Stichting de Zwaan
Oecumenisch centrum
voor aandacht, inspiratie en bezinning

Meerjarenplan 2019 – 2023
1. Inleiding
Stichting De Zwaan werd in maart 1999 opgericht op initiatief van de diaconie van de
Hervormde en Gereformeerde ‘Samen-op-weg’- Gemeente in Alkmaar, de diaconie van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente en onder auspiciën van de Raad van Kerken in Alkmaar.
De statuten vermelden een tweeledige doelstelling:
 Allereerst een inloophuis realiseren in het centrum van Alkmaar, een vrijplaats van
ontmoeting voor mensen binnen en buiten de lokale kerken.
 Daarnaast beoogde de Stichting een programma aan te bieden rondom
levensoriëntatie en zingevingsvragen, zowel binnen als buiten de bestaande
kerkelijke tradities.
Onze identiteit is in 2018 als volgt omschreven:
“Meer dan ooit vraagt deze tijd van ons om als bewoners van een gemeenschappelijk huis
verbindend aanwezig te zijn. Zowel in mondiaal-perspectief, als in onze westerse
samenleving en in onze lokale gemeenschap. Dus ook in ons Inloophuis en ons centrum voor
aandacht en zingeving, van bezinning en bewustwording de Zwaan aan de Oudegracht in
Alkmaar. Bouwstenen van ons huis zijn: gastvrijheid, bewustwording, veiligheid, vertrouwen
en zorg voor alle bewoners en bezoekers. Onderlinge dialoog, compassie en presentie
vormen a.h.w. het cement, het voegwerk, dat de bouwstenen bijeen en op hun plaats houdt.
”(Overgenomen uit profielschets.)
Het Inloophuis van De Zwaan is vier ochtenden per week geopend en jaarlijks verwelkomen
onze 20 vrijwillige gastvrouwen en –heren meer dan 2000 bezoekers.
Het programma heeft een afwisselend thema, we bereiken jaarlijks ruim 300 deelnemers.
Doelstelling

Concreet tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door:
 het in stand houden van een Inloophuis, een aandachtscentrum ten behoeve van
diaconale en pastorale activiteiten Dit vindt plaats onder leiding van een
beroepskracht, die coördinerend, begeleidend, toerustend en representerend
aanwezig is en -waar nodig- uitvoerend werkzaam.
 het organiseren van samenkomsten en activiteiten rondom zin- en betekenisgeving
t.b.v persoonlijke ontwikkeling, bewustwording verbinding en dialoog. Dit vindt
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plaats onder leiding van een beroepskracht, die coördinerend, begeleidend,
toerustend en representerend aanwezig is en -waar nodig- uitvoerend werkzaam.
samenwerking met het werk van het ISBA (noodfonds) en met de maandelijkse
Laatdiensten verder op te bouwen.
het steunpunt voor verlies en rouw en een periodiek spreekuur voor levensvragen in
haar aanbod te hebben, evenals een vrij toegankelijk inloopspreekuur voor
levensvragen.
betrokkenheid te tonen en initiatieven te ontwikkelen t.a.v. lokale activiteiten in de
stad Alkmaar op het terrein van compassie en onderlinge verbondenheid van haar
bewoners.
het op vruchtbare wijze contacten te onderhouden met personen en instellingen met
verschillende culturele, religieuze en/of levensbeschouwelijke en maatschappelijke
achtergronden, leeftijden en levensstijlen.

2. Bestuur en organisatie
Het bestuur van de Zwaan bestaat momenteel uit vier vrijwilligers. Het kent een voorzitter,
een penningmeester, een secretaris en een lid. Het bestuur heeft een tweetal
gekwalificeerde beroepskrachten voor zes uur per week in dienst: een coördinator voor het
inloophuis en een coördinator voor het programma.
Beiden zijn bij de maandelijkse bestuursvergadering aanwezig.
Onze werkplek is gevestigd op de Oudegracht 185 in Alkmaar, in ‘t Swaenennest’ naast de
Lutherse kerk. Het gebouw omvat meerdere vertrekken, die ons ter verhuur worden
aangeboden door de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Daarnaast vinden diverse activiteiten
op andere locaties plaats.
Beleidsvoornemen algemeen
In 2023







werkt De Zwaan vanuit een verstevigde financiële en personele basis.
heeft De Zwaan een bestuurslid met hoofdtaak PR-beleid die een uitnodigend beleid
heeft opgesteld en publiciteit op dit gebied ten uitvoer brengt met de website,
nieuwsbrief, krant, posters, flyers, etc.
heeft zij een helder privacybeleid t.a.v. vrijwilligers en
bezoekers.
kent en hanteert zij een duidelijk personeelsbeleid
waarin o.a. beschreven wordt: de praktijk van
functioneringsgesprekken, goede werkplek en
arbeidsomstandigheden, hoe om te gaan met overuren.
is, in ons gemeenschappelijk huis met de Lutherse
gemeente en de Laatdiensten, mogelijk een pioniersplek
vanuit de protestantse kerk op onze locatie gerealiseerd.
Ook het idee van een stadsklooster kan hiervan deel uitmaken. Een pioniersplek
beoogt: vernieuwende vormen voor rand- en buitenkerkelijke mensen; afstemming
op de context; werken vanuit gedeeld geloof; duurzame gemeenschapsvorming.
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3. Financiën
Naast de financiële steun uit de lokale kerken is een toenemend beroep nodig op bijzondere
fondsen. Daartoe worden er specifieke project-omschrijvingen geformuleerd en de daarbij
benodigde financiën begroot. Het vinden van aanvullende structurele financiering is dan ook
een belangrijk aandachtspunt.
Beleidsvoornemen financieel
 Er wordt naar gestreefd om het aandeel van de aangezochte fondsen te vergroten,
zodat er op lange termijn gerekend kan worden op een adequate en structurele
financiering.
 Het uitbreiden van particuliere giften en andere bronnen van inkomsten, zoals van
lokale ondernemers.
 Het contact met de lokale diaconieën in de regio krijgt meer zorg en aandacht, zowel
t.b.v. van de bekendheid met en betrokkenheid bij het inloophuis als voor versterking
van de financiële positie van de Zwaan in het geheel.
4. Inloophuis
De achtergronden van onze gasten zijn zeer divers. Onze gasten kun je omschrijven als
gezelschapszoekers en gezelschapsbrengers. De achtergronden van onze gasten zijn zeer
divers, in zowel religieus, cultureel als sociaal opzicht. Soms is er sprake van een bijzondere
problematiek, of een combinatie: psychische problematiek, verslaving, dakloosheid,
armoede, eenzaamheid. De presentie-benadering van drs. Andries Baart proberen we in de
praktijk te brengen. Vanuit deze benadering willen we onze gasten en elkaar een luisterend
oor bieden, wat warmte en aandacht en een kop koffie/thee.
Daarnaast bieden wij in het Inloophuis ruimte voor:
 Chaja: een spreekuur (eens per 2 weken) voor levensvragen in een persoonlijk
gesprek. Op aanvraag bij de vrijwilligster die hiertoe is opgeleid.
 Steunpunt Verlies en Rouw: een lotgenotenbijeenkomst (eens per maand) waarbij het
gaat om informele ontmoeting en thematische activiteiten.
 Meditatief moment: in de aangrenzende Lutherse kerk, om stilte te vinden te midden
van alle rumoer, een kaarsje aan te steken, te luisteren naar muziek of een tekst.
 het ISBA (interkerkelijk noodfonds) , dat iedere woensdagochtend spreekuur houdt
tijdens de inloopochtend van De Zwaan.
Voor het Inloophuis is een inbedding in een breder netwerk belangrijk. We hechten grote
waarde aan een goede samenwerking met diverse lokale organisaties en instellingen.
Beleidsvoornemen Inloophuis
 Voldoende vrijwilligers te werven en toe te rusten voor het uitvoeren van het werk in
het Inloophuis.
 Eens per week een eenvoudige lunch aanbieden aan onze gasten.
 Een aanbod doen aan de bezoekers om tijdens de dagelijkse inloop meer actief
aanwezig te zijn met hoofd, hart en handen.
 Een informatiepunt aanbieden waarbij we bezoekers kunnen doorverwijzen en/of in
contact brengen met de juiste organisaties en hulpverleners.
 Het Inloophuis bereikbaar maken voor nieuwe bezoekers.
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5. Programma
De Zwaan organiseert cursussen, lezingen, meditatie- en gespreksbijeenkomsten voor
overwegend mensen aan de rand van de kerken en daarbuiten, die op zoek zijn naar een
geestelijk thuis, verdieping, inspiratie, ontwikkeling en ontmoeting met gelijkgestemden
inzake levens- en bezinningsvragen.
De Zwaan heeft haar eigen positie tussen enerzijds de kerken en anderzijds talrijke algemene
centra voor bewustzijn. Wij willen deelnemers (hernieuwd) laten kennisnemen van
waardevolle elementen uit de joodse en christelijke traditie en verwante visies, met name
inzake barmhartigheid/compassie, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Wij beogen
dialoog en verbinding te bevorderen tussen mensen met verschillende culturele, religieuze
en levensbeschouwelijke achtergronden met als doel begrip en compassie voor elkaar en
wederzijdse verrijking.
Beleidsvoornemen programma
 De Zwaan onderzoekt welke kansen er zijn voor andere doorlopende activiteiten die
inhoudelijk en relationeel meer verdieping en verbinding brengen dan met een
eenmalige activiteit, zoals een lezing of workshop, of een korte cursus mogelijk is.
 Zij onderzoekt en experimenteert met nieuwe vormen van verbindend-aanwezig zijn
van mensen binnen en buiten de kerkelijke organisaties; gemeenschappen met
gedeelde interesse, initiatieven en/of vaardigheden.
 De Zwaan denkt hierbij voorlopig aan (b.v. maandelijkse) maaltijden (of eventueel
andere bijeenkomsten) waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over
thema’s die hen allen raken, levensvragen in de brede zin van het woord.
 We willen graag meer jongeren bereiken. We streven ernaar om de
programmacommissie, die het activiteitenaanbod ontwikkelt, uit te breiden met
jongeren, bij voorkeur met kennis van sociale media en/of PR.
Slotwoord
Wij beseffen dat de activiteiten van de Zwaan in interactie met velen tot stand komt.
Daardoor zal het altijd anders en vaak ook beter worden. Wij hebben echter hiermee wel
onze inzet en richting aangegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze
website en naar onze uitgebreide beschrijving van het meerjarenplan 2019-2023.
Correspondentie:
Stichting De Zwaan
Oudegracht 185
1811 CD Alkmaar
inloophuisdezwaan185@gmail.com
Website:
www.dezwaan-alkmaar.nl
Giften:
Giften zijn welkom op:
NL31 INGB 0677 4695 78
t.n.v. Stg. De Zwaan te Alkmaar
penningmeester@dezwaan-alkmaar.nl
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De Zwaan is aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar
bij aangifte van het belastbaar inkomen.
De voor ANBI vereiste documentatie is te
vinden in het archief.
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