
JAARVERSLAG SPDC 2016 
 

AVONDINLOOP 
In het jaarverslag over 2015 is reeds gewag gemaakt van het feit dat de bezoekers aantallen terug 
liepen. Deze tendens heeft zich in 2016 voortgezet. In de bestuursvergadering van 5 februari werd dit 
besproken . Het gemiddelde aantal bezoekers per avond was toen vijf. Wij besloten als peildatum 1 
mei aan te houden om te kijken of het gezien de kosten gerechtvaardigd was om door te gaan met 
de opvang. Ook merkten wij dat het demotiverend werkte op onze medewerkers dat er nog zo 
weinig gasten het Kruispunt bezochten.  

Toch wilden wij nog een poging ondernemen het Kruispunt meer onder de aandacht te brengen. 

Er werden posters gemaakt die op diverse locaties opgehangen werden. 

Op de vergadering in mei bleek dat het bezoekers aantal nog verder was terug gelopen. Regelmatig 
waren er slechts twee gasten en twee medewerkers op een avond aanwezig. 

Het besluit viel toen om met ingang van 1 juli 2016 te stoppen met de avondopvang. Medewerkers 
en kerkelijke gemeenten werden hier, door middel van een brief, van op de hoogte gesteld.  
 

HUISVESTING 
De huurovereenkomst met de firma Meurkens en Meurkens liep tot 1 juli 2016. Wij hoopten in 
eerste instantie dat deze nog wat verlengd zou worden, zodat wij wat meer tijd zouden hebben om 
naar andere locaties te gaan zoeken. 

Daarna werd bij diverse instanties geïnformeerd naar mogelijkheden tot huur van een ander pand of 
het gezamenlijk optrekken met anderen. Dit leidde helaas niet tot het beoogde doel. 

In juni werd ons duidelijk dat we inderdaad het pand per 1 juli moesten verlaten. We hebben er 
uiteindelijk nog 2 weken bij kunnen huren. Daardoor was het mogelijk om fatsoenlijk afscheid te 
nemen van onze gasten. Dit deden we door middel van een barbecue op het pleintje vóór de locatie. 
Dit bleek evenals vorige jaren een succes te zijn, 70 gasten zaten aan de tafels te genieten. 

De gasten spraken uit het jammer te vinden dat het de laatste keer was.  

We hoopten dat de maaltijden in de wintermaanden in de Doopsgezinde Kerk nog door konden 
gaan, maar dat is uiteindelijk toch niet gelukt.  

Ook de medewerkers kregen een barbecue aangeboden. Lovende woorden werden er bij deze 
bijeenkomst door de voorzitter gesproken. Sommige van de medewerkers hebben jaren achtereen 
meegedraaid. 

Op 15 juli is het pand leeggehaald. Het meubilair en serviesgoed konden we gelukkig kwijt in het 
pand van Geloven in de Stad (GIDS). 

Het abonnement van dagblad Trouw liep nog door tot februari 2017. We besloten dat deze nu naar 
Het Open Huis gestuurd kon worden. 



Het bestuur van de stichting onderzoekt op dit moment in samenwerking met GIDS in welke vorm 
aan het doel en de missie van het SPDC een vervolg kan worden gegeven. Naar verwachting zal 
hierover in de loop van 2017 meer duidelijkheid ontstaan. 
 
FINANCIËN 
Ook voor 2016 geldt dat we kunnen terugzien op een gezond financieel jaar. Er zijn wel 
financiële bijdragen van de kerken gevraagd. Enkele kerken hebben al vrij vroeg in het jaar 
hun bijdragen overgemaakt, voordat het bestuur besloot per 1 juli met de inloop te stoppen. 
Deze bijdragen zullen in het voorjaar van 2017 teruggestort worden. 

Kascontrole heeft plaatsgevonden en is in orde bevonden.  

TOT SLOT 
Wij kunnen terugkijken op ruim 30 jaar avondopvang. 

Een gezegende tijd, waarin we de gasten in aanraking hebben kunnen brengen van Gods 
evangelie. 

De liefde die Hij uitstraalt en die wij hebben mogen doorgeven. 

Met dankbaarheid zien we terug op een waardevolle tijd, die we mochten werken onder 
Gods zegenende handen. 

Velen hebben hun avonden gegeven om anderen met liefde te ontvangen en een luisterend 
oor te bieden. 


