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    en passie
De ruim 100 Meet-Inn 
vrijwilligers zijn uitgeno-
digd om naar Meet-Inn 
te komen. Meet-Inn wil 
hen bedanken en waar-
deren met een heerlijke 
maaltijd en extra fees-
telijke aankleding. Ruim 
de helft is gekomen. Een 
zeer hoge score, want de 
vrijwilligers bij Meet-Inn 
zijn vaak doeners, die zich 
vooral graag inzetten 
voor anderen. Aandacht 
voor hun eigen inzet… dat 
hoeft niet zo nodig. Het 
werd een mooi feest van 
ontmoeting. Vrijwilligers 
die elkaar soms niet 
kennen, maar die wel 
hun gezamenlijke passie 
herkennen: beschikbaar 
zijn voor de bezoekers van 
Meet-Inn. 

Je hoort het in de ervarin-
gen die worden gedeeld:
• Het begon als een 

felle discussie, maar 
ik mocht meedoen en 
daardoor gingen ze 
naar elkaar luisteren.

• Bij de taalgroep was ze 
gretig om Nederlands 
te leren. Nu heeft ze 
een baan en inkomen 
voor haar gezin. 

Vrijwilligers met passie 
en inspiratie. Drie be-
roepskrachten die helpen 
om de focus te houden 
op de bezoekers. Dit zijn 
de mensen die zorg en 
aandacht hebben voor 
Meet-Inn. Daar zijn we 
God dankbaar voor.

Voorzitter Meet-Inn

We zijn weer open op zaterdag

Meet-Inn draait voor een heel groot deel op de inzet van vrij-
willigers. Daar zijn we enorm blij mee. Zij maken het mogelijk 
dat het inloopcentrum gasten kan blijven ontvangen. Ook op 
zaterdag, want na een periode van sluiting zijn we nu weer, 
om de week, op zaterdag open.

Als we voor bepaalde mo-
menten het rooster niet rond 
krijgen, dan moeten we er 
soms genoegen mee ne-
men een dag minder open 
te zijn. Dat was tot voor kort 
het geval met de zaterdag. 
Meet-Inn had eenvoudig-
weg te weinig vrijwilligers. 

Maar nu niet meer. En daar 
zijn we zeer dankbaar voor! 
“We kunnen nu om de week 
ook op zaterdag open”, ver-
telt coördinerend vrijwilliger 
Miriam van Dijk. Om dat mo-
gelijk te maken, worden op 
zaterdag de openingtijden 
wat ingekort. We beginnen 

Klaas 
   Kopinga

om 17.30 uur en sluiten om 
20.30 uur. Genoeg tijd voor 
een uitgebreide maaltijd, die 
om 18.00 begint en ander-
half uur duurt, zegt Miriam. 
“Dat is langer dan gebruike-
lijk. Maal-met-tijd, noemen 
we deze zaterdagactiviteit.”

“We hebben nu  
genoeg vrijwilligers om  

om de week ook op  
zaterdag open te kunnen”

De eerste ervaringen zijn 
heel positief. “Ik heb de in-
druk dat de mensen wat 
langer blijven hangen na de 
maaltijd, misschien omdat 
het wat gemoedelijker is. Het 
aantal gasten ligt wat lager 
dan op een doordeweekse 
avond, maar het sfeertje is er 
niet minder gezellig om.”

Voor haarzelf is dit vrijwil-
ligerswerk leuk om te doen, 
zegt Miriam. “Natuurlijk 
moet je er even tijd voor ma-
ken en uit je eigen volle le-
ventje stappen. Maar het is 
leuk om een heel klein stukje 
met de mensen hier op te 
trekken. En als er bent, dan 
vliegt de tijd.”
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* Optelling van bedrijfs-, kantoor- en publiciteitskosten, kosten mbt activiteiten, algemene- en financieringskosten

Lasten 2017 2016 2015 2014
Personeelskosten 56.626 66.111 59.402 54.665
Kosten vrijwilligers 5.120 4.998 5.541 5.227
Huisvestingskosten 24.757 21.950 20.285 18.415
Bedrijfskosten* 11.716 10.333 8.273 8.531
Totaal 98.219 103.392 93.501 86.838

Baten 2017 2016 2015 2014
Netto opbrengst bar en maaltijden 7.094 7.598 9.863 9.606
Bijdrage van vrienden 13.567 14.312 10.373 13.903
Participerende kerken 42.482 38.487 34.264 35.923
Overigen (overige kerken, fondsen, bedrijven) 109.699 50.610 33.771 32.061
Totaal 172.842 111.007 88.271 91.493
 
Saldo 74.623 7.615 -5.230 4.655
Toevoeging fonds inricht./vervanging keuken -73.008 -2.841 0 0
Exploitatiesaldo toegevoegd aan reserve 1.615 4.774 -5.230 4.655

Financieel overzicht Meet-Inn 2014 - 2017

Meet-Inn heeft het jaar 2017 
kunnen afsluiten met een 
positief resultaat van € 1.615. 
In verband met doelbestem-

de giften van geldgevers is 
€ 73.008 toegevoegd aan de 
bestemmingsfondsen ‘Inrich-
ting / vervanging keuken’ en 

‘Legaat tbv activiteiten’. Het 
resterende saldo is toege-
voegd aan de algemene re-
serve.

De totale kosten zijn met 
€ 7.000 gedaald en de in-
komsten zijn € 70.000 hoger 
dan het voorgaand jaar. De 
daling van kosten heeft met 
name te maken gehad met 
een ziekengelduitkering. Aan 
de inkomstenkant is een fors 
legaat van € 55.000 ontvan-
gen en daarnaast hebben we 
een aantal bijdragen voor het 
vernieuwingsfonds van on-
geveer € 18.000 gekregen. 
Deze laatste bijdragen kun-
nen aangewend worden voor 
de vernieuwing van Meet-Inn 
die in 2018 gepland staat. 

Wij zijn dankbaar voor alle 
financiële middelen die aan 
Meet-Inn werden toever-
trouwd. We hopen dat u ons 
financieel blijft steunen zo-
dat het werk van het inloop-
centrum goede voortgang 
mag houden. 

“Hier bij Meet-Inn ben je onder de pannen. Het is gezellig, de 
mensen kennen me en zijn blij dat ik er ben”, vertelt Edwin 
(48). Het leven is voor hem niet gemakkelijk. “Als ik mijn 
moeilijke momenten heb, dan helpt het om naar de Meet-Inn 
te gaan. Of om te slapen.”

Edwin vertelt in grote lijnen 
zijn levensverhaal. Hij heeft 

op hoog niveau gevoetbald, 
bij AFC Amsterdam, had 

werk en een vriendin. Maar 
rond zijn 30ste bleek hij de 
ziekte MS te hebben en voel-
de Edwin zijn leven in elkaar 
storten. Zijn relatie liep stuk 
en hij leidde een leven van 
“zuipen, feesten, drugs en 
gokverslaving”.

Het verhaal van Edwin
Zijn broer haalde hem naar 
Ede. Die woont inmiddels in 
Duitsland, maar ook Edwins 
vrienden van voetbalclub 
Blauw Geel vangen hem op. 
“Ze hebben mijn hele huis 
opgeknapt. Ik kan niks terug-
doen, ik heb niets. Heel frus-
trerend. Maar zij zeggen: ‘We 
vinden het altijd gezellig bij 
jou, Edwin’. Gaaf hè?! Dát zijn 
vrienden!” 

“Hier bij Meet-Inn  
ben je onder de pannen.  

Het is gezellig, de mensen 
kennen me en zijn blij  

dat ik er ben”

Zijn dochtertje ziet hij zel-
den. “Als ik de deur uitstap, 
dan zie je vrolijke Edwin. Ik 
zet mijn masker op. Want 
mijn hart is gesloten, en dat 
is vanwege haar. Maar wat 
ik ook altijd doe als ik op pad 
ga, is bidden. God en Jezus 
houden me op de been. Zo 
geniet ik toch van mijn leven, 
elke dag.”
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“Het is heel gezellig om hier te eten en met je tafelgenoten 
in gesprek te zijn. Ik ben hier eerst een keer alleen naartoe 
gegaan, maar de keer erop heb ik twee vriendinnen meege-
nomen”, vertelt een van de dames die naar de seniorenmaal-
tijd van Meet-Inn is gekomen. We organiseren sinds kort 
maandelijks een warme maaltijd voor senioren. Niet alleen 
de doelgroep is bijzonder, maar ook het tijdstip: de maaltijd 
wordt om 12.00 uur ‘s middags opgediend. De activiteit blijkt 
goed aan te slaan en trekt meer dan 20 deelnemers. Gas-
ten geven aan dat het fijn is om niet alleen te hoeven eten. 
Wat we ook horen is dat het soms lastig is het ritme vast te 
houden van zelf dagelijks een maaltijd te koken. Dan is deze 
maaltijd een mooie afwisseling. Maar vooral is het de gezel-
ligheid in Meet-Inn waar de gasten op afkomen.

Foto: Mathilde van Ravensberg, 
Ede Stad

Dit jaar bestaat Meet-Inn dertig jaar. Een jubileum dat we niet 
ongemerkt voorbij willen laten gaan. We zijn van plan om het in-
loopcentrum nog meer bij de tijd te brengen, met een nieuwe in-
richting, nieuwe website en nieuwe huisstijl. En wat we behouden 
is minstens zo belangrijk: we blijven een gastvrij huis waar ieder-
een welkom is voor ontmoeting, ontspanning en ondersteuning.

Hoe blijven we ook de komen-
de jaren bij de tijd en hoe be-
houden we onze aantrekkings-
kracht voor vrijwilligers en 

gasten? Vanuit die vraag zijn 
we met vrijwilligers, coördina-
toren en bestuursleden aan 
de slag met een aantal mo-

derniseringsprojecten die ge-
richt zijn op de uitstraling van 
Meet-Inn. Nu gebeurt dat nog 
achter de schermen, maar bin-
nen afzienbare tijd zal dat voor 
iedereen zichtbaar worden. 

We werken onder meer aan 
een nieuwe inrichting van het 
gebouw, waarbij ook de bar, 
het meubilair en de inrichting 

van de ontmoetingsruimte 
worden gemoderniseerd. De 
website krijgt ook een nieuw 
jasje. En we kijken naar ver-
nieuwing en verbetering van 
onze andere communicatie-
middelen.  Wil je deze ontwik-
kelingen op de voet volgen? 
Hou dan de site meet-inn.nl 
in de gaten en like ons op  
facebook.com/MeetInn.Ede 

Meet-Inn krijgt nieuwe inrichting en uitstraling

(2) Gerrit heeft vanuit het 
bestuur intensief contact met 
de drie beroepskrachten die 
het werk van Meet-Inn co-
ordineren. ‘Dat betekent dat 
we elkaar vaak spreken, dat ik 
ervoor zorg dat zij weten wat 
er in het bestuur speelt en dat 
hun stem gehoord wordt in 
het bestuur.’ In het dagelijks 
leven is hij directeur bij de 
Christelijke Hogeschool Ede.

(3) Martijn neemt vanuit het 
bestuur de communicatie, pr 
en marketing van Meet-Inn 
voor zijn rekening. ‘Daaronder 
valt de redactie van het blad 
Innformatie, de website en 
onze kanalen op Social me-
dia. En ook het benutten van 
kansen voor Meet-Inn in de 
publiciteit hoort daarbij.’ Hij 
is adviseur communicatie bij 
Koninklijke Visio.

(1) Anne-Marie onderhoudt 
vanuit het bestuur de con-
tacten met de kerken. Veel 
kerken uit Ede en omgeving 
steunen het werk van Meet-
Inn. Verder neemt ze het wer-
ven van vrijwilligers voor haar 
rekening. ‘En ik zie ook moge-
lijkheden voor mensen die de 
Nederlandse taal willen leren. 
Dat sluit aan op mijn werk bij 
Taalhuis Ede.’

Sinds het najaar 2017, 
voorjaar 2018 heeft 

Meet-Inn drie 
nieuwe bestuursleden: 

Anne-Marie de Jong, 
Gerrit van der Heijden 

en Martijn Gort. Een korte 
kennismaking:

3 nieuwe 

bestuursleden
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Vrijwilligers
 in het

MBO’s van Meet-Inn
Diverse maatschappelijk betrokken ondernemingen (MBO) 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. Kent u maatschappelijk betrok-
ken ondernemers? Tip ons via info@meet-inn.nl!

Elke donderdagavond zijn 
ze vanaf de maaltijd aan 
de slag in Meet-Inn, vertel-
len de twee vrijwilligers, die 
net de laatste restjes van de 
vaat hebben opgeruimd. 
“Meestal blijven we tot half 
negen. Zometeen doen we 
nog een spelletje met een 

Wil jij ook vrijwilliger worden?
Meet-Inn zoekt regelmatig nieuwe vrijwilligers, zoals een ICT-vrijwilliger en gastheren of gast-
vrouwen. Ook zoeken we iemand die ons wil helpen met zijn of haar deskundigheid over de 
GDPR-privacyregelgeving. Kijk op meet-inn.nl voor de actuele vacatures, of kom binnen aan de 
Notaris Fischerstraat 10 en informeer bij de coördinatoren van Meet-Inn. Je kunt ook bellen met 
(0318) 650 187 of mailen naar info@meet-inn.nl. 

Ze zijn met hun 18 jaar de jongste vrijwilligers in Meet-Inn. 
Maar daar komt snel verandering in, als het aan Yaël en 
Thirza ligt. “Dit is voor de gasten leuk, maar net zo goed 
voor jezelf. Het is gezellig, je leert mensen kennen en het 
geeft veel voldoening om hier als vrijwilliger actief te zijn.”

“Dit gunnen we 
andere jongeren ook”

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 ac-
tiviteiten. Of men komt tijdens de 
Open Inloop voor koffie, thee, een 
praatje of even helemaal niks (di. 
t/m do. 15.00 – 21.00 uur en in de 
even weken op vr. 19.00 – 21.00 
uur). Meet-Inn is tevens gastvrij 
voor de buurtbewoners die graag 
langskomen. Meet-Inn kan dit al-
les doen dankzij de belangeloze 
inzet van ruim 100 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: Janneke Bos, 
Wim Geluk, Martijn Gort, Gerrit 
van der Heijden, Anne-Marie de 
Jong, Jan Willem Kooiman, Klaas 
Kopinga, Joost 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

paar gasten.”  Het begon er-
mee dat de oma van Yaël, die 
regelmatig in Meet-Inn is, vorig 
jaar vertelde dat er te weinig 
mensen waren om de maal-
tijden en de avonden in goede 
banen te leiden. Dat leek Yaël 
wel wat, die haar vriendin erbij 
vroeg. “Ik zat in een tussenjaar 

en had er wel ruimte voor”, 
vult Thirza aan. Komend 
jaar begint Yaël aan háár 
tussenjaar en gaat Thirza 
social work studeren. Maar 
beiden zijn van plan vrijwil-
liger te blijven. Hopelijk met 
nog meer leeftijdsgenoten. 
“Waarom niet? Dit is zo leuk 
om te doen, dat gunnen we 
andere jongeren ook”, rea-
geren ze enthousiast.

Foto: Thirza en Yaël, met 
mede-vrijwilliger Michael
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