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Inleiding 
 
Lonely Lochem is opgericht op 24 september 2011 door Gerben te Hennepe. Mensen tussen de 16 en 
65 jaar die zich eenzaam voelde konden zich aanmelden bij Lonely Lochem om daarna gekoppeld te 
worden aan een andere eenzame met dezelfde hobby’s en interesses. 
 
Had je geen verstandelijke beperking of en was je jonger dan 65 jaar dan kon je nergens terecht voor 
laagdrempelige hulp.  
Lonely Lochem is daarom opgericht om juist die doelgroep te helpen. 
 
In de afgelopen jaar is Lonely Lochem uitgegroeid tot een stichting dat veel meer aanbiedt dan alleen 
het maatjeswerk.  
 
Als doelstelling heeft stichting Lonely Lochem; de eenzaamheid beperken onder de inwoners van de 
gemeente Lochem door het aanbieden van verschillende activiteiten en het bekendmaken van de 
Stichting.  
 
De focus van de Stichting is gericht op het aanbieden van activiteiten waarbij mensen op een 
laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij is het belangrijk de activiteiten aan te 
passen op de wensen van de gasten. Verder ligt de focus op het bereiken van meerdere eenzamen in 
de gemeente Lochem om hen te motiveren het huis uit te komen en anderen te ontmoeten. 
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1. Missie/visie 
 

1.1 Doelstelling 
De stichting heeft als doel: het verminderen van de eenzaamheid in de Lochemse samenleving en het 
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort 
niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de 
stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

1.2 Strategie 
Om de doelstelling te bereiken gaan we meer reclame maken via website, facebook en brengen wij 
een informatie gids uit in april 2016 die onder andere bij huisartsen, wijkagenten en bij het 
gebiedsteam komen te liggen. 
 
Verder gaan we in mei 2016 een professionalsochtend/middag organiseren voor organisaties die zich 
bezig houden met welzijnswerk binnen de gemeente Lochem. Tijdens die ochtend/middag geven wij 
een presentatie over hoe wij werken en wat we kunnen betekenen voor de cliënten van deze 
organisatie. 
 
We zullen ook meer gaan kijken naar de activiteiten en deze aan passen naar de wensen van de 
bezoekers van Lonely Lochem. 
 
We hebben in maart 2016 een kortingsregeling getroffen voor hen die financieel niet in staat zijn de 
kosten voor het samen-eten te betalen. Hierdoor is het ook voor hen mogelijk om mee te doen aan 
de activiteit Samen-Eten.  
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2. Huidige situatie en activiteiten van de Stichting 
 
Lonely Lochem heeft een vaste Locatie waar we mensen kunnen ontvangen en waar de verschillende 
activiteiten kunnen worden gehouden. De locatie is mogelijk gemaakt door de gemeente, de 
gemeente Lochem vraagt voor het gebruik van de ruimtes, water en licht geen vergoeding.  
 
De activiteiten die we nu aanbieden zijn: 
 
7 dagen per week: 
Maatjes werk 
 
Elke donderdag: ·16:00-18:00 De Middaginloop  
18:00-19:30 Samen-Eten 
19:30-22:00 De Avondinloop 
 
Elke derde zaterdag van de maand van 20:00 tot 00:00 uur één van onderstaande activiteiten: 

 Muziek/dansavond 
 Filmavond 

 Spellenavond 
 
Elk jaar:  
Eind september begin oktober:   
‘’de week tegen de eenzaamheid’’ en de langste eettafel van Nederland. 
 
Eerste paasdag:      
paasbrunch 
 
Eerste kerstdag:     
kerstdiner 
 
Deelname aan de activiteiten zijn, om het laagdrempelig te houden gratis. Echter wordt er (zo nodig) 
voor genuttigde drankjes en eten een vergoeding gevraagd (dit is altijd de inkoopprijs) 
 
Het bekostigen van de activiteiten is en wordt mogelijk gemaakt dankzij giften en donaties. Echter 
blijft het nodig om donateurs te blijven scouten om deze activiteiten te kunnen blijven aanbieden. 
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3. Organisatie 
 
Stichting Lonely Lochem is een Non-profit organisatie. Dit houdt in dat al het geld dat de stichting 
ontvangt alleen besteed wordt aan de stichting. Hieronder valt niet het doen van uitkeringen aan 
leden van het bestuur. De Stichting bestaat enkel uit vrijwilligers.  

 
KvK-nummer 64795985 
 

3.1 Stichting en Bestuur 
 
Rechtspersoon 
Rechtsvorm:  Stichting 
Statutaire naam:  Stichting Lonely Lochem 
Statutaire zetel:  Gemeente Lochem 
Adres Stichting:  Walsteeg 20, 7241BG Lochem 
Bezoekadres   Groene Kruisstraatje 4, 7241BP Lochem 
 
Eerste inschrijving handelsregister 22-12-2015 
Datum akte van oprichting 21-12-2015 
Activiteiten SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk 
Het verminderen van de eenzaamheid in de Lochemse samenleving. 
 
Bestuurders 
Naam te Veldhuis, Hendrik Willem 
Geboortedatum en -plaats 01-10-1953, Zutphen 
Datum in functie 21-12-2015 (datum registratie: 22-12-2015) 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
 
Naam Amtink, Emma Johanna Berdien 
Geboortedatum en -plaats 14-06-1996, Hengelo (O) 
Datum in functie 21-12-2015 (datum registratie: 22-12-2015) 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
 
Naam Groen, Joska Femke 
Geboortedatum en -plaats 04-07-1990, Amsterdam 
Datum in functie 21-12-2015 (datum registratie: 22-12-2015) 
Titel Penningmeester 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
 
Naam Ulfman, Gerry Hendrika 
Geboortedatum en -plaats 03-03-1953, Rijssen 
Datum in functie 21-12-2015 (datum registratie: 22-12-2015) 
Titel Secretaris 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
 
Naam te Hennepe, Gerben Rienk 
Geboortedatum en -plaats 11-07-1986, Deventer 
Datum in functie 21-12-2015 (datum registratie: 22-12-2015) 
Titel Voorzitter 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
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4. Financiën  
 

4.1 Inkomsten  
 
4.1.1 Inkomsten uit Giften 
 
De stichting heeft van december 2015 t/m april 2016 in totaal €1216.77 aan giften mogen 
ontvangen.  
Een groot deel van deze giften zijn afkomstig van organisaties. 
Een klein deel van particulieren. 
 
Stichting Lonely Lochem heeft als vaste inkomsten één donateur die elke maand €25,- over maakt 
naar de rekening van de Stichting.  
 
Stichting Lonely Lochem heeft ook een giften pot waarin de gasten een gift in kunnen doen. De 
opbrengst van deze giften pot wordt besteed aan de kortingen voor de activiteit Samen-Eten. 
 

4.1.2 Inkomsten uit Activiteiten 
 
Voor de Activiteit Samen-Eten betalen de gasten per persoon €3, -. De inkomsten uit deze activiteit 
worden besteed aan de boodschappen voor de te bereiden maaltijden voor het Samen-Eten en zijn 
bijna altijd kosten dekkend.  
 
De drankjes die mensen bij het Samen-Eten of tijdens De-Inloop nuttigen zijn tegen inkoopprijs.  
 
Voor de andere activiteiten worden geen vergoeding gevraagd.  
 

4.2 Uitgaven 
 

4.2.1 Maandelijkse uitgaven 
 

4.2.1.1 Bankkosten 
 
Als Stichting hebben wij een zakelijke bankrekening bij de Rabobank. De kosten voor deze rekening 
bedraagt €15,- per maand. Omdat wij een Stichting zijn krijgen wij korting op de extra kosten tot 
€25,-. Aangezien wij weinig bankkosten maken kunnen wij deze kosten als vaste kosten rekenen. 

 

4.2.1.2 Drinken 
 
Elke maand doen wij boodschappen voor de drankjes.  
De gemiddelde kosten hiervoor zijn €120, - per maand. 
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4.2.1.3 activiteiten 
 
Elke maand hebben wij een activiteit.  
De gemiddelde kosten hiervoor zijn €20, - per maand 
 

4.2.2 Wekelijkse uitgaven 
 

4.2.2.1 Samen-Eten 
Elke week doen wij inkopen voor de activiteit Samen-Eten 
De gemiddelde kosten hiervoor zijn €35, - per week. 
 

4.2.2.1  Korting Samen-Eten 
Een aantal gasten bij Stichting Lonely Lochem maken gebruik van korting op de Activiteit Samen-
Eten.  
De gemiddelde kosten hiervoor zijn €9,50  
 
 

4.2.3 Variabele uitgaven 

 

4.2.3.1 Kantoorartikelen 
Voor kantoorartikelen geven we gemiddeld €16, - per kwartaal uit 
 

4.2.3.2 Interieur verzorging 
Voor de interieur verzorging, onder andere schoonmaakmiddelen, toiletpapier, handzeep, 
luchtverfrisser geven we gemiddeld €52, - per kwartaal uit 
 

4.2.3.3 Groot materiaal 
We hebben als Stichting een paar grote uitgaven gehad. Zo hebben we een Beamer aangeschaft voor 
de filmavonden en verschillende spellen en een groot dartbord. 
Het gemiddelde ligt dus vrij hoog op dit moment.  
Gemiddeld geven we €301.93, - per kwartaal uit aan groot materiaal. 
We verwachten dit komende jaar nog zo’n €300, - aan groot materiaal uit te geven. 
Denk hierbij aan een nieuwe koelkast en een paar grote pannen. 
 

4.2.3.4  Klein Materiaal 
We geven aan klein Materiaal gemiddeld €60, - uit aan Klein Materiaal. 
Denk hierbij aan lampen, plantjes, tafelkleden. 
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4.3 Beheer van het vermogen 
De voorzitter, de penningmeester en de secretaris beheren het vermogen van de Stichting. Bij 
uitgaven groter dan €150, - worden de andere bestuursleden betrokken bij de besluitvorming.  
 
 

4.3.1  Kascommissie 
 
Sinds maart 2016 heeft Stichting Lonely Lochem een Kascommissie bestaande uit één persoon.  
Haar naam is Herma Blekman 
De kascommissie heeft inzicht in de gehele administratie. 
 
De taken van de kascommissie zijn  

 Onverwachte controle van de Stichting boekhouding 

 Controleren van het financieel (half) jaarverslag 

 Financiële risico’s in kaart brengen 

 Rapport uitbrengen van de bevindingen 
 
Er staat een vacature uit voor een tweede kascommissie lid  
 

 


