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‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’

Door de hele Bijbel heen zien wij waar het hart van God naar uit gaat. Zijn hart gaat uit naar de 
gebrokene, de zwakke, de verlorene, de gevangene, de verslaafde, de gewonde en de zoekende. Het 
is dan ook niet verbazingwekkend dat Jezus herhaaldelijk ieder op het hart blijft drukken om niet op 
te gaan in regeltjes, religie en rituelen, maar om simpelweg de ander lief te hebben. Jezus noemt dit 
zelfs het allergrootste gebod! (Mattheüs 22:36-40).

Wij geloven dat het kennen van God en door Hem gekend zijn, de grootste rijkdom is en tevens een 
diepgeworteld verlangen is dat ieder mens heeft, ook al wordt dat niet altijd herkend.
De missie van de Stichting is:
                                                                                                            

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’

Stichting Williams wil mogelijk maken dat ‘Anderen liefhebben zoals God ons liefheeft’, met name 
gericht op jongeren, nog meer vorm krijgt. De stichting bestaat inmiddels bijna 100 jaar en wil zich 
focussen op het faciliteren van een locatie in de binnenstad van Apeldoorn waar deze doelstelling 
wordt waargemaakt. ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’ Sinds 
2015 gebruiken wij ‘horeca’ als middel om dit uit te voeren. Schenkers is de uitvoerende partij en 
huurder van het bedrijfspand. Schenkers krijgt zijn naam vanuit de gedachte: ‘Mensen koffie én 
aandacht schenken.’ Want hoe ziet ‘liefhebben’ eruit?
  
De stichting heeft als grondslag: 

‘De erkenning van de Bijbel als Gods Woord.’

De stichting heeft als doelstelling: 

‘Het verhogen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van in het bijzonder jonge mensen.’

Deze doelstelling wordt uitgevoerd vanuit bovengenoemde Christelijke levensvisie en onder de 
hiervoor vermelde grondslag en door middel van het verrichten van alles wat hiermee verband houdt 
of hiertoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het in 
stand houden en exploiteren van een gebouw in het centrum van Apeldoorn.

Namens de Stichting Williams,
Johan Lammers,
Voorzitter

Inleiding
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Stichting Williams is opgericht op 23 februari 1923 en ontstaan uit jongemannenverenigingen vanuit 
de verschillende Christelijke kerken in Apeldoorn. 
De missie is een open plek te zijn voor jongeren, waarbij iedereen er toe doet en van waarde is, 
ongeacht verschillen. 

Wij willen een veilige plek bieden voor jongeren en ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans bieden zich hier te ontwikkelen en klaar te maken voor de “echte” wereld. Dit alles vanuit 
een Christelijke levensvisie. Horeca is daarvoor een goed middel, omdat het jongeren aanspreekt, 
laagdrempelig is en het daar ontspannen voelt om bij elkaar te komen.

1. Missie/visie

‘Vanuit een Christelijke levensvisie jongeren een veilige ontmoetingsplek geven in de binnenstad van 
Apeldoorn. Daarnaast jongeren met een “lekke band” een werkplek bieden om ze verder te ontwikkelen 
voor een baan op de reguliere arbeidsmarkt.’

1.2 Doelstelling

Onze missie en visie gaan we bereiken door een horecalocatie te faciliteren in de binnenstad van 
Apeldoorn die jongeren opvangt en een veilige plek biedt. Daarnaast willen we jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt of met een ‘ lekke band’, begeleiden en een duurzame toekomst bieden. 

1.3 Strategie
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Vanaf 2015 is ondernemer Matt van Maastricht, die Schenkers heeft opgericht, actief in deze 
horecagelegenheid. Zij onderschrijven onze missie en visie. 

Vanuit de stichting willen we Schenkers ondersteunen met raad en daad en het bedrijfsgebouw en 
terras aan hen verhuren voor een bedrag dat haalbaar is voor hun activiteiten. 

2. Huidige situatie

Naast het verhuren van de huidige horecalocatie verhuren we 2 appartementen om hiermee ook de 
exploitatie rond te krijgen, aangezien we geen marktconforme huur kunnen/willen vragen voor de 
horecalocatie. Voor de toekomst willen we op de kavel naast de huidige locatie (nu in gebruik als 
terras) ook de horeca uitbreiden en extra huurwoningen bouwen voor jongeren die passen bij de 
doelgroep van onze missie.

2.2 Activiteiten van de organisatie

Lekke band

We zijn soms erg gemakkelijk om labels te plakken op mensen:

‘Iemand met afstand tot de arbeidsmarkt.’
’Getraumatiseerd.’

‘Moeilijk opvoedbaar.’

En voordat we het doorhebben vergeten we dat het om een echt mens gaat. Een mens die er toe 
doet.

Wij gebruiken voorzichtig de term: ‘iemand met een lekke band’. Wanneer je band lek is, is het logisch 
dat het zwaar fietsen is en je daardoor misschien een beetje ‘achter loopt’, ‘achterop raakt’. Gelukkig 
zegt de lekke band niet zoveel over de fietser zelf. De lekke band kan geplakt worden en de fietser 
kan zijn weg vervolgen.

‘Bij Schenkers werken ze graag samen met mensen die een lekke band hebben. Zij geloven dat 
één van de basisbehoeften van ieder mens is om ergens bij te horen. In het Engels noemen zij 
dat ‘belonging’. Om bij de groep ‘moeilijk opvoedbaar’ te horen is geen fijn waardegevoel. Daarom 
nemen wij graag mensen op in ons team om die ‘belonging’ te geven: ‘Jij hoort erbij.’ 
(Citaat Matt van Maastricht, eigenaar Schenkers)

2.3 Voorbeeld van activiteiten
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Als Stichting Williams zijn we een aantal jaren wat minder actief geweest. Maar per maart 2021 
is er een nieuw bestuur aangetreden dat met frisse energie een nieuwe impuls wil geven aan de 
doelstelling van deze stichting. Het huidige pand heeft veel achterstallig onderhoud en moet nodig 
worden opgeknapt en aangepast aan de huidige energiestandaarden. Daarnaast heeft Schenkers 
meer ruimte nodig om zijn activiteiten te kunnen vormgeven en willen we het huidige terras ook 
gebruiken voor uitbreiding van de horecagelegenheid. Boven de horecagelegenheid willen we 
appartementen bouwen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar, vanuit de doelgroep en passend 
binnen de doelstelling van onze stichting. Het doel is dit in 2022 en 2023 vorm te geven. 

3. Toekomst

Door deze aanpak zal de Stichting meer zichtbaar worden in Apeldoorn en zullen meer jongeren een 
veilige plek vinden voor een gezellig bezoek met een goed gesprek.

Jongeren met een “lekke band” kunnen er een thuishaven vinden, waar ze het vak van horecamedewerker 
kunnen leren, of leren wat het is om met een goede begeleiding een gestructureerd leven te leiden.

3.2 Voorbeeld
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Het bestuur van de stichting bestaat uit sociale ondernemers en ervaringsdeskundigen.

4. Organisatie

Het bestuur doet dit werk onbezoldigd en krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

4.2 Bestuur

De raad van Toezicht is ook aangevuld met nieuwe deskundigen.

Voorzitter
Johan Lammers

Penningmeester
Pim de Wilde

Secretaris
Gerhoud Aalbers

Bestuurslid
Hilbert van Dijk

Bestuurslid
Jan Willem de Roo

Bestuurslid
Bas Splinter

VACATURE

Voorzitter
Karel Zuidema

Lid
Jurrien ten Brinke

Lid
Vacature

4.3 Raad van toezicht



8

De boekhouding is op dit moment (1e kwartaal 2022) goed op orde. De liquiditeitspositie is echter 
zwak. 
We hebben niet voldoende middelen om het huidige gebouw weer in een behoorlijke staat te brengen. 
Met een investering van rond de €120.000.- zou dat wel weer kunnen. Daarnaast zal er voor de 
nieuwbouw financiering geregeld moeten worden.

De huurinkomsten waar de Stichting nu van bestaat zijn te marginaal. Door de coronacrisis heeft de 
horecagelegenheid ook niet de huur kunnen betalen die was afgesproken. Sinds maart 2022 gaat 
dat weer de goede kant op. Beide appartementen zijn verhuurd. Op het pand en de bouwgrond zit 
een behoorlijke overwaarde t.o.v. de hypotheek die we nu hebben lopen bij de Rabobank. We zijn nu 
met herfinanciering bezig en zouden graag de middelen hiervoor betrekken uit onze achterban of 
daaraan gelieerde organisaties.

Op dit moment is er een hypotheek van €120.000.-

De waarde van het pand incl. de bouwgrond is €815.000.- (taxatie is in 2021 gedaan)

Het idee is om voor de financiering van de upgrading van het huidige pand en de nieuwbouw
naast het huidige pand, een nieuwe financier te vinden die hart heeft voor het werk dat wij
met de Stichting doen. Namelijk: jongeren een veilige plek geven waar geborgenheid is en
medewerkers met een ‘lekke band’ een mooie werkplek bieden zodat ze weer gezien
worden en echt meedoen. Daarnaast kan de locatie dan ook een ontmoetingsplek worden
voor andere activiteiten zoals feestjes en recepties die onze achterban vanuit bijvoorbeeld
de kerken wil organiseren.

Meerjarenprognose Stichting Williams

De investeringsplannen van Stichting Williams zijn onder te verdelen in 2 fasen:

 - Achterstallig groot onderhoud en verbeteren energielabel naar A+ en B
 - Nieuwbouw van 9 extra appartementen

Voor beide fasen is extra financiering nodig. De financieringsbehoefte en begroting wordt
hierna verder uitgewerkt.

Voor de nieuwbouw fasen wil de stichting mogelijkheden bieden voor sociale verhuur van
appartementen en uitbreiding van de horecagelegenheid. Hiermee wordt de doelstelling van de
stichting uitgebreid. Naast het aantrekken van jongeren, kan er ook betaalbare huisvesting
worden geboden. De verwachting is dat, gezien de omvang van de appartementen, dat dit met
name jongeren zal aantrekken. Hoe mooi zal het zijn als deze jongeren ook een rol kunnen
spelen bij Schenkers of in contact treden met andere jongeren die Schenkers bezoeken.

Voor de plannen is een meerjarenbegroting opgesteld, waarbij de impact van de 2 fasen apart
zichtbaar is. Daarnaast is 2024 weergegeven om te laten zien wat de begroting is van een heel
jaar na deze 2 fasen.

Hiernaast een exploitatieoverzicht van 2020 tot en met 2024:

5. Financiën
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Het exploitatieoverschot zal voor 50% gebruikt worden om een grotere buffer van de stichting
aan te leggen. Het richtbedrag voor deze buffer is €40.000.- om weerbaar te zijn voor
tegenvallers. Daarna zal gekeken worden naar extra aflossing. De overige 50% en na zal de er
extra ingezet worden op activiteiten die de doelstelling raken.
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Investering

De investering van de 2 fasen zijn als volgt:

Financiering

Voor de financieringsberekening is er vanuit gegaan dat de investeringen voor 100% worden
gefinancierd. De voorkeur is ook de huidige financiering bij de Rabobank wordt overgesloten bij
de nieuwe financier(s). De Rabobank heeft zekerheden lopen op het vastgoed. Financiering
naast de Rabobank maakt het ingewikkelder om goede zekerheden te kunnen bieden en
contractueel te formuleren. Eenvoudigheidshalve is de berekening van de Rabobank nog wel
opgenomen, zodat de kenmerken van deze financiering zichtbaar zijn en het naar ons inzicht
alleen maar gunstiger kan uitpakken.

De begroting van de financiering is als volgt:
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Huur

De 9 appartementen zullen verhuurd worden onder de sociale huurgrens.
Voorzichtigheidshalve is in deze begroting gerekend met een bedrag van €700.- per maand. De
huur zal namelijk ook afhankelijk zijn van de vierkante meter die we kunnen bieden en de huur
ook aansluit bij een acceptabele huur per vierkante meter

Verder zal de huur voor de bestaande appartementen en aan Schenkers aangepast kunnen
worden voor de betere staat van het vastgoed en lagere energielabel.

We zijn aan het onderzoeken of een ANBI-status mogelijk is, omdat in bijvoorbeeld de
kerken uit Apeldoorn ook donateurs te vinden zullen zijn die onze stichting een warm hart
toedragen.
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