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Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo in kort bestek 
 

 
De Wonne Almelo is in 1994 ontstaan als eerste loot van woongemeenschap ‘De Wonne’ in En-
schede (1979). Nadien ontstond in 1999 nog een tweede loot, te weten Woongemeenschap 
‘De Wonne Glanerbrug’. De leden van de drie Wonne-gemeenschappen zijn met elkaar verbonden.  
 
Tot 8 mei 2002 was De Wonne Almelo onderdeel van woongemeenschap De Wonne in Enschede. 
Sindsdien is ze een zelfstandige vereniging. 
 
De vereniging bestaat uit zowel inwonende, als uitwonende leden die samen de ‘vereniging Woon- 
en Leefgemeenschap De Wonne Almelo’ vormen. De vereniging is gevestigd op het adres Ar-
endsboerweg 1 in Almelo (7601 BA) en biedt: 

 
 

• onderdak aan maximaal negen mensen die dakloos zijn of om een andere reden tijdelijk be-
hoefte hebben aan onderdak en/of structuur van buitenaf; 

 
• activiteiten waarbij ook anderen dan alleen huisgenoten welkom zijn. 

 
Het eigene van de vereniging is dat in een huiselijke sfeer gastvrijheid verleend wordt aan 
tijdelijke huisgenoten. De leden van de vereniging (dit zijjn de ‘kerngroepleden’) werken niet als pro-
fessionals, maar bieden een thuis. Zij vormen met de tijdelijke huisgenoten samen de woongemeen-
schap en betalen ook mee aan de kosten. Enkele vrijwilligers bieden ondersteuning bij het werk en 
de activiteiten in en om het huis.  

 
 
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 bieden geen hulpverlening of behandeling. Dit wordt verwacht van de 
professionele hulpverleners. Zij zijn het ook die de verdere begeleiding waarborgen, zowel tijdens het 
verblijf als ook wanneer zij de Wonne weer achter zich hebben gelaten. 
 
De kerngroepsleden hebben voor deze leefwijze gekozen in navolging van Jezus van Nazareth die zijn 
leven inzette voor zijn medemens, in het bijzonder voor mensen aan de rand van de samenleving. 
Daarnaast voelen kerngroepsleden zich aangesproken door mensen als Franciscus en Clara van As-
sisi, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, en mensen die zich in de 21e eeuw inzetten voor een 
samenleving waarin mededogen, vrede en gerechtigheid nagestreefd worden. 

 
 
 

Doelstelling van de vereniging 
 

 

Doel van de vereniging is volgens de statuten: het bieden van tijdelijk onderdak aan mensen 
in knelsituaties. Zij worden opgenomen in de 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 knel-
punten 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. Een wekelijke vergadering van de kerngroepsleden waarbij de actuele zaken worden bespro-
ken die de woongemeenschap betreffen. Daarnaast komen de kerngroepsleden minmaal 
tweemaal per jaar voor één of meerdere beleids- en bezinningsdagen bijeen; 

 
b. Geregelde gesprekken met de tijdelijke huisgenoot over zijn of haar welbevinden en het func-

tioneren binnen de woongemeenschap; aan het eind van het verblijf vindt zo mogelijk een 
evaluatiegesprek plaats met de huisgenoot en hulpverlener. 

 
c. Zo nodig overleg met de externe professionele begeleiders van de tijdelijke huisgenoten; 

 
d. Aan de hand van een ‘takenlijst’ doen de kerngroepsleden en tijdelijke huisgenoten de 

huishoudelijke werkzaamheden,  waardoor iedereen daadwerkelijk betrokken wordt bij de 
gang van zaken in de woongemeenschap; 

 
e. Ca. 10 keer per jaar is er een huisvergadering waarin kerngroepsleden en tijdelijke huisgeno-

ten met elkaar overleggen over zaken die het samenwonen en de praktische kant van de 
woongemeenschap betreffen;  

 
f. Alle andere wettige middelen die haar voor het bereiken van de doelstelling ten dienste   

staan. 
 

g. Als een huisgenoot naar elders verhuisd is, vinden wij dat onze verantwoordelijkheid niet per 
definitie ophoudt, we blijven aanspreekbaar en vindt er nog een bepaalde vorm van nazorg 
plaats. Als  hij/zij het op prijs stelt, nemen we na enige tijd nog contact op om te vragen hoe 
het gaat, en omgekeerd staat ook de deur van ons huis nog voor hem of haar open. 
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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 in-
wonend kerngroepslid heeft een eigen wooneenheid in de woongemeenschap en betaalt 
mee aan de kosten van huisvesting, voorzieningen en voeding. Voor de opvang en be-
geleiding 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 en kerngroepsleden betalen naar rato van hun inkomen mee aan de hiervoor 
genoemde kosten. K erngroepsleden kunnen hun reis- en overige ten behoeve van de 
woongemeenschap 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 6 
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 kun-
nen bieden aan mensen zonder eigen vermogen of inkomsten, is het soms wenselijk ex-
tern inkomsten te verwerven, bij bijv. de kerken (diaconieën, Caritas), 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. 

 

Wijze waarop fondsen en vermogen besteed worden 
 

 

a. Voor inwonende leden van de vereniging wordt een bedrag gereserveerd om bij uittrede 
uit de vereniging een nieuwe start te kunnen maken. Hierop kan indien nodig, een 
beroep gedaan worden. Deze reservering wordt jaarlijks in het Financieel Verslag van vereni-
ging De Wonne Almelo verantwoord. 

 

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 hier-

voor genoemde voor wat betreft de overbrugging en reserveringen - en mogelijke reser-
vering 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 2021 
 
 

a. De opvang van tijdelijke huisgenoten is maximaal 9 maanden. De kerngroepsleden kun-
nen besluiten dat hiervan - in uitzonderlijke situaties - wordt afgeweken.  

 

b. Het is voor maximaal één persoon per nacht mogelijk om als nachtgast in de spreekkamer 
van de woongemeenschap te overnachten. Voorliggende voorziening is de nachtopvang van 
Humanitas. In principe wordt een nachtgast door een instantie aangemeld en per aanvraag 
wordt dit beoordeeld. 

 

c. Wekelijks ontvangt de woongemeenschap na de uitdeling aan cliënten voedsel van de Voed-
selbank. Dit wordt grotendeels verdeeld onder een beperkt aantal mensen die (net) niet 
voor een pakket van de Voedselbank in aanmerking komen of om een andere reden daarvan 
geen gebruik kunnen maken. 

 

d. Wekelijks verzorgt  één van de kerngroepsleden op de dindagavond het open of oecu-
menisch avondgebed in de kapel van de woongemeenschap. Hierbij zijn huisgenoten, vrijwil-
ligers en andere belangstellenden welkom.  

 

e. Maandelijks organiseren enkele vaste vrijwilligers, in samenwerking met een kerngroepslid, 
een open avond in de huiskamer van De Wonne Almelo. Hierbij zijn huisgenoten, oud-
huisgenoten, vrijwilligers en andere belangstellenden welkom.  
 

f. De Wonne Almelo laat zich ondersteunen door een Raad van Advies die  samen met de 
kerngroepsleden minimaal tweemaal per jaar bj elkaar komt. De Raad van Advies is 
samengesteld uit personen 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 terrein van hun deskundigheid. 

 

g. De Wonne Almelo participeert in Stichting Broedplaats Projecten, de stichting die in het le-
ven geroepen is om (beginnende) woongemeenschappen in binnen- en buitenland financieel 
tegemoet te komen én projecten die gericht zijn op duurzaamheid te ondersteunen. Namens 
de kerngroep heeft minimaal één persoon zitting het bestuur van deze stichting. 

 

h. Woongemeenschap De Wonne Almelo is lid van het Armoedepact in Almelo en bezoekt de 
bijeenkomsten die door het Armoedepact georganiseerd worden. Op bijeenkomsten worden 
kennis en kunde uitgewisseld en preseneren (nieuwe organisaties zich. In het Armoedepact 
werken Almelose organisaties samen aan het voorkomen en bestrijden van armoede onder 
de Almelose bevolking. 

 

i. De huidige kerngroep zoekt nieuwe kerngroepsleden. Dit wordt via artikelen in de regu-
liere media, via de Jaarbrief en de website bekend gemaakt. Belangstellenden zijn wel-
kom om ter oriëntatie een aantal dagen mee te leven. Ten behoeve van de ‘ingroeiperi-
ode’, is er een stappenplan waarbij potentiële leden eerst aspirantlid worden en pas na 
gezamenlijk vastgestelde periode, lid van de vereniging kunnen worden.  

 
Vastgesteld op woensdag  22 september 2021 te Almelo, 
 
 
 
 
 
Heileen Holman Daniëlle Geleijns 
Voorzitter / 1e secretaris 2e secretaris 


