
Jaarverslag 2019 
Dorothy-gemeenschap 

Dit is het jaarverslag van de Dorothy-gemeenschap. Wij zijn een groep jonge mensen die 
samen 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 onze gastvrijheid naar anderen, onze 
spiritualiteit van eenvoud, onze werken van barmhartigheid en onze acties voor 
rechtvaardigheid.  

Voorbereidingen 
Afgelopen jaar zetten we onze voorbereidingen voort in afwachting op het moment dat er een 
geschikte woning klaar staat voor onze gemeenschap. We hielden onze achterban op de 
hoogte met onze blogs en praatjes in kerken en we legden contact met mogelijke 
samenwerkingspartners. We worden nog steeds bijgestaan door een procesbegeleider van de 
Sesam-Academie en houden regelmatig supervisie-ontmoetingen met onze coach. Ook zochten 
we naar fondsen voor de opstartfase en werkten we aan onze boekhouding. We zijn enorm 
dankbaar voor de giften die we het afgelopen jaar hebben gekregen, we voelen ons gezegend 
door deze steun en zijn dankbaar voor het vertrouwen dat hieruit spreekt.  
 
Ondertussen waren we op zoek naar mogelijkheden om, in afwachting op een woning, te 
werken aan het in de praktijk brengen van onze idealen. Er kwam een hele mooie optie langs 
om een tijdje op een boerderij van ATD De Vierde Wereld in Wijhe te wonen en om met hen 
samen te werken. Hoewel we uiteindelijk hebben besloten om hier niet te gaan wonen hebben 
we veel gehad aan de ontmoeting met ATD en aan de kennismaking met hun idealen en 
werkwijze.  

Gemeenschap 
Afgelopen jaar stond in het teken van wachten. Zo wachten we op het moment dat er uitsluitsel 
is over de woning die we op het oog hebben. Als gemeenschap hebben we samen nagedacht 
over hoe we deze tijd waarin we wachten goede invulling kunnen geven. Onze supervisie coach 
helpt ons hierin en bedacht de term ‘spiritualiteit van het wachten’ om een naam te geven aan 
deze tijd. We praten veel met elkaar over hoe we in deze tijd staan en hoe we om moeten gaan 
met een lange spanningsboog van verwachtingen enerzijds en vertragingen anderzijds.  
 
Als gemeenschap houden we de enthousiasme erin door andere gemeenschappen te 
bezoeken en samen leuke dingen te gaan doen (zoals Glow in the dark minigolf!). In de zomer 
zijn we voor een weekend naar Friesland gegaan op bezoek bij ecodorp Frijlân. Dit was een 

http://dorothygemeenschap.nl/blog/
https://www.sesamacademie.nl/
https://www.atd-vierdewereld.nl/
http://frijlan.nl/


hele mooie ervaring waarin we leerden over permacultuur en Dragon Dreaming en geïnspireerd 
raakten door de Frijlânders. Sofie schreef er deze blog over.  
 
Ondertussen gaan onze eigen levens gestaag verder. Naomi groeit snel en babbelt al mee in 
onze vergaderingen. Willem is getrouwd met Talitha en samen zijn ze naast het Noelhuis gaan 
wonen. Matthias was een paar maanden voor zijn studie in de VS en Anna en Herman plannen 
een lange reis door Zweden. 

Vooruitblik 
In 2020 verwachten we duidelijkheid te krijgen over de woning die we op het oog hebben. We 
hopen binnenkort te horen of de koop doorgaat en hoe de nieuwe woning eruit gaat zien (wat er 
gesloopt moet worden, wat er voor in de plaats komt, etc.). In afwachting hierop zijn we plannen 
aan het maken om tijdelijke woonunits te betrekken op de locatie en om alvast op een 
kleinschalige manier vorm te kunnen geven aan onze leefgemeenschap. We denken hierbij aan 
meubels bouwen van sloophout, bestek verzamelen in kringloopwinkels, wasbakken redden uit 
het grofvuil, een gebedsritme bedenken, noem maar op!  
 
 
 

Overzicht exploitatie 
 Begroot 2019 Werkelijk 2019 Begroot 2020 

INKOMSTEN € € € 

Bijdragen kernteam 500,00 201,00 300,00 

Donaties particulieren 1 000,00 200,00 400,00 

Donaties fondsen 28 000,00 24 550,00 0,00 

Totaal inkomsten: 29 500,00 24 951,00 700,00 

UITGAVEN    

Bankkosten 100,00 130,73 135,00 

Reiskosten team 300,00 197,59 250,00 

Kosten begeleiding 1 774,69 1 032,71 1 200,00 

Overige organisatiekosten 50,00 0,00 50,00 

Totaal uitgaven: 2 224,69 1 361,03 1 635,00 

RESULTAAT  27 275,31 23 589,97 - 935,00 

    

http://dorothygemeenschap.nl/2019/11/08/inspiratie-uit-friesland/
https://noelhuis.nl/


BALANS op 2019-12-31 €   

Banksaldo 33 901,10   

Reserve kosten begeleiding - 441,98   

Nog te betalen kosten - 0,00   

Voorwaardelijke gift - 24 550,00   

Algemene reserve 8 909,12   

 

Toelichting 
Ook afgelopen jaar is deel van wat we de ‘opstartfase’ noemen. Dit is de fase vóór onze intrek 
in een woning en het daadwerkelijk leven in een leefgemeenschap. In deze fase zijn we 
voornamelijk bezig met het regelen van zaken die nodig zijn voor het in stand houden van een 
leefgemeenschap. Deze zaken zijn terug te vinden in de jaarrekening onder ‘uitgaven’. Dit zijn 
de kosten van de professionele begeleiding voor het team, kosten van de bankrekening en 
reiskosten. 

Omdat we veel onzekerheid hadden over wanneer we verder kunnen met de beoogde 
locatie, hebben we minder begeleiding gezocht dan begroot. Ook hebben we daarom minder 
energie gestoken in het vinden van donateurs dan verwacht. Toch mochten we een structurele 
donateur verwelkomen. 

In 2020 hopen we een eerste stap te kunnen gaan zetten op de nieuwe locatie. Omdat 
daarover nog veel onzeker is, hebben we daar in de begroting nog geen rekening mee 
gehouden. 

Dit jaar waren we de dankbare ontvanger van een grote voorwaardelijke gift van het 
Noëlhuis (Donaties fondsen). Deze mogen we gebruiken voor de nieuwe gemeenschap zolang 
minimaal twee van de vijf huidige gemeenschapsleden er gaan wonen en onze kernwaarden 
overeen blijven komen met die van het Noëlhuis. Met alle donaties voelen ons gesteund in onze 
plannen voor de toekomst. 


