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Inleiding 
 

In onze samenleving wordt steeds vaker een roep om hulp gesignaleerd. De wereld om ons heen is 

complex, veranderd snel en het is niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Mensen 

voelen zich vaak alleen staan en vragen zich af: “hoe nu verder”. Maar ook mensen die misschien niet 

vastlopen, maar wel moeite hebben om het 'leven te leven' en daardoor levensvreugde missen, 

kunnen een steun in de rug gebruiken. 

 

Zelfredzaamheid van de mens staat voorop maar van tijd tot tijd hebben we allemaal wel eens een 

steuntje in de rug nodig. Enthousiast geworden van de berichten over House of Hope Rotterdam 

hebben verschillende kerken/gemeenten uit Deventer de handen ineen geslagen om mensen te 

helpen. Ongeacht religie, afkomst en herkomst willen we graag naast mensen staan om hen te helpen 

in de breedste zin van het woord. Niemand wordt uitgezonderd, iedereen telt mee.  

 

In februari 2012 is de Stichting House of Hope Deventer in het leven geroepen waarmee een 

groeiende kring van kerken/gemeenten zich verbinden in de opdracht om mensen de helpende hand 

te reiken. House of Hope Deventer werkt vanuit een christelijke identiteit die haar motiveert en 

inspireert, zonder op enige wijze het geloof aan anderen op te dringen. We willen mensen vanuit een 

herkenbare basis in de wijk maatschappelijke, sociale en praktische hulp aanbieden om hun welzijn te 

verhogen.  

 

Het jaarverslag geeft een goed overzicht van wat we doen, behaalde resultaten en groei. Door de 

toename van nieuwe vrijwilligers kunnen we krachtig inspelen op de daadwerkelijk gevoelde behoefte 

aan hulp. Het jaarverslag scherpt en geeft focus! 
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Achtergrond House of Hope Deventer 
 
Doel van de Stichting House of Hope Deventer 

De stichting House of Hope Deventer heeft ten doel in verschillende wijken in Deventer hulp te bieden 

aan mensen in de samenleving, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar religie of herkomst. De 

stichting werkt vanuit een Christelijke identiteit die haar motiveert en inspireert, zonder op enige wijze 

het geloof aan anderen op te dringen. De stichting is er voor iedereen en vat haar missie samen in de 

slogan: “wij helpen mensen". 

De komende jaren willen we graag uitgroeien tot een krachtige vrijwilligersorganisatie die zich 

bezighoudt met sociale, maatschappelijke en praktische activiteiten en in tal van wijken in Deventer te 

vinden zal zijn. Wij werken er naar toe dat in meerdere wijken van Deventer “Houses of Hope” zullen 

ontstaan waar mensen kunnen “schuilen”. 

Elk individu is waardevol en we dromen ervan dat mensen dit (weer) te volle zullen gaan beseffen. 

Vanuit dit overdraagbare gedachtegoed willen we de ander dienen en werken aan een betere 

samenleving.  

 
Werkwijze Stichting House of Hope Deventer 

House of Hope wil mensen in Deventer bemoedigen en opbouwen door sociale, maatschappelijke en 

praktische hulp te verlenen en zo hun 'welzijn' te vergroten. Wij willen dit doen door deze mensen in 

contact te brengen met vrijwilligers die bereid en in staat zijn de gewenste vorm van hulp te bieden 

dan wel door onderwijsprogramma's aan te bieden waar mensen de goede handvatten krijgen 

aangereikt om het zelf te doen. De werkwijze van House of Hope is gebaseerd door de volgende 

pijlers, afgekort met de letters ORDE die staan voor ontmoeting, relatie, dienen en educatie. Dit 

refereert aan ons verlangen dat mensen hun leven meer op orde gaan krijgen. 

 

Ontmoeten  

Het creëren van laagdrempelige mogelijkheden zodat wijkbewoners eenvoudig contact kunnen maken 

met de medewerkers van de Stichting. Elke maandag en dinsdag is House of Hope geopend van 

10.00 – 16.00 uur en kan men binnenlopen voor een kop koffie/ thee of een gesprek. Ook via de 

website kan men in contact komen met House of Hope.  

 

Relatie 

 

House of Hope kiest er voor om door middel van ontmoetingen te werken aan een goede relatie. 

Hiertoe organiseren we o.a. op openingsdagen een open lunch en is er op elke maandagavond een 

eet groep. 

 

Ook de hulpactiviteiten, de gezamenlijke wandeltochten en bijvoorbeeld het kerstbuffet dat aan 

mensen in de wijk wordt aangeboden dragen bij om relaties op te bouwen. Vanuit deze relatie groeit 

vertrouwen en wordt het voor de hulpvrager eenvoudiger om onze hulp in te roepen. Inmiddels weten 

verschillende andere hulporganisaties in Deventer de weg te vinden naar House of Hope voor 

praktische hulp. 
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Dienen 

 
Onvoorwaardelijk uitdelen is uniek.  De medewerkers van House of Hope willen naast mensen staan 

en met raad en daad behulpzaam zijn met bijvoorbeeld: 

een luisterend oor, adviezen geven, verhuizen, klussen, bezoeken, buurtmaaltijden koken,  

wandeltochten organiseren, hulp bij het invullen van diverse formulieren of belastingzaken,  

schuldhulpverlening of begeleiding naar diverse instanties. 

 

Educatie 

 

Aanbieden van maatschappelijk relevante programma’s die als doel hebben om mensen te helpen 

hun kennis of zelfredzaamheid te vergroten. Onderwerpen van de cursus kunnen bijvoorbeeld gaan 

over financiën, relaties, taal of opvoeding.  
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De Stichting House of Hope 
 

Dagelijks bestuur en kerngroep  

Het dagelijks bestuur heeft de leiding en verantwoordelijkheid over alle activiteiten van House of Hope 

Deventer. Het bestaat uit ten minste 3 bestuursleden. Het bestuur wordt daarnaast ondersteund door 

3 mensen die lid zijn van de participerende kerken/gemeenten. Samen met het bestuur vormen zij een 

kerngroep.  

Henri ten Napel - voorzitter | Erik Bardelmeijer - penningmeester | 

Bas Govers - secretaris | Joke ten Napel - bestuurslid|  Linda Burgers - Bert Boshoven – Paula 

Jouvenaar – kerngroepleden. 

 

Het dagelijks bestuur probeert de visie van House of Hope Deventer, zoals vastgelegd in de statuten, 

uit te werken en in praktijk te brengen. Over de manier waarop zij dit wil doen stelt zij een beleidsplan 

op met een termijn van 3 jaar. Dit is een strategisch beleidsplan voor de uitbouw van activiteiten van 

House of Hope Deventer voor de komende jaren en de daarmee te bereiken doelen. Bij het 

driejarenplan wordt ook een prognose van de te verwachte kostenontwikkeling gevoegd. Tevens stelt 

het dagelijks bestuur een concreet activiteitenplan voor het komende jaar op, samen met een 

jaarbegroting 

 

Raad van Voorgangers 

De Raad van Voorgangers functioneert als toezichthouder en bestaat uit geestelijk leiders van de 

deelnemende kerken. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Voorgangers. 

Hiertoe komt de Raad van Voorgangers minimaal twee keer per jaar bijeen. Leden van het dagelijks 

bestuur worden door het bestuur zelf voorgedragen en met instemming van de Raad van voorgangers 

benoemd en ontslagen. De benoeming wordt bezegeld door de inzegening in de Raad van 

Voorgangers.  

Het driejarenplan wordt samen met een meerjarenbegroting voorgelegd aan de Raad van 

Voorgangers. Daarbij wordt tevens het activiteitenplan voor het komende jaar, samen met een 

jaarbegroting vastgesteld. Hiermee nemen de deelnemende kerken ook verantwoordelijkheid voor het 

plan en de daaruit voortkomen financiële consequenties. Het dagelijks bestuur rapporteert de 

daadwerkelijke ontwikkeling van de activiteiten en financiën aan de Raad van Voorgangers in de vorm 

van een logboek.  

Kerken die willen deelnemen kunnen dit doen door een voorganger of oudste af te vaardigen naar de 

Raad van Voorgangers. De betreffende kerkgemeente participeert door gebed, het aanleveren van 

vrijwilligers en door te participeren in de financiële verantwoordelijkheid. Het dagelijks bestuur heeft 

vrije ruimte van bewegen binnen de financiële en geestelijke kaders die door financieel bijdragende 

leden van Raad van Voorgangers bindend kan worden opgelegd. De Raad van Voorgangers benoemt 

uit haar midden zelf iemand die de Raad voorzit. 

 

Personele capaciteit 

In 2013 is House of Hope 88 dagen geopend geweest. Wegens een forse verbouwing is House of 

Hope in de maand juni en de helft van de maand juli gesloten geweest. Er zijn altijd 3 of 4 vrijwilligers 

permanent aanwezig op de dagen dat we open zijn. Het doel van House of Hope is om zoveel als 

mogelijk te werken met inzet van christenen uit de verschillende samenwerkende kerken in Deventer. 

Op allerlei manieren is inzet mogelijk, van meewerken met de maaltijden tot brengen van bezoek, van  
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financieel spreekuur tot klussen in huis. Vanzelfsprekend wordt aansluiting gezocht bij de 

verschillende kwaliteiten en talenten. 

 

Coördinatoren 

 

Coördinatoren moeten de waarden van House of Hope ondersteunen en uit kunnen dragen. Respect 

voor mensen en goederen, dienstbaarheid en trouw zijn daarbij vanzelfsprekend.  In 2012 zijn er 

informeel drie coördinatoren aangesteld, betreffende voor de maaltijden, de pijler educatie en de 

schuldhulpverlening. Door de verschillende hulpvragen was het noodzakelijk om op korte termijn een 

aantal coördinatoren aan te stellen. In 2013 worden deze aanstellingen formeel en wordt bekeken of 

er nog meer coördinatoren moeten komen.   

 

Medewerkers 

 

Om de hulpvragen op te kunnen lossen heeft House of Hope een vaste groep medewerkers (± 50) die  

benaderd kunnen worden. Nadat een hulpvraag is ontvangen, wordt deze poule benaderd en melden 

de medewerkers zich vrijwillig aan. Deze medewerkers zijn lid van één van de deelnemende kerken 

van House of Hope. Ook zij moeten de waarden van House of Hope ondersteunen en uit kunnen 

dragen. Respect voor mensen en goederen, dienstbaarheid en trouw zijn daarbij vanzelfsprekend.  

 

Vrijwilligers 

 

Stichting House of Hope is een 100% vrijwilligersorganisatie en werkt voornamelijk samen met 

vrijwilligers die een relatie hebben met één van de participerende kerken. De hulpaanvragen zijn 

divers en meestal kortdurend. De gemeenteleden die meedoen met een hulpproject wordt de kans 

geboden iets voor hun naasten te doen. Ten alle tijden geldt dat vrijwilligers die namens House of 

Hope werken de waarden van onze stichting moeten ondersteunen. Ook hierbij zijn respect voor 

mensen en goederen, dienstbaarheid en trouw vanzelfsprekend.. Niet iedereen die meedoet als 

vrijwilliger hoeft zelf belijdend christen te zijn, wel moet iedereen het christelijk karakter van House of 

Hope respecteren. Steeds vaker stellen ook buurtbewoners zich beschikbaar om de handen uit de 

mouwen te steken.  

 

Huisvesting en inboedel 

Stichting House of Hope is gevestigd in het kerkgebouw van Filadelfia gemeente te Deventer. Op 

deze locatie zijn diverse faciliteiten (ontvangstruimte, keuken, toiletten, garderobe) die ondersteuning 

bieden bij de vier pijlers. In het gebouw zijn ook vier zalen van verschillend formaat, welke incidenteel 

worden gebruikt.  

In de centrale ruimte van het gebouw is een grote ontvangstruimte met diverse zitplaatsen en een 

lounge gedeelte. Daarnaast is er één kantoorruimte die ondersteuning biedt bij administratieve taken. 

Tijdens de verbouwing in de zomer van 2013 is de centrale hal opgeknapt en is de toiletgroep 

verplaatst. We beschikken nu ook over een invalide toilet. 

House of Hope bezit ook een grote aanhanger die bij veel klussen ingezet kan worden.  

 



 

8 
 

Kerncijfers van de Delta- en Rivierenbuurt 
 

DELTA BUURT 

In deze buurt staan veel etagewoningen die in de jaren zestig zijn gebouwd.  

De Deltabuurt maakt deel uit van een grootschalige herstructurering die momenteel  

plaatsvindt in de Rivierenwijk. 
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RIVIERENBUURT 

De woonbuurt dateert uit de jaren vijftig. De buurt omvat uitsluitend eengezinswoningen en maakt 
onderdeel uit van een grootschalige herstructurering die momenteel plaatsvindt in de Rivierenbuurt. 
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Activiteiten en hulpvragen 
 

In dit hoofdstuk vermelden wij de activiteiten en hulpvragen die wij als House of Hope met onze groep 

van vrijwilligers hebben uitgevoerd/behandeld:   

Schematisch overzicht 

 

Maandag   (09.00 – 20.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken (budgetcoach en hulpaanvragen) 

 Lunch  (12.30 – 13.30 uur) 

 Avondeten (18.00 – 19.30 uur) 

 Wandelclub (elke eerste maandag van de maand, aanvang 13.30 uur) 

Dinsdag  (09.00 – 16.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken (budgetcoach en hulpaanvragen) 

 Lunch  (12.30 – 13.30 uur) 

 Activiteiten (spellen, workshops e.d.) 

Incidenteel 

 Kerstbuffet 

 

 

 

Hulpverlening 

Voordat hulp wordt toegezegd wordt in de meeste gevallen eerst de situatie ter plaatse bekeken. We 

communiceren altijd dat we geen klussenbedrijf zijn, maar als duidelijk wordt dat de hulpvrager zelf 

ergens niet uit kan komen (geen netwerk, lichamelijke beperkingen o.i.d.) dan steken we graag de 

handen uit de mouwen. In 2013 hebben wij bijvoorbeeld contact gekregen met een man die in een 

totaal vervuild huis leefde. Als House of Hope hebben wij de flat grondig gereinigd waarna Carinova 

het weer kon overnemen.  

- 4 x verhuizingen 

- 4 x tuinonderhoud 

- 3 x volledige schoonmaak van woning 

- 11 x klussen 

- 3 x huisbezoek/ hulpgesprekken 

- 4 x schuldhulp/ budgetcoach 

- 26 overige diensten 

Maar ook: 

- Intensieve begeleiding van een uitgeprocedeerde asielzoeker 

- Intensieve begeleiding van een gezin waarvan een ouder ernstige gezondheidsproblemen 

heeft   

- Met ingang van 2014 zullen wij ook de tijdsduur van onze inzet gaan vermelden. Het komt 

voor dat 1 hulpaanvraag ruim 120 uur in beslag kan nemen (4 personen x 6 uur x 5 dagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

Diversen  

- 34 weken ondersteuning gezin in de vorm van wekelijkse tas met groente en tas met fruit 

- 100 ritten om mensen op te halen en brengen voor deelname aan activiteiten  

- 583 warme maaltijden voor de eetgroep, gemiddeld 17 deelnemers 

- 1080 lunches op maandagen en dinsdagen 

- 45 voedselpakketten 

- 10 wandeltochten 

- 40 spelmiddagen 

- 60 personen hebben deelgenomen aan het Kerstbuffet 

- Een laatste wens in vervulling laten gaan door het mogelijk te maken familie te bezoeken in 

een van de Oostbloklanden.  



 

12 
 

Financiële hulpverlening  
 

Totaal 80 hulpvragen:  

- 63 opgelost 

- 9 niet opgelost 

- 5 doorverwezen 

- 3 nog in behandeling 

 

Financiële hulpverlening (onderdeel schuldhulpverlening) 

 

In het afgelopen jaar zijn er op dit onderdeel 80 hulpvragen geweest. Vragen van uiteenlopende aard. 

Hulp bij het opmaken van een budgetplan, invullen van de IB 2012 en toeslagen over dat jaar. Maar 

ook vragen om de schulden te regelen met schuldeisers. Voor een paar mensen hebben wij een 

aanvraag ingediend bij het BAD (Budget Adviesbureau Deventer) van de gemeente Deventer. In een 

tweetal gevallen is er een regeling getroffen met gerechtsdeurwaarders en in één geval een 

betalingsregeling getroffen met het LBIO (Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen)De meesten 

hulpvragen betrof de aangiften inkomstenbelasting 2012. Veel cliënten konden niet direct geholpen 

worden en hiermee zijn herhalingsafspraken gemaakt. In een aantal gevallen 6 tot 7 afspraken. Waar 

door ons geen adequate hulp geboden kon worden zijn de cliënten doorverwezen naar andere 

(hulp)organisaties o.a. vluchtelingenwerk, BAD gemeente Deventer 

 

Laagdrempelig 

Tijdens de ontmoetingen zijn de vrijwilligers op verschillende manier actief geweest. Sommige 

bezoekers hadden behoefte aan een luisterend oor in verband met de problematiek die zij ervoeren.  

Andere bezoekers kwamen in contact met de vrijwilligers doordat ze behoefte hadden aan 

gezelligheid. Met enige regelmaat werd er een gezelschapsspel gespeeld en/of koffie gedronken.   

Buurtbewoners vinden House of Hope laagdrempelig. Je kunt er gemakkelijk naar binnen lopen. In het 

contact worden hulpvragen snel en gemakkelijk geformuleerd. Men is nog voorzichtig met het 

uitspreken van waardering voor datgene wat House of Hope kan betekenen.   
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Samenwerking 
 

House of Hope zoekt samenwerking met andere organisaties die in Deventer (met name de 

Rivierenwijk) werkzaam zijn. Als we krachten bundelen dan kunnen we een grote impact hebben in de 

samenleving, dat we mensen weer hoop kunnen bieden. Organisatie die we met een steeds grotere 

frequenties tegenkomen zijn: 

1. de Wijkwinkel 

2. de woningcorporatie Rentree 

3. de Zichtbare Schakel 

4. Cambio 

5. Don Bosco 

6. Stichting Present 

7. De Ark 

8. Focus 

9. Carint Reggeland 

10. Herberg van Ars 

11. Dimence 

12. Iriszorg 

13. Humanitas 

14. De Wijkpolitie 

15. Het Meester Geertshuis 

16. De Ontmoeting 

17. Raster  

18. Budget Advies Deventer 

19. De Vriendendienst 

20. GGZ 

 

Een aantal medewerkers van House of Hope zijn getraind als “schuldhulpmaatje” en zetten zich 

wekelijks in om financiën van hulpzoekenden in kaart te brengen, verbeteringen aan te brengen en te 

zoeken naar goede oplossingen. Dit alles in goed overleg met de hulpzoekende! 

 

Ook zijn medewerkers van House of Hope betrokken bij “taalhulpmaatje” en zetten zich in om mensen 

te helpen integreren in de Nederlandse samenleving. Vanwege taalachterstand dreigen mensen 

geïsoleerd te raken en blijkt deze hulp meer dan welkom. 

 

House of Hope Deventer heeft nu ook zitting in het Diaconaal Café.  Dit is een overleg met een aantal 

diaconale organisaties die 3 a 4 maal per jaar samen komen. Verschillende thema’s worden 

besproken en er is gelegenheid tot uitwisseling. 

Vanwege sloopwerkzaamheden in de Rivierenwijk werd het Pakhuis gesloten. Saliha’s kledingherstel 

service heeft nu onderdak gevonden bij House of Hope. 

Inmiddels hebben we met verschillende organisaties samengewerkt als: 
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21. de Zichtbare Schakel 

22. Cambio 

23. Carint Reggeland 

24. Dimence 

25. Iriszorg 

26. Humanitas 

27. De Vriendendiensten 

28. Stichting Present  

29. Raster 

30. Budget Advies Deventer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Financiën  

 

Voor de jaarrekening verwijzen wij u naar onze website: www.housofhopedeventer.nl 

 

http://www.housofhopedeventer.nl/
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Public Relations 
 

Website 

Via de website www.houseofhopedeventer.nl krijgt de bezoeker een overzichtelijk beeld van House of 

Hope Deventer. Indien gewenst kan men vanuit deze website ons eenvoudig bereiken via ons 

mailadres: info@houseofhopedeventer.nl 

 

Regelmatig worden de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes op de site geplaatst. Verder is er ook 

aandacht besteed om de visuele aspecten beter te tonen. Aan het onderhoud van de website wordt 

doorlopend gewerkt. 

 

Folder 

We hebben een prachtige handzame fullcolour folder beschikbaar. Om u een indruk te geven 

verwijzen wij u naar bijlage 2 bovenaan. In de folder staat de meest belangrijke informatie zoals: waar 

en hoe men ons kan vinden en wat we kunnen doen om hulp te verlenen, praktisch maar ook op 

andere gebieden. De folder is in de wijk en buurt verspreid en wordt aan elke bezoeker meegegeven. 

 

Banner 

De banner is bedoeld als ondersteuning bij presentaties. Hierop is het bijgewerkte logo te zien wat we 

binnenkort ook op de website gaan plaatsen. Bijlage 2 onderaan 

2014 

 In het jaar 2014 zullen we op PR gebied,  een nieuwsbrief en nieuwsflits uit gaan geven om zo onze 

achterban goed en actueel te informeren over de gang van zaken bij House of Hope. 

 

De website zal uitgebreid worden met een blad over ANBI. Een eis van de belastingdienst om zo o.a. 

de herkenbaarheid van de stichting duidelijk te laten zien.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.houseofhopedeventer.nl/
mailto:info@houseofhopedeventer.nl
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Vooruitzichten 2014-2016 
 
Huis van de Wijk 
 

Eind 2014 zal het Huis van de Wijk in gebruik genomen gaan worden. Het Huis van de Wijk is een 

onderdeel van de vernieuwing van de Rivierenwijk. Het ligt op steenworp afstand van de huidige 

locatie van House of Hope en om elkaar te versterken hebben wij de samenwerking gezocht en 

gevonden. 

De House of Hope activiteiten zullen we verplaatsen naar het Huis van de Wijk. Evenals op onze 

huidige locatie zullen we dan op de maandag en dinsdag als gastheer/vrouw optreden, lunches en 

warme maaltijden verzorgen, spelmiddagen houden, het Kerstbuffet verzorgen enz. enz. Ook 

beschikken we over een kantoorruimte waar we administratieve zaken en ook gesprekken kunnen 

voeren. We zien uit naar een goede samenwerking met de andere organisaties die ook van dit Huis 

van de Wijk gebruik zullen gaan maken. 

 

Borgele de Schalm 

 

Het past binnen onze doelstelling om ook in andere wijken van Deventer Houses of Hope te gaan 

starten. In november 2014 zal een kleinschalige start worden gemaakt in het onlangs vernieuwde 

wijkcentrum de Schalm. We nodigen mensen uit om op zaterdags van 10.00 – 12.00 uur even binnen 

te lopen in de Schalm voor een gratis kopje koffie en een gezellig praatje. 

 
 

APK-voor het huwelijk in 2015 

 

Het valt niet mee om gelukkig samen te blijven in deze tijd. Een goed huwelijk vraagt om onderhoud. 

In het voorjaar van 2015 starten we met de Marriage Course (7 avonden inclusief een 3 gangen diner) 

in het Huis van de Wijk.  

 

We verwachten in de loop van de komende drie jaar onze activiteiten verder uit te kunnen breiden 

naar andere wijken van Deventer. Hierbij willen we wel focus houden op de specifieke behoefte van 

een wijk. Uitbreiding naar andere wijken is natuurlijk afhankelijk van beschikbare vrijwilligers en ook 

benodigde financiën. We willen niet forceren maar House of Hope op een rustige wijze verder tot 

ontwikkeling laten komen. 

Graag willen we ons netwerk met andere hulpverlenende instanties verder uitbouwen. Ons eigen 

imago en onze eigen identiteit willen we daarbij wel borgen. Ook verdere opbouw van het netwerk van 

vrijwilligers verdient onze aandacht; eerst bij de directe deelnemende kerkelijke gemeenten, later ook 

breder. Rekening houdende met een ingroeiperiode van 3 jaar nemen m.i.v. januari 2016 totaal 4 

kerken deel aan House of Hope. We werken aan de aansluiting van meerdere kerken bij dit initiatief. 
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Kerngegevens van de stichting House of Hope 

 

Organisatie:   Stichting House of Hope Deventer 

Doel:    “Wij helpen mensen” 

Werkwijze:   Ontmoeting, Relatie, Dienen en Educatie 

Contactpersonen:  Joke en Henri ten Napel 

Adres:     Grevelingenstraat 1 

Postcode en woonplaats: 7417 TA Deventer 

Telefoonnummers:  06-14984966 (Joke) of 06-22783677 (Henri) 

Website:   www.houseofhopedeventer.nl 

Email:    info@houseofhopedeventer.nl 

 

KvK-nummer:   56880790 

RSIN-nummer:   852345069 

Statutaire naam:  Stichting House of Hope Deventer 

 

Bankrekening:   NL24INGB0006598110 

t.n.v.    Stichting House of Hope Deventer te Deventer  

 

Beloningsbeleid: Bestuurders en medewerkers ontvangen geen beloning voor hun 

inzet. 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:   Henri ten Napel 

Secretaris:   Bas Govers 

Penningmeester:  Erik Bardelmeijer 

Algemeen bestuurslid:  Joke ten Napel 

 

 

 

 

 

 

http://www.houseofhopedeventer.nl/
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