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Na 7 liefdevolle jaren samen
zijn Lisan en Bas 
op 18 februari 2017 getrouwd
Ze hebben elkaar en ons 
laten weten wat geloven 
daarin met hun doet,
onvoorwaardelijke liefde

   Met alle mensen 
    de liefde vieren 
     Liefde voor het leven, 
     voor God en voor elkaar 
     Deze dag was 
    ook een afscheid 
  omdat de dokter had gezegd
dat Bas niet lang meer 
in ons midden zou zijn.

Op 11 april afscheid nemen 
omdat het moet
met dezelfde mensen 
als in februari, 
maar het is anders 
het is stil…..
Lisan en Bas zijn pas getrouwd
En toch gaat zij 
zonder hem verder
Verdriet

Binnenkort is Lisan weer
in Meet-Inn
Om haar werk weer 
op te pakken
Gedreven, met liefde 
voor mensen
volhardend zoals we 
haar kennen
en toch zal het nooit
meer hetzelfde zijn
We wensen haar 
Gods troost 
en barmhartigheid

Lisan 
opnieuw welkom in Meet-Inn
We willen er graag 
voor je zijn.

Voorzitter Meet-Inn

Iets doen voor een ander, 
dat vind ik belangrijk

Op 10 en 11 maart, tijdens de NLdoet dagen, staan we in Neder-
land met z’n allen even stil bij hoe belangrijk vrijwilligerswerk 
is. Ik ben sinds kort wethouder van Ede en naast veel andere 
onderwerpen ben ik ook verantwoordelijk voor het vrijwilli-
gerswerk in Ede. 

Ik werk dan ook graag mee 
met initiatieven als NLdoet. 
Dat deed ik al als raadslid 
en dit blijf ik uiteraard graag 
doen. Ik heb samen met mijn 
partijgenoten van de PvdA 
onder meer zaaltjes van een 

nieuwe verflaag voorzien en 
speeltuintjes opgeknapt. 

Dit jaar mocht ik helpen met 
het koken van een maaltijd 
voor bezoekers van MeetInn. 
Samen met een aantal andere 

Klaas 
   Kopinga

actievelingen begon dit met 
het doen van veel boodschap-
pen. En daarna konden we van 
start; snijden, koken, bakken, 
alles hebben we uit de kast 
getrokken om een heerlijke 
maaltijd te bereiden. En dat is 
volgens mij best goed gelukt, 
al zeg ik het zelf. Iedereen leek 
erg te genieten van de maal-
tijd, maar vooral van het ge-
zelschap, het kletspraatje dat 
ze tijdens de maaltijd maken. 

En dat laat maar weer zien 
hoe belangrijk een plek als 
Meet-Inn is. Het is niet al-
leen de maaltijd, het is zoveel 
meer. Ik ben blij dat ik even 
onderdeel uit mocht maken 
van deze gezelligheid. 

Harry van Huijstee 
Wethouder gemeente Ede 

Op weg naar Meet-Inn 
voor Nldoet! 
Rechts: Harry van Huijsstee
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Vrijwilliger
 in het

Evelien (47) is voor iedereen in Meet-Inn een bekend gezicht. 
Ze komt al 25 jaar in Meet-Inn! Vaak zit ze aan de bar met een 
kopje thee en ze eet een paar keer per week mee. Ze houdt van 
lekker kletsen en gezelligheid.

Evelien: “Ik eet op dinsdag, 
donderdag en zaterdag  mee 
in Meet-Inn. Ook op woens-
dag kom ik vaak langs. Het 
lekkerste wat ik in Meet-Inn 
heb gegeten is zuurkool. De 
Bingo vind ik het leukst, dat is 
1 keer in de maand. Ik heb al 
heel vaak wat gewonnen. En 
ik vind het fijn dat Meet-Inn 
open is met de feestdagen. 
Dan kom ik ook vaak eten.

Toen Meet-Inn 25 jaar be-
stond, mochten we een wens 
doen. Ik ben toen samen met 
Jan Willem van het bestuur 
naar de wedstrijd Ajax-Hee-
renveen geweest, in Amster-
dam. Ik hoop dat we nog een 
keer een wens mogen doen.
Ik ben sinds kort ook vrij-
williger bij Meet-Inn. Ik ben 
maaltijd-assistent. Eén keer 
in de twee weken help ik op 

Meet-Inn financieel overzicht 2013 - 2016

Je kunt voor Meet-Inn ook meewerken achter de scher-
men. Geurt Veenhof maakt sinds een paar maanden 
vanuit huis het rooster voor de Open Inloop. Geurt (66): 
“Een paar maanden geleden zocht ik een vrijwilligersac-
tiviteit waaraan ik zowel thuis als ter plaatse zou kunnen 
werken en ik wilde graag beter leren werken met Excel. 
In de vacaturebank van Malkander vond ik de vacature 
van roostermaker bij Meet-Inn. Het is heel erg leuk om 
dit te doen. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren 
kennen.  Vrijwilligers zijn de meest prettige mensen om 
tegen te komen. Ze zijn van allerlei pluimage en hebben 
altijd het hart op de juiste plek!”.

In verband met doelbestem-
de giften van geldgevers is 
het bedrag van € 2.841 toege-
voegd aan het bestemmings-

fonds ‘Inrichting/vervanging 
keuken’. Het resterende saldo 
is toegevoegd aan de alge-
mene reserve. 

De totale kosten zijn met 
€  8.000 en de inkomsten 
zijn zelfs met €  21.000 ge-
stegen. Aan de inkomsten-

zaterdag met tafeldekken, 
alles klaarzetten en de af-
was. Iemand anders sjouwt 

met de tafels, dat is voor mij 
te zwaar. Ik vind het heel leuk 
om dit te doen!”

kant wordt dit met name 
veroorzaakt door de subsidie 
van de Gemeente Ede van 
€  12.325 en de verdubbeling 
van inkomsten van diverse 
fondsen. De stijging van de 
kosten vinden hun oorzaak 
in hogere personeelskosten 
(door meer inzet van perso-
neel en coachingskosten) en 
huisvestingskosten (minder 
huurinkomsten).

Wij zijn dankbaar voor alle 
financiële middelen die aan 
Meet-Inn werden toever-
trouwd. We hopen dat u ons 
financieel blijft steunen, zo-
dat we kunnen blijven wer-
ken aan nog meer kwaliteit 
ten behoeve van onze gas-
ten.

Joost Verbakel, 
Penningmeester Meet-Inn

Het verhaal van Evelien

* Optelling van bedrijfs-, kantoor- en publiciteitskosten, kosten mbt activiteiten, algemene- en financieringskosten

Lasten 2016 2015 2014 2013
Personeelskosten 66.111 59.402 54.665 55.465
Kosten vrijwilligers 4.998 5.541 5.227 4.191
Huisvestingskosten 21.950 20.285 18.415 14.344
Bedrijfskosten* 10.333 8.273 8.531 9.030
Totaal 103.392 93.501 86.838 83.030

Baten 2016 2015 2014 2013
Netto opbrengst bar en maaltijden 7.598 9.863 9.606 7.837
Bijdrage van vrienden 14.312 10.373 13.903 11.755
Participerende kerken 38.487 34.264 35.923 34.188
Overigen (fondsen en bedrijven) 50.610 33.771 32.061 32.453
Totaal 111.007 88.271 91.493 86.233
 
Saldo 7.615 -5.230 4.655 3.203
Toevoeging fonds inricht./verv. keuken -2.841 0 0 0
Exploitatiesaldo toegevoegd aan reserve 4.774 -5.230 4.655 3.203
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2016: verandering, bezinning en dankbaarheid

Ontwikkeling inkomsten 
Deze grafiek laat zien waar de inkomsten van 

Meet-Inn vandaan komen. Dit jaar voor het 
eerst ook van de gemeente Ede. We zijn 

erg blij met deze waardering. Ook de hogere 
inkomsten via de vrienden, participerende en 

sympathiserende kerken en gemeenten, 
de hogere bijdragen van fondsen en een 

stabiele groep maatschappelijk betrokken 
ondernemers (MBO’s) maken 

ons dankbaar en motiveren 
ons in onze inzet voor de 
bezoekers van Meet-Inn.

Het jaar 2016 was een turbulent jaar met zorgen over de financiën aan het begin en zorgen 
over het bezoekersaantal aan het eind. Tot 2016 was er groei te zien bij Meet-Inn: bezoekers-
aantal en openingsuren namen toe. Maar die ontwikkeling is afgeremd omdat, mede door 
die snelle groei, het hoog tijd werd voor bezinning en herstructurering van de organisatie. We 
merkten dat we (bestuur en team) te dicht op het dagelijks reilen en zeilen zaten en dat we 
gevaar liepen de missie van Meet-Inn uit het oog te verliezen. De missie van Meet-Inn sluit aan 
bij de presentietheorie: ‘er zijn met’ en, indien nodig, ‘er zijn voor’ de ander. 

Ombuiging
Dit alles bracht ons tot het 
inzicht dat onze vrijwilligers 
niet langer een verlengstuk 
zouden moeten zijn van de 
beroepskrachten maar dat 
ze meer en meer met hun ei-
gen gaven specifieke taken 
moeten kunnen uitvoeren 
voor Meet-Inn. Bijvoorbeeld 
administratieve klussen doen 
waardoor de beroepskrachten 
meer tijd krijgen voor de on-
dersteuning van vrijwilligers 
die met moeilijker doelgroe-
pen binnen Meet-Inn wer-
ken. En de beroepskrachten 
kunnen door een veranderde 
aanpak ook meer hun eigen 
specialisme inzetten voor de 
doelgroepen. Deze ombuiging 
vroeg meer tijd en inspan-
ning van de beroepskrachten 
dan we van tevoren hadden 
gedacht. Daarnaast waren er 
het afgelopen najaar minder 
stagiaires beschikbaar voor 

de lopende zaken, omdat on-
derwijsinstellingen hun sta-
gebeleid hebben aangepast. 
Doordat dit pas afgelopen 
zomer bekend werd was het 
niet mogelijk om snel alterna-
tieven beschikbaar te hebben. 

Bovenstaande oorzaken nood-
zaakten Meet-Inn om vanaf de 
zomer op vrijdag en zaterdag 
de openingsuren te beperken 
met 12% wat een afname van 
750 bezoekers over 2016 heeft 
betekend. We gaan ervan uit 
dat deze afname tijdelijk is en 
dat de vernieuwde aanpak op 
termijn enerzijds zichtbaar is 
in de stijging van het aantal 
bezoekers en anderzijds zal 
leiden tot een toename van 
kwaliteit en kwaliteiten bin-
nen Meet-Inn. 

Dankbaar
Er zijn echter ook positieve 
zaken te melden over deze be-

zoekersaantallen. Op woens-
dagmiddag en in de weeken-
den is er een groeiend aantal 
bezoekers. Bij Zinvol-Café op 
maandag is een groei te zien 
van 50% en het aantal bezoe-
kers van de taalgroepen is met 
bijna 200 mensen gegroeid 
van 358 naar 543. In 2016 
kwam daarmee het totale be-
zoekersaantal op 10.952 drem-
peloverschrijdingen. 

Verder, de gemeente Ede heeft 
in 2016 subsidie toegekend 
aan Meet-Inn als waardering 
voor onze bijdrage aan de 
kwetsbare medemens in Ede. 
Wij zijn hier heel dankbaar 
voor! Meet-Inn is al enkele ja-
ren onderdeel van ‘Ontmoe-
ten en verbinden’, een initi-
atief van de gemeente Ede 
waarbij geïsoleerde mensen 
worden opgezocht en naar 
hulpverlening geleid. Meet-
Inn vervult hierin een rol als 

laagdrempelige ontmoetings-
plaats: een kopje thee drinken, 
een gezonde maaltijd gebrui-
ken, het blijkt vaak de manier 
om nieuwe mensen te ont-
moeten en weer uit de een-
zaamheid te komen.
 
Het jaar 2016 was, financieel 
gezien, uiteindelijk een jaar 
om heel dankbaar voor te 
zijn, terwijl we het jaar met 
zorgen begonnen. Maar nu: 
de gestelde doelen zijn ge-
haald! Het zegt veel over de 
waardering voor het werk 
dat in en vanuit Meet-Inn 
wordt gedaan. 

Heel dankbaar zijn we voor 
de hogere bijdragen van 
vrienden, van participerende 
en sympathiserende kerken 
en gemeenten, hogere bij-
dragen van fondsen en een 
stabiele groep maatschappe-
lijk betrokken ondernemers. 
Hierdoor kunnen we meer 
werk maken van nog meer 
kwaliteit als organisatie om 
er echt te kunnen zijn voor 
onze bezoekers.

Klaas Kopinga, 
voorzitter Meet-Inn

 Kerken
 Particulieren
 Gemeente Ede
 Fondsen
 Partners 0-lijn
 MBO-ers

5%
8%

12%

14%

14%

47%
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30 jaar Meet-Inn!

Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemingen van Meet-Inn

In september 2018 zal Meet-Inn 30 jaar bestaan. Dat willen we 
laten zien: Meet-Inn ondergaat een make-over!
 
De huisstijl (met onder meer 
het logo) wordt meer van deze 
tijd en Meet-Inn zelf wordt 
heringericht: de woonkamer, 
computerhoek, speelgedeel-
te, bar en kantoorruimten. 
Ook de website gaat veran-
deren en door communicatie 
op maat willen we onze doel-
groepen nog beter kunnen 
bereiken.

Wie helpt?
Bestuur en team hebben al 
heel wat denkwerk verricht 
maar we kunnen nog wel 

meer hulp gebruiken, name-
lijk van vrijwilligers, andere 
betrokkenen en van deskun-
digen. 

Meedenken wordt dus bij-
zonder op prijs gesteld voor 
de vernieuwing van huisstijl, 
herinrichting (door een bin-
nenhuisarchitect), website en 
aansprekende communicatie. 
Voel je je aangesproken, wil je 
meer weten of ken je iemand 
die iets zou kunnen of willen 
doen: we horen het graag, 
liefst zo spoedig mogelijk.

Diverse maatschappelijk betrokken ondernemingen ondersteunen Meet-Inn met geld, 
korting, goederen of producten, diensten, etc. In iedere Innformatie ziet u de logo’s van 
een aantal van onze betrokken bedrijven afgedrukt. U kent maatschappelijk betrokken 
ondernemers? Tip ons via info@meet-inn.nl!

Een inloopcentrum voor iedereen 
die op zoek is naar ontmoeting, 
ontspanning en ondersteuning. 
Meet-Inn is een gastvrij huis, 
ontstaan vanuit christelijke be-
wogenheid met de medemens 
die  gelijkwaardig en respectvol 
contact nodig heeft om op adem 
te kunnen komen. De gasten mer-
ken dat hun levenszin toeneemt 
door de bijzondere sfeer die erva-
ren wordt in Meet-Inn. Ze krijgen 
weer (meer) energie om deel te 
nemen aan de samenleving. 

Bij Meet-Inn kan men genieten 
van gezonde maaltijden (voor 
een klein bedrag), cursussen vol-
gen of deelnemen aan diverse 
activiteiten. Of men komt tijdens 
de Open Inloop voor koffie, thee, 
een praatje of even helemaal niks 
(dinsdag t/m zaterdag van 15.00 
- 22.00 uur).  Meet-Inn is tevens 
een gastvrij centrum voor de 
buurtbewoners die graag langs-
komen. Meet-Inn kan dit alles 
doen dankzij de belangeloze inzet 
van ca. 120 vrijwilligers. 

Meer weten? Zie www.meet-inn.nl 
voor de (actuele) activiteiten. Ook 
kunt u met ons meeleven via twit-
ter en facebook! 

Adresgegevens:
 Notaris Fischerstraat 10, Ede
 0318-650187
 info@meet-inn.nl
 meet-inn.nl

Coördinatoren: Elise den Boer, 
Gerlinde Huizing, Lisan Verboom.

Meet-Inn kan niet zonder uw hulp!
Dankzij de vele vrijwilligers en 
inventieve acties worden de kos-
ten voor Meet-Inn zo laag moge-
lijk gehouden. Echter, het aantal 
gasten is sterk gestegen de afge-
lopen jaren. Meegedragen pro-
blematiek wordt complexer. Coör-
dinatoren en vrijwilligers hebben 
coaching nodig om goede onder-
steuning te kunnen blijven bie-
den. Ook dat kost geld.  
  
Uw trouwe bijdrage is belang-
rijker voor ons dan u misschien 
denkt!  Daarom: onze hartelijke 
dank voor uw gift! Mogen wij op 
u blijven rekenen en wilt u alstu-
blieft ook anderen in uw netwerk 
attenderen op Meet-Inn?

Meet-Inn heeft uw financiële 
steun nodig om te kunnen be-
staan. (Extra) giften en legaten 
zijn zeer welkom op bankrekening 
IBAN NL47 RABO 0136 6719 18 t.n.v. 
Stichting Steunfonds Meet-Inn te 
Ede. Alvast onze dank!

Dagelijks bestuur: J. Bos-Houwe-
ling, W. Geluk, J.A. Kiefte-Boerse-
ma, J.W. Kooiman, K. Kopinga, D.J. 
Veldhuizen, J.L. Verbakel.

Meet-Inn is door 
de Belastingdienst 
erkend als een 
Algemeen Nut 
Beogende Instelling; 
uw giften zijn daar-
door aftrekbaar.

Realisatie: drukkerij AMV B.V.
Telefoon: 0318-484074

Een zogenaamd moodboard 
om samen met beelden 
na te denken over de 
vernieuwing van Meet-Inn

Wat niet verandert: 
Meet-Inn blijft de plek 

waar je terecht kunt voor 
aandacht, gezelligheid en  

ondersteuning, dankzij 
onze betrokken  

vrijwilligers!

Contactpersonen:
• Bestuur: 
 Jan Willem Kooiman 
 E jw.i.kooiman@online.nl 
 M 06-21888429
• Team: Elise den Boer
 E info@meet-in.nl
 T0318-650187
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