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Inleiding 
 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. 
De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Geweld, discriminatie en het gebruik 
van drank en drugs is niet toegestaan. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in 
onze opvang aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en met 30 april realiseren we 
sinds 1989 ieder seizoen weer minstens 10.000 overnachtingen met bijna 100 
vrijwilligers. Echter was 2020 een bijzonder jaar: door Corona hebben er minder mensen 
overnacht, omdat we op last van de GGD 25 bezoekers per nacht toelaten vanaf 
september in plaats van 50. In 2020 ging het om 10.354 overnachtingen, een lichte 
(maar logische) daling ten opzichte van eerdere jaren. Wij hopen zo snel mogelijk weer 
met 50 bezoekers te kunnen werken, maar dit moet wel veilig kunnen.   
 
        

                  
 
 

Visie 
 
Geen mens is hetzelfde, iedereen is uniek. Dat geldt ook voor dak- en thuislozen. Er zijn 
veel verschillende oorzaken voor dakloosheid. De oorzaken liggen voor iedereen weer 
anders. Veel genoemde oorzaken zijn: (huur)schulden, huisuitzetting, echtscheiding, 
aanpassingsproblemen, psychiatrische aandoeningen en verschillende vormen van 
verslaving. Die oorzaken doen zich vaak gecombineerd voor, tezamen met pech en/of 
het onvermogen om verstandige beslissingen te nemen. Een groep Amsterdammers 
besloot eind jaren ’80 niet naar de overheid te wijzen, maar zelf een bijdrage te leveren 
aan de oplossing van het probleem. In de kern zijn we nog steeds diezelfde club mensen: 
een zeer gemêleerde groep vrijwilligers van alle leeftijden, gezindten, mannen en 
vrouwen, van alle kleuren van het politieke spectrum. We hebben één ding 
gemeenschappelijk: we vinden allemaal dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke 
maaltijd en een warm en veilig dak boven zijn hoofd.  
 

Waarom de naam Stoelenproject 
 
Een vaak gestelde vraag is ‘Waarom heten jullie Stoelenproject?’ Het antwoord is 
eenvoudig. Bij de oprichting van het Stoelenproject beschikten we niet over de 
benodigde vergunningen en financiële middelen om bezoekers op matrassen te mogen 
laten overnachten. Zij sliepen daarom op tegen elkaar geschoven stoelen. De naam 
hebben we maar zo gelaten toen er matrassen kwamen waarop kan worden overnacht. 
  



 

 

Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende onbezoldigde vrijwilligers: 
Naam Functie Aantreden 
Toon Geenen Voorzitter 2016 (vanaf 2019 als 

voorzitter)  
Eva Knippen Algemeen bestuurslid  2020 (1 jan) 
Joep de Valk Penningmeester 2016  
Annemiek van Bemmelen Bestuurslid 

Vrijwilligerszaken 
2008 

Brahim Essaghir  Algemeen bestuurslid 2020 (1 jan)  
 

Vrijwilligersprojecten 
Het Stoelenproject is een vrijwilligersorganisatie. Er werken bijna 100 vrijwilligers die 
worden ondersteund door enkele betaalde professionals. Onze vrijwilligersprojecten zijn 
‘Slapen in een ander bed’ en ‘Koken in een andere keuken’. In 2020 zijn we ondanks 
Corona open kunnen blijven dankzij de fantastische inzet van onze vrijwilligers, niet in de 
laatste plaats die vanuit Koken in een andere keuken.   

 

Slapen in een ander bed 
We werken iedere avond/nacht met twee ploegen vrijwilligers: een avondshift en een 
nachtshift. De avondploeg bestaat uit drie vrijwilligers die het eten uitserveren, afruimen 
en koffie of thee schenken en indien gewenst een praatje maken. De nachtploeg bestaat 
uit twee vrijwilligers die de nacht doorbrengen op het Stoelenproject en toezien op een 
rustige nacht. ’s Ochtends vroeg worden boterhammen gesmeerd en koffie gezet. 
 
Het werven en behouden van de nachtvrijwilligers is ieder jaar weer een uitdaging. We 
hebben na de zomer weer een wervingsactie via de sociale media op touw gezet. Dit 
heeft een groot aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Voor dit seizoen even genoeg, 
maar we zullen de actie zeker herhalen.   
Alle nieuwe medewerkers krijgen een introductie- en een agressietraining. 
 

Koken in een andere keuken 
We vinden dat iedereen recht heeft op een gezonde, voedzame en lekkere maaltijd. Elke 
dag wordt er voor onze bezoekers gekookt door een vrijwillige kookploeg. Het recept is 
eenvoudig:  
1. stel een kookteam samen van een man of 4 - 6; 
2. prik een datum in de kookkalender op www.kokenineenanderekeuken.nl; 
3. koop ingrediënten voor de maaltijd (bv op de Ten Katemarkt); 
4. bereid met je kookteam een maaltijd voor de bezoekers van het Stoelenproject. 
Zoals elk jaar is er een aantal keer gekookt door de Keizersgrachtkerk, de Doopsgezinde 
kerk aan het Singel en de Roomskatholieke Emmausparochie. En ook dit jaar werden er 
weer kookteams gevormd door bedrijven, serviceclubs, vriendengroepen, gezinnen en 
expats. Veel van deze groepen ondersteunden het Stoelenproject ook op andere wijzen. 
 



 

 

     
 
 

Vrijwilligersvergaderingen 
In 2020 is er (natuurlijk) ook een jaarvergadering met alle betrokkenen gehouden, in 
januari. Tijdens deze vergadering worden alle mogelijke zaken die het Stoelenproject 
aangaan besproken. Na afloop bieden we de vrijwilligers ook een extra samenkomst aan 
om hen te bedanken voor hun inzet. Uit de jaarvergadering komen altijd goede 
verbeterideeën voor het Stoelenproject, dit jaar bijvoorbeeld het minder gebruiken van 
plastic.  
 
Cliëntenparticipatie 
Gezien het grote verloop in bezoekers is het niet mogelijk om een traditionele 
cliëntenraad samen te stellen. Om toch invloed van onze bezoekers te waarborgen 
organiseren we één keer per jaar een bijeenkomst waar alle bezoekers welkom zijn en 
input kunnen geven. Dat was dit jaar een inspirerende bijeenkomst waar een aantal 
bezoekers hun wensen kenbaar hebben gemaakt. Voor zover mogelijk zijn hun wensen 
ingewilligd. 
Ook is er een klachten- en ideeënbus waarin bezoekers klachten, vragen, gedichten en 
tekeningen kwijt kunnen.  
Daarnaast zijn er medewerkers en regelmatig ook bestuursleden aanwezig op de locatie. 
Zij kunnen doorlopend worden aangesproken. Van deze mogelijkheid wordt het meest 
gebruik gemaakt.  
 

Huisvesting 
Het Stoelenproject is gehuisvest aan de Marnixstraat in Amsterdam. De huisvesting 
bestaat uit een semi-permanent gebouw van geschakelde containers.  



 

 

Sinds eind 2007 benut de Voedselbank, afdeling Amsterdam Centrum, ons gebouw 
éénmaal per week voor de uitreiking van voedselpakketten. Zo wordt het gebouw extra 
benut zonder dat dit voor iemand tot extra kosten leidt. 
 

Begeleidingscommissie 
Het contact met de buurt wordt onderhouden in een begeleidingscommissie. Deze komt 2 
maal per jaar bijeen. Klachten over Het Stoelenproject en zijn bezoekers zijn er niet of 
nauwelijks. 
 

Samenwerking 
In opvang kun je niet wonen. Overnachtingen bij het Stoelenproject zijn nooit een 
structurele oplossing voor het probleem van dakloosheid. Wij zijn geen hulpverleners, 
maar wij werken wel nauw samen met (keten)organisaties om te bevorderen dat dak- en 
thuislozen de best mogelijke zorg of maatschappelijke dienstverlening krijgen. We 
werken o.a. structureel samen met: 
• Regenboog (o.a. Amoc als het perspectief van bezoekers elders in Europa ligt); 
• GGD (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) 
• Streetcornerwork 
• Leger des Heils / HVO Querido voor crisisplaatsen 
Ook verwijzen we bezoekers door naar de Kruispost cq Medicijnpot. 
 
De voorzitter neemt deel aan het overleg binnen het Platform Opvang Amsterdam (POA). 
Ook hebben we goede relaties met de politie en de directe buren. 
 

Donateurs 
 
Ook in 2020 mocht het Stoelenproject weer talloze gulle giften ontvangen. Hiermee blijft 
het werk dat het Stoelenproject mag doen mogelijk.   

Calamiteiten en toezicht 
De GGD heeft de opdracht gekregen van de Gemeente de calamiteiten in de 
opvanginstellingen te monitoren en om toezicht te houden op de kwaliteit van de 
instellingen.  
Wij hebben constructief overleg met de GGD. Zij zijn tevreden over onze organisatie. 
  

Financiën 
Tegelijkertijd met dit jaarverslag verschijnt ook het financiële jaarverslag. Het bestuur 
voert een eenvoudig en sober beleid, zodat de uitgaven steeds direct of indirect aan de 
bezoekers van het Stoelenproject ten goede komen. Het grootste deel van het benodigde 
geld bestaat uit de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast waren de 
donaties van personen en instellingen ook dit jaar weer een noodzakelijke en gelukkig 
steeds groeiende aanvulling. !
!
Ten slotte spreekt het bestuur zijn grote waardering uit voor het vele werk dat alle 
medewerkers, zowel vrijwilligers als betaalde, dit jaar voor het Stoelenproject en dus 
voor de bezoekers hebben gedaan. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Stoelenproject, 
Toon Geenen, voorzitter 
Amsterdam, 15 februari 2021 


