tips geven hoe wij op een liefdevolle manier om kunnen gaan met 
onze gasten. Wij werken als vrijwilligers. Dat betekent dat wij niets hoeven van de gasten, we 
schenken koffie, hebben een luisterend oor en verwijzen eventueel door. Wij zijn een aanvulling op 
de hulpverlener en niets meer. 
Na de pauze bespraken we een aantal dingen aangaande de gang van zaken op het Kruispunt. Het 
was een goede positieve avond. 
 

SINTERKLAASAVOND 
Met Sinterklaasavond konden we gelukkig open zijn voor de gasten. Als bestuur zorgden we voor 
chocolademelk, speculaas en voor iedere gast een pakje. Bij de pakjes was een gedicht gevoegd voor 
de gasten. Fijn dat de medewerkers de gasten niet in de kou lieten staan deze avond. 
 
 
 



KERSTDAGEN 
Als kerstpresentje kregen de medewerkers een pen met inscriptie “Kruispunt 30 jaar”.  Ook enkele 
trouwe gasten kregen deze aangeboden. Kerst viel dit jaar in het weekend. Wij konden gelukkig 
gastvrijheid bieden met kerststol en warme chocolademelk. 
 

CONTACTEN 
De contacten met Release zijn voorbij, nu we niet meer in hetzelfde gebouw verkeren.  
Ook met het Leger des Heils zijn er geen contacten geweest in 2015.  
Het overleg met Stem in de Stad hebben wij gestaakt. Wij kunnen niet voldoen aan het eisen pakket 
dat zij stellen om bij hen in te trekken. 
De contacten met Gids zijn nu natuurlijk toegenomen. Zie onder kopje Stichtingsraad. 
 
MAALTIJDEN IN DE DOOPSGEZINDE KERK 
Gelukkig is het gelukt nieuwe medewerkers te krijgen die de maaltijd willen organiseren. Daar zijn we 
erg dankbaar voor. In april startte de eerste maaltijd. Daarna in de maanden oktober t/m december. 
De maaltijden worden goed bezocht. Het eten wordt door 2 echtparen thuis gekookt en zij komen 
het warm aanleveren en zij hebben tevens de algehele leiding. De maaltijden worden met gebed 
begonnen en er is een korte getuigenis. Ook proberen de medewerkers met de gasten in gesprek te 
komen. Er wordt rustig gegeten en de sfeer is bijzonder goed. Wanneer er iets over blijft kunnen 
gasten dat mee naar huis krijgen.   
 

SAMENSTELLING BESTUUR 
F. Kole    voorzitter (tot 3-4-2015) 
F. Schippers   voorzitter (vanaf 3-4-2015) 
J. van Voornveld  penningmeester 
G. Drenth-Bosman  secretaris 
T. Wesseling-Bulthuis  lid 
 
Dhr. E. Formanek (ex bestuurslid) heeft een adviserende taak gekregen. 
 


