Jaarverslag 2020
Dorothy-gemeenschap
Dit is het jaarverslag van de Dorothy-gemeenschap. Wij zijn een groep van vijf mensen die een
gemeenschap vormen om onze idealen samen vorm te geven. Onze idealen zijn samengevat in
de kernzin: "Wij zijn een gastvrije gemeenschap die vanuit een spiritualiteit van eenvoud een
boodschap van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen." Door samen te leven hopen
we elkaar te kunnen ondersteunen in gastvrijheid naar anderen, een spiritualiteit van eenvoud,
werken van barmhartigheid en acties voor rechtvaardigheid.

Goed nieuws
Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar, maar zeker ook voor de
Dorothy-gemeenschap! In maart vertrokken Herman, Anna en Naomi (2) naar Zweden en
begon tegelijkertijd de corona-crisis. Onze vergaderingen vonden een aantal maanden plaats
via beeldbellen. Toch stond het proces niet stil. Begin juni kwam het moment waar we lang naar
uitgekeken hadden: Het stuk land in de polder van Amstelveen was gekocht door de
Protestantse diaconie van Amsterdam! Dit betekende dat wij eindelijk als leefgemeenschap
konden neerstrijken. Deze plek hadden we sinds zomer 2017 al op het oog als passende locatie
voor onze gemeenschap. Met de Diaconie waren we sindsdien in gesprek over de vorderingen
van het aankoopproces en de mogelijkheden voor onze gemeenschap om ons daar te vestigen.
Al die tijd was het onzeker of en wanneer het door kon gaan, maar afgelopen jaar was het dan
zover en konden we dit goede nieuws samen vieren!

Een huis
In het voorjaar werd er samen met de diaconie gezocht naar een tijdelijke woonunit die op het
erf geplaatst kon worden, totdat het uiteindelijke huis gebouwd zal zijn. Die werd gevonden en
in augustus gingen we naar Oss om de unit uit elkaar te halen, om deze vervolgens in
Amstelveen weer op te bouwen. Dit was een grote klus, en we waren dan ook erg blij met alle
hulp die we hebben gekregen!
Sinds oktober 2020 huren wij de woonunit van de diaconie en wordt deze bewoond door Anna,
Herman, Naomi (2), Matthias, Sofie en Mieke. Mieke heeft zich in maart als aspirant-lid van de
vereniging aangesloten. Willem heeft met zijn vrouw Talitha besloten om niet mee te verhuizen
naar de tijdelijke woonunit. Wel is hij nog betrokken bij de gemeenschap en onderdeel van het
bestuur van de vereniging gebleven.

Opbouwfase
De maanden augustus t/m december stonden in het teken van klussen, verhuizen en
opbouwen. Het huis en erf moesten flink onder handen genomen worden om er een
bewoonbare en leuke plek van te maken. Hiervoor organiseerden we ook meerdere
vrijwilligersdagen. Voor het inrichten van het huis werden we trouwe klanten van de plaatselijke

kringloopwinkel en Marktplaats. We zijn blij dat we sinds oktober ook deels kunnen leven van
voedsel dat anders weggegooid zou worden. Op deze manier blijven we ons bewust van
voedselverspilling.
Omdat de tijdelijke woonunit nog niet geschikt is voor het bieden van opvang, zochten we
samen naar manieren om onze doelstelling ook al vorm te kunnen geven in deze pioniersfase.
Het leren kennen van de buurt en investeren in relaties was en is onze focus, om zo goed aan
te kunnen sluiten bij waar hier behoefte aan is. Alhoewel dit wat moeizamer ging vanwege de
corona-beperkingen, legden we contact met o.a. kerken in de omgeving, de dorpsraad, een
woningbouwvereniging en mensen uit de buurt. Het is leuk dat passanten ons regelmatig
belangstellend aanspreken op het erf. Op oudjaarsdag deelden we glühwein uit aan de straat,
wat voor leuke ontmoetingen zorgde. Ook bouwden we aan onze relatie met de projecten van
de Diaconie, die plaatsvinden op het tegenoverliggende erf. Onze gemeenschap is onderdeel
van ‘De Meent’, het overkoepelende geheel van sociale en duurzame projecten op deze plek.
We streven naar een vruchtbare kruisbestuiving in de toekomst!
In augustus deden we ook een aanvraag voor deelname aan het ‘Space for Grace’ traject, van
Porticus. Begin oktober hoorden we dat we dit toegekend kregen. Dit betekent dat we voor de
komende twee jaar financiële middelen en begeleiding krijgen om een aantal projecten op te
zetten, daarover later meer.
Kortom, we bouwen - zo goed en kwaad als het gaat in corona-tijd - aan een gastvrije plek. We
zijn blij dat we af en toe ook opvanggasten van onze zustergemeenschap, het Jeannette
Noëlhuis, kunnen uitnodigen voor een ontspannen dagje op het platteland. We hopen dat we
komend jaar kunnen uitgroeien tot een rustpunt voor mensen uit de buurt of verderop, waar
altijd een kopje koffie, een luisterend oor en (buiten)activiteit te vinden is.

En verder
In november organiseerden we met het Jeannette Noëlhuis een boekpresentatie van het boek
‘alles is genade’, de vertaling van de biografie van Dorothy Day door Jim Forest. Er zijn
inmiddels veel lovende recensies verschenen en het is mooi om de inspiratie van Dorothy Day
nog beter te kunnen delen met geïnteresseerden.
Ook hebben we dit jaar deelgenomen en mee-georganiseerd aan acties tegen (nieuwe)
kernwapens in Nederland en om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis, in samenwerking
met Christian Climate Action, het Jeannette Noëlhuis en Greenpeace.
Ten slotte willen we veel dank geven aan:
32 mensen die ons praktisch hebben geholpen met klussen
5 mensen die ons deskundig advies hebben gegeven
12 mensen die ons financieel hebben ondersteund
15 mensen en/of organisaties die ons giften in natura hebben gegeven (meubels, eten,
gereedschap en meer)
164 mensen die met ons meeleven via onze e-mail nieuwsbrief

Vooruitblik
Vanaf januari 2021 richten we ons, met ondersteuning van het ‘Space for Grace’ fonds, op het
opzetten van een buurtmoestuin. Ook gaan we aan de slag om een gebedsruimte in te richten
waar mensen uit de omgeving kunnen aansluiten bij ons gebedsritme en ook op hun eigen
manier de stilte kunnen opzoeken. Daarnaast gaan we onderzoeken of we een sociale
fietsenwerkplaats kunnen opzetten en willen we tweemaal per jaar een ééndaags festival
organiseren (mits de corona-maatregelen dit toelaten) waarbij ontmoeting, inspiratie en
bezinning centraal staat. Extra leuk is dat we voor het bouwen van de moestuinbakken gebruik
maken van geknotte wilgen van het Fort van Uithoorn.

Overzicht exploitatie
Begroot 2020
INKOMSTEN

Werkelijk 2020

Begroot 2021

€

€

€

Bijdragen kernteam

300,00

350,00

300,00

Donaties particulieren

400,00

76 067,00

1 675,00

0,00

0,00

12 000,00

-

3 224,59

9 488,00

700,00

79 641,59

23 463,00

1 635,00

862,95

5 147,00

Huishoudkosten

-

47,88

1 800,00

Ondersteuning gasten

-

-

400,00

Onderhoud inventaris en investeringen

-

3 285,71

7 416,00

Vrijwilligerskosten

-

445,05

6 500,00

Huurkosten

-

-

2 200,00

Storten reserves

-

75 000,00

-

Totaal uitgaven:

1 635,00

79 641,59

23 463,00

RESULTAAT

- 935,00

0,00

0,00

Donaties fondsen
Opnames reserves
Totaal inkomsten:
UITGAVEN
Organisatiekosten:

BALANS op 2020-12-31
Banksaldo

€
105 833,31

Reserve kosten begeleiding

- 316,98

Voorgeschoten door team

- 113,19

Nog te betalen kosten

- 43,61

Voorwaardelijke gift

- 24 550,00

Reserve afbouw en inrichting

- 75 000,00

Algemene reserve

5 809,53

Toelichting
Zoals te lezen valt in het eerste deel van dit jaarverslag is er heel veel gebeurd in 2020, wat ook
terug te zien is in de financiën van de Vereniging Dorothy-gemeenschap. Zo zijn we in 2020
verhuisd naar onze nieuwe locatie en zijn we in staat om enkele projecten voor de buurt op te

gaan zetten in 2021. Onze inkomsten zijn veranderd (en gaan veranderen) omdat we zijn
begonnen met het actief werven van fondsen voor onze projecten. Onze uitgaven zijn
veranderd omdat we nu te maken hebben met het onderhoud van het erf van onze locatie, met
het opzetten van onze projecten voor de buurt, en met de bijbehorende stijgende
organisatiekosten.
Dit jaar waren we gezegend met meerdere giften van mensen die onze vereniging een
warm hart toedragen. Het aanzienlijke verschil tussen onze begroting en de werkelijke
inkomsten uit donaties komt vanwege één bijzonder ruimhartige gift van € 75.000,00 die we dit
jaar hebben mogen ontvangen. Uiteindelijk hebben we zo’n € 1.000 ontvangen aan donaties
van particulieren, € 600 meer dan oorspronkelijk begroot. We hopen dat we met onze projecten
in 2021 nog meer mensen enthousiast mogen maken over onze doelen en activiteiten. Vandaar
dat we € 1.675,00 aan donaties hebben begroot voor 2021.
Zoals te zien is in onze begroting voor 2021 verwachten we bij onze inkomsten een
donatie van € 12.000,00. We hebben in 2020 een fondsaanvraag goedgekeurd gekregen bij het
Space for Grace project van Porticus. Porticus gaat ons in 2021 en 2022 steunen in het
opzetten van een aantal projecten voor de buurt zoals een buurtmoestuin, een sociale
fietsenwerkplaats, een gebedsruimte en een aantal eendaagse festivalletjes vol ontmoetingen
en inspiratie. Hiervoor zullen we zelf ook een deel van de kosten voor onze rekening nemen, in
2021 zullen we € 9.488,00 aanwenden voor de projecten, dit is opgenomen in de begroting
onder ‘opname reserves. In totaal kosten deze projecten gedurende de looptijd van twee jaar €
40.010 en worden dus ondersteund door Porticus en de Stichting Jeannette Noëlhuis en deels
door onszelf bekostigd.
De toename aan het aantal kostenposten in de begroting voor 2021 is voor een groot
deel te verklaren met deze projecten. We zullen meer organisatiekosten, vrijwilligerskosten en
huurkosten hebben en we zullen meer opzij moeten zetten voor onderhoud inventaris en
investeringen (o.a. voor moestuinbakken, tuinaarde, fietsgereedschap, etc.). Verder hebben we
een groot deel van ons vermogen gereserveerd voor de oplevering en inrichting van een woning
waar we op termijn gastvrijheid zullen verlenen aan onze doelgroep. Dit houdt onder andere in
geld voor een keuken en sanitaire voorzieningen alsmede meubels en andere huishoudelijke
benodigdheden. De begroting voor 2021 reflecteert op deze manier mooi onze groei als
vereniging en ons initiatief om projecten voor de buurt op te richten.

Correcties: Kosten die over 2019 gingen maar in 2020 zijn betaald zijn opgenomen in het
jaarverslag van 2019 maar foutief geboekt alsof ze toen al betaald waren. Daarom klopt het
uiteindelijke banksaldo van het jaarverslag 2019 niet (€ 28,18 verschil) en is de algemene
reserve met hetzelfde verschil te laag. In het jaarverslag van 2020 is dit gecorrigeerd.

