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Inspiratie 
Onze vereniging is vernoemd naar twee vrouwen die ons inspireren: Dorothy Day en 
Dorothy Stang. Dorothy Day initieerde in de jaren ‘30 een beweging van gemeenschappen 
die hulp aan mensen aan de rand van de samenleving combineren met het werken voor 
meer gerechtigheid en vrede in de wereld. Dorothy Stang was een non die zich inzette voor 
het behoud van het regenwoud en streed tegen de onderdrukking van de kleine boeren in de 
Amazone. In 2005 werd ze om die reden vermoord. 

Doelstelling 
Om ons heen zien we muren die worden opgetrokken, mensen die worden buitengesloten, 
eenzaamheid en verdeeldheid. Hier willen wij niet in meegaan, integendeel: wij willen 
bruggen slaan, mensen welkom heten, eenzaamheid tegengaan en onverwachte 
ontmoetingen mogelijk maken. Dit willen wij vormgeven in een woongemeenschap.  
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Onze doelstelling luidt:  
1. De vereniging vormt een gastvrije gemeenschap die vanuit een spiritualiteit van eenvoud 
een boodschap van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen.  
2. Dit doel wordt onder meer bereikt door in huiselijke sfeer opvang te verlenen en 
ondersteuning te geven aan mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. Aan deze 
mensen wordt ruimte geboden waardoor zij een volgende stap kunnen nemen. (art. 3) 
 

Gastvrije gemeenschap 
De vereniging vormt een leefgemeenschap met een gedeelde keuken en woonkamer. Door 
middel van projecten als een buurtmoestuin, fietswerkplaats, open gebedsvieringen en 
andere bijeenkomsten verwelkomen we verschillende mensen op ons erf, en faciliteren we 
ontmoeting. 
Naast gemeenschapsleden wonen er ook vijf tot zeven kwetsbare mensen in huis. Er is een 
logeerkamer voor mensen die kortere tijd mee willen leven. ‘s Avonds eten we gezamenlijk, 
de maaltijd is open voor bezoekers. De gemeenschap vormt de basis waarin opvang 
geboden kan worden voor mensen in een kwetsbare positie.  

Spiritualiteit 
Wij hebben een gezamenlijk ritme van gebed. Mensen van buiten de gemeenschap zijn 
welkom, en gasten zijn vrij al dan niet mee te doen. De stilteruimte is voor iedereen open. 
Daarnaast proberen we eenvoudig te leven en samen te werken. 

Duurzaam en rechtvaardig 
De structurele oorzaken van onrecht en uitsluiting moeten belicht worden om verandering 
teweeg te brengen. We zien een wereld waarin ongelijkheid, geweld en schade aan het 
milieu systematisch voorkomen. Als gemeenschap willen we gesprekken over deze 
onderwerpen op gang brengen en mensen activeren zich in te zetten voor rechtvaardigheid, 
duurzaamheid en geweldloosheid. We letten in ons dagelijks leven op de impact van de 
leefgemeenschap op de armen en het milieu. Door bewust te consumeren en meer zelf te 
maken of te hergebruiken willen we een voorbeeld geven van duurzamer leven. We 
schrijven een nieuwsbrief en voeren geweldloze actie als dat nodig is. Ook organiseren we 
‘rondetafelgesprekken’, bijeenkomsten waar dialogen ontstaan over maatschappelijke 
kwesties waarbij we onze ideeën kunnen scherpen en helder en kritisch leren kijken. 

Doelgroep en uitvoering 

Voorbereidende fase 
Na veel zoeken is er een locatie gevonden die geschikt lijkt voor de Dorothy-gemeenschap. 
Het gaat echter om een onbewoonbaar huis dat gesloopt moet worden en waar een nieuw 
huis komt te staan. Met de eigenaar is er de intentie vastgelegd dat de 
Dorothy-gemeenschap in dit huis kan wonen. Vanaf oktober 2020 wonen ook een aantal van 
de leden van de Dorothy-gemeenschap op deze locatie in een tijdelijke woonunit. In deze 
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fase, zonder een woonhuis dat groot genoeg is voor 10-12 mensen, en de juridische 
toestemming om er ook met zoveel mensen te wonen, is het bieden van opvang helaas nog 
niet mogelijk. Wel is het mogelijk om in de tijdelijke woonunit de andere delen van onze 
doelstelling te volbrengen. We verwachten in 2021 een bestemmingsplanwijziging. In 2022 
verwachten we dat de bouw van het huis klaar is. Tot die tijd bevinden we ons in een 
voorbereidende fase.  
 
Tijdens de voorbereidende fase zijn de bezoekers van onze projecten divers. We richten ons 
onder andere op mensen die last hebben van eenzaamheid en/of armoede, en jongeren die 
niet vaak buiten de bebouwde kom komen. Door elkaar te ontmoeten, vaardigheden te 
ontdekken en te leren geven we onze deelnemers een gevoel van eigenwaarde en 
gemeenschap. Praktisch geven we dit vorm door bijvoorbeeld een buurtmoestuin, 
fietswerkplaats, houtwerkplaats, ontmoetingsdagen, gebedsvieringen en andere 
bijeenkomsten. Samen met de deelnemers geven we de projecten zo vorm dat ze aansluiten 
bij de lokale behoeftes. De kerngemeenschap woont in een tijdelijke woonunit op het terrein 
waar het uiteindelijke huis gebouwd wordt. Daar vormen we een verwelkomende 
gemeenschap. 

Opvang 
Zodra de bestemmingsplanwijziging dat toestaat, en het uiteindelijke huis gebouwd is zullen 
we naast de eerder genoemde projecten ook opvang verlenen.  
 
De ‘gasten’ aan wie de gemeenschap onderdak biedt zijn mensen met een kwetsbare 
positie in de samenleving. De gemeenschap biedt een rustpunt. We willen een plek creëren 
waar onze gasten even niet hoeven te vechten voor hun bestaan, en in huiselijke sfeer op 
adem kunnen komen. Dat betekent: een dak boven het hoofd, ritme, verantwoordelijkheid 
(zoals samen het huishouden doen), en onderling contact. De schouders ergens onder 
kunnen zetten helpt bij (ondernemings)zin, en daarvoor is er in en rond het huis genoeg te 
doen.  
 
De kost en inwoning die wordt geboden aan de gasten is in principe tijdelijk. Per individu 
wordt besloten hoe lang de opvang zal plaatsvinden. Dit zal afhankelijk zijn van waar de 
persoon in kwestie mee bezig is in zijn/haar leven, hoeveel tijd daarvoor nodig is, en welke 
behoeftes er zijn. Elke gast die in de gemeenschap komt wonen heeft een externe 
hulpverlener achter zich staan die hem of haar begeleidt in het proces dat gericht is op de 
volgende stap. De gemeenschapsleden vervullen hierdoor geen hulpverleners-rol, maar zijn 
ondersteunende huisgenoten en bieden een milde vorm van begeleiding in het dagelijks 
leven van de gasten. De gemeenschapsleden dragen er zorg voor dat het huishouden 
financieel en praktisch draait en dat er een veilige, huiselijke sfeer is. 

Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het werven van inkomsten, het beheer en de besteding 
van het vermogen van de vereniging. De vereniging heeft geen winstoogmerk. De 



vereniging is al bezig met haar activiteiten. Ze zal deze echter pas met volle capaciteit 
kunnen uitvoeren zodra het samen wonen met meer dan vijf mensen, waaronder kwetsbare 
mensen, juridisch mogelijk is. Er loopt momenteel een procedure voor wijziging van het 
bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. De prognose is dat dit in 2022 het geval zal zijn. 
Zo niet, dan zal het tijdskader verschuiven, of gezocht moeten worden naar een andere 
locatie. Hieronder staat een korte beschrijving van de uitgaven en inkomsten van de 
vereniging, voor een compleet overzicht verwijzen we u naar de jaarbegroting.  

Uitgaven voorbereidende fase 
Tijdens de voorbereidende fase zijn de uitgaven relatief laag. De huur van de woonunit zal 
(grotendeels) zelf bekostigd worden door de gemeenschapsleden. Kosten gemaakt door 
projecten die opgezet worden in lijn met onze doelstelling verwachten we rond de €20.000 
per jaar.  

Uitgaven uiteindelijk 
 
De uitgaven van de vereniging bestaan uiteindelijk uit huur, huishoudkosten, en andere 
kosten die gemaakt worden in het draaiende houden van de woongemeenschap. Verdere 
kosten worden gemaakt in het ondersteunen van de gasten en het organiseren van 
verscheidene activiteiten op het gebied van ontmoeting en bezinning. Samen bedragen deze 
kosten naar schatting € 74.000 per jaar waarvan het grootste deel richting huur en 
huishoudkosten gaat, ten behoeve van de opvang van kwetsbare mensen.  
 
In het eerste jaar in de nieuwe woning zullen er extra kosten worden gemaakt voor de 
inrichting van het huis, en ook wat extra PR-kosten. Deze zijn begroot op € 14.000. 
We rekenen erop dat het huis casco opgeleverd wordt. Daarom verwachten we nog €40.000 
extra kosten het eerste jaar (maar later minder huur). 
 
Wij streven ernaar om zo min mogelijk overheadkosten te maken, dit geheel in lijn met onze 
voornemen om zo duurzaam mogelijk onze vereniging te beheren (d.m.v. bijvoorbeeld het 
hergebruik van papier en meubels). Het doel is om de kosten voor beheer van de vereniging 
minder dan 10% te laten zijn van de totale uitgaven. 

Inkomsten 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit middelen uit fondsen en donaties zowel als een 
bijdrage van de leden van de vereniging.  
 
De middelen uit fondsen en donaties komen van zowel kerkelijke en maatschappelijke 
organisaties als particulieren. Elk jaar is het streefbedrag van de totale fondsenwerving en 
crowdfunding € 44.500. De inkomsten uit de vaste bijdrage van verenigingsleden wordt 
begroot op € 20.000. 
 



Reservering uitvoerende fase  
Omdat we relatief hoge kosten verwachten aan het begin van onze uitvoerende fase 
proberen we van tevoren al geld te reserveren. Ons doel is om de verwachte kosten van het 
eerste jaar van de uitvoerende fase te reserveren, namelijk €74.000 + €14.000 + €40.000 = 
€128.000. Deze reserve zal tussentijds geëvalueerd worden, om oppotten te voorkomen als 
onze plannen of vooruitzichten wijzigen. 

Liquidatiesaldo 
Bij het eventueel opheffen van de vereniging zal een batig saldo overgaan naar een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een vergelijkbare doelstelling, zoals ook in 
onze statuten staat. 

Beheer 
Er wordt overeenkomstig de eisen van de belastingdienst een inzichtelijke administratie 
gevoerd met daarin de aard en omvang van alle inkomsten, uitgaven en het vermogen van 
de vereniging. Na elk boekjaar wordt het jaarverslag op de website geplaatst.  

Bestuur 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en draagt zorg voor het uitvoeren van haar 
besluiten (art. 7). Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Het bestuur bestaat uit: 

● Voorzitter: Willem van Engen 
● Penningmeester: Herman van Veelen 
● Secretaris: Sofie Jansen 

 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen tot tweeduizend euro, voor hogere 
bedragen zijn twee van bovenstaande bestuursfuncties tezamen bevoegd, zoals vastgelegd 
in art. 8 van de statuten. 
 
Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een raad van toezicht. 
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