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Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo in kort bestek 
 

 

De vereniging bestaat uit inwonende en uitwonende leden die samen de vereniging Woon- en 

Leefgemeenschap De Wonne Almelo vormen. De vereniging is gevestigd aan Ar-

endsboerweg 1 in Almelo (7601 BA) en biedt: 
 

 

 onderdak aan maximal tien mensen die dakloos geworden zijn of om een andere re-

den tijdelijk behoefte hebben aan onderdak en/of structuu van buitenaf. 

 
 activiteiten waarbij ook anderen dan huisgenoten welkom zijn. 

 
Het eigene van de vereniging is dat in een huiselijke sfeer gastvrijheid verleend wordt 

aan tijdelijke bewoners. De leden van de vereniging (hierna te noemen ‘kerngroepleden’) zijn 

geen professionals, zij vormen met de tijdelijke huisgenoten een woongemeenschap. Enkele 

vrijwilligers bieden ondersteuning bij het werk en de activiteiten in en om het huis. De 

tijdelijke bewoners worden ‘gasten’ of ‘huisgenoten’ genoemd. 

 
De Wonne Almelo is in 1994 ontstaan als eerste loot van woongemeenschap ‘De Wonne’ in 

Enschede (1979). Nadien ontstond in 1999 nog een tweede loot, te weten de Woon- 

gemeenschap ‘De Wonne Glanerbrug’. De leden van de drie Wonne-gemeenschappen zijn 

met elkaar verbonden. Tot 8 mei 2002 was De Wonne Almelo onderdeel van woongemeen-

schap De Wonne in Enschede. Sindsdien is ze een zelfstandige vereniging. 
 
 
 

Visie 
 

 

De Wonne Almelo biedt tijdelijk onderdak aan mensen die dakloos zijn of tijdelijk behoefte 

hebben aan een omgeving met meer structuur dan de eigen thuissituatie biedt. Omdat voor 

ieder mens de situatie verschillend is, kunnen er met de tijdelijke huisgenoten verschillende 

afspraken gemaakt worden. De kerngroepsleden doen dit in navolging van Jezus van Naza-

reth die zijn leven inzette voor zijn medemens, in het bijzonder voor mensen die aan de rand 

van de samenleving verkeerden. De kerngroepsleden voelen zich aangesproken door men-

sen als Franciscus en Clara van Assisi, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, maar ook 

door anderen die zich in de 21e eeuw daadwerkelijk inzetten voor een samenleving waarin 

mededogen, vrede en gerechtigheid nagestreefd worden. 
 
 
 

Doelstelling van de vereniging 
 

 

Doel van de vereniging is het bieden van tijdelijk onderdak aan mensen in knelsituaties. Zij 

worden opgenomen in een woongemeenschap en intern begeleid door kerngroepsleden.  Het 

primaire doel is een open en gastvrije sfeer te scheppen, van waaruit de tijdelijke huisgenoten 

met hulp van professionals werken aan hun persoonlijke knelpunten en het realiseren van een 

passende eigen woon- en leefsituatie. 
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Werkwijze van de vereniging 
 

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 
a. geregelde gesprekken met de tijdelijke huisgenoot over zijn of haar welbevinden en 

het functioneren binnen de woongemeenschap; 

 

b. zo nodig overleg met de externe professionele begeleiders van de tijdelijke huisgeno-

ten; 

 
c. het aan de hand van een ‘takenlijst’ uitvoeren van werkzaamheden door kern-

groepsleden en tijdelijke huisgenoten, waardoor iedereen daadwerkelijk betrokken 

wordt bij de gang van zaken in de woongemeenschap; 

 
d. huisvergaderingen waarin kerngroepsleden en tijdelijke huisgenoten met elkaar over-

leggen over zaken die het samenwonen en de praktische kant van de woongemeen-

schap betreffen;  
 

e. alle andere wettige middelen die haar voor het bereiken van de doelstelling ten dienste 

staan. 
 

 
 

Wijze van fondsenwerving en vermogensbeheer 
 

 

a. Uitgangspunt is dat de reguliere kosten van huisvesting, voorzieningen en voeding 

door de inwonende kerngroepleden en tijdelijke huisgenoten bekostigd worden. Ieder 

inwonend kerngroepslid heeft een eigen wooneenheid in de woongemeenschap en 

betaalt mee aan de kosten van huisvesting, voorzieningen en voeding. Voor de 

opvang en begeleiding van de tijdelijke huisgenoten ontvangen zij geen salaris of 

vergoeding in natura. Ieder van hen heeft eigen inkomsten, bijv. uit werk, AOW 

en/of pensioen. De tijdelijke huisgenoten betalen naar rato van hun inkomen mee aan 

de hiervoor genoemde kosten. Uitwonende kerngroepsleden kunnen hun reis- en 

overige ten behoeve van de gemeenschap gemaakte kosten, declareren; 

 
b. Om de continuïteit van het huis te waarborgen, wordt ernaar gestreefd om een fi-

nanciële reserve in stand te houden om bij het wegvallen van inkomsten een periode 

van zes maanden te kunnen overbruggen; 
 

c. In de praktijk blijkt dat niet iedere huisgenoot inkomen uit werk of uitkering 

ontvangt, ook zijn er soms extra kosten waarvoor geen financiële dekking is. Om 

ruimte te kunnen bieden aan mensen zonder eigen vermogen of inkomsten, is het 

wenselijk ookextern inkomsten te verwerven, van bijv. de kerken (diaconieën, Cari-

tas), organisaties zoals de  Rotary of  particulieren;  

 
d. De Wonne Almelo is sinds 1 januari 2011 een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Wat inhoudt dat giften van particulieren bij de belastingaangifte aftrekbaar 

zijn. 
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Wijze waarop fondsen en vermogen besteed worden 
 

 

a. Voor inwonende leden van de vereniging wordt per jaar,  tot een door de gezamen-

lijke leden bepaald maximum, een bedrag gereserveerd om bij uittrede uit de 

vereniging een nieuwe start te kunnen maken. 

 
b. Geoormerkte donaties worden voor het daartoe bestemde doel gereserveerd, c.q. aan 

het bestemde doel besteed. 

 
c. Bij een positief saldo aan het eind van een boekjaar wordt, rekening houdend met het 

hiervoor genoemde voor wat betreft de overbrugging en reserveringen - en mo-

gelijke reservering voor renovatie of onderhoud - een deel van dit bedrag geschonken 

aan enkele goede doelen. Het resterende wordt gestort op de rekening van Stichting 

Broedplaats Projecten. Dit is een stichting met ANBI-status die door de gezamenlijke 

Wonne-gemeenschappen in het leven geroepen is om nieuwe initiatieven op dit terrein 

te ondersteunen. 
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Actueel beleid anno 2016 
 

a. de kerngroepsleden komen wekelijks op de woensdagochtend bijeen voor een be-

spreking van de actuele zaken betreffende de woongemeenschap. Daarnaast 

komen zij minmaal tweemaal per jaar voor één of meerdere beleids- en bezinningsda-

gen bijeen. 

 
b. De Wonne Almelo laat zich ondersteunen door een Raad van Advies die  gezam-

nelijk tweemaal per jaar bijeenkomt. De Raad van Advies is samengesteld uit perso-

nen die deskundig zijn op de terreinen waarop De Wonne Almelo actief is, of 

waarmee de tijdelijke huisgenoten te maken (kunnen) hebben. Individuele leden 

worden tussentijds benaderd om te adviseren op het terrain van hun deskundigheid. 

 
c. de opvang van tijdelijke huisgenoten is maximaal 9 maanden, in individuele situ-

aties kan hiervan worden afgeweken. Beoordeling hiervan is aan de kerngroepsleden. 

 
d. naast het reguliere werk van de woongemeenschap werken enkele kerngroepsleden 

namens de woongemeenschap mee aan het project Bord-Beker-Bestek. Dit is een 

samenwerkingsproject va Pinkstergemeente ‘De Banier’ en De Wonne Almelo. Hi-

erbij wordt wekelijks op de maandagavond in de eetkamer van De Wonne Almelo 

een gezonde warme maaltijd aan dak- en thuisloze mensen of mensen met (zeer) wei-

nig inkomsten, geboden. De vrijwilligers doen dit werk zonder vergoeding. 

 
e. De Wonne Almelo biedt aan jongeren de mogelijkheid om hun Maatschappelijke 

Stage (MaS) bij het eetproject Bord-Beker-Bestek te vervullen. Ook zijn er verschil-

lende ‘nieuwkomers’ (asielzoekers) actief bij de bereiding van maaltijden. 

 
f. er is een wekelijks oecumenisch avondgebed op de woensdagavond in de kapel van 

De Wonne Almelo. De leiding is doorgaans in handen van een kerngroepslid. 

 
g. eenmaal per maand is er voor vroegere huisgenoten, vrijwilligers en overige belang- 

stellenden een open avond in de huiskamer van De Wonne Almelo. Deze avonden 
worden georganiseerd door vaste vrijwilligers, in samenwerking met een kern-
groepslid.  

 
h. ter aanvulling van de huidige kerngroep worden nieuwe kerngroepsleden gezocht. 

Dit wordt via artikelen in de reguliere media, via de website en de Kerstbrief 
wereldkundig gemaakt. Potentiële leden zijn welkom om ter oriëntatie een aantal 
dagen mee te leven. Ten behoeve van de ‘ingroeiperiode’, is  er een stappenplan 
waarbij potentiële leden eerst aspirantlid worden en pas na gezamenlijk vast-
gestelde periode, lid van de vereniging kunnen worden. 

 
i. De Wonne Almelo streeft ernaar om in de Almelose samenleving present te zijn. Ze 

speelt zo mogelijk in op actuele kwesties. Sinds 2015 is ze waarnemer van het Ar-

moedepact in Almelo en het striven is om dit in 2016/2017 om te zetten in een lid-

maatschap. 
 

 

Vastgesteld op donderdag 20 oktober 2016 te Almelo, 
 
 
 

Frida Koopman Berno Spekschate 
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voorzitter secretaris 


