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Inleiding 

Meet-Inn is een inloopcentrum voor iedereen die op zoek is naar ontmoeting, ontspanning en 
ondersteuning. We zijn een gastvrij huis, ontstaan vanuit christelijke bewogenheid met de 
medemens en vanuit de wens ruimte te bieden voor gelijkwaardig en respectvol contact. 

Waar Meet-Inn voor staat   

Meet-Inn vervult een diaconale opdracht, mede namens de participerende kerken in de regio Ede. 
Vanuit deze opdracht willen we present zijn in de samenleving, door een gastvrije plek te bieden aan 
mensen die hun netwerk willen uitbreiden en baat hebben bij gezellige ontmoetingen. Voor Meet-
Inn zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning dan ook de centrale thema’s. Daar geven we met 
een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud aan. Waar het voor de 
gasten wenselijk is, werken we bij het realiseren van de dienstverlening samen met andere 
organisaties. Meet-Inn doet haar werk vanuit de christelijke overtuiging en het geloof dat God de 
mens heeft gemaakt om met elkaar in harmonie te leven en voor elkaar te zorgen.  

De kerken in de regio Ede hebben een bijzondere plaats  

Meet-Inn heeft een goede samenwerking met veel kerken in de regio. Vertegenwoordigers uit een 
aantal kerken vormen samen het algemeen bestuur van Meet-Inn. Ook doen de kerken mee door 
gebed, het leveren van vrijwilligers, het doorverwijzen van gasten en door middel van hun financiële 
bijdrage aan Meet-Inn.  

Financiën zijn bij Meet-Inn nooit vanzelfsprekend 

Met een begroting van ruim € 100.000 is het een echte puzzel om het geld bij elkaar te krijgen. Ons 
uitgangspunt is dat we behoedzaam zijn in het uitgeven van geld. Daarnaast zijn we blij en dankbaar 
voor alle middelen die voor Meet-Inn beschikbaar worden gesteld. De belangrijkste financiers van 
Meet-Inn zijn de vrienden van Meet-Inn (particulieren), kerken in de gemeente Ede en in de 
provincie Gelderland, de gemeente Ede, Maatschappelijke Betrokken Ondernemers (MBO’s) en 
verschillende fondsen, maatschappelijke partners en bedrijven. 

COVID19-pandemie 

Na het verbouwingsjaar 2019 was Meet-Inn er helemaal klaar voor om in 2020 weer een bruisend 
(t)huis te worden, zoals ons meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 aangeeft. Vol goede moed zijn alle 
betrokkenen bij Meet-Inn dan ook aan het nieuwe jaar 2020 begonnen. Nieuwe activiteiten werden 
opgestart, zoals filmavonden en de Ruil-Inn, een duurzame manier om van je ongebruikte spulletjes 
af te komen en iets leuks mee terug naar huis te nemen.  

Maar halverwege maart kreeg ook Meet-Inn te maken met de gevolgen van de COVID19-pandemie. 
Door de verschillende lockdowns werd een gehele of gedeeltelijke sluiting onvermijdelijk. Nieuwe 
mogelijkheden moesten gezocht worden om contact te houden met onze gasten die juist nu extra 
verlegen zaten om ondersteuning en contact. 

In dit jaarverslag leest u op welke wijze Meet-Inn getracht heeft om in het afgelopen jaar, ondanks 
de zwaar beperkende maatregelen door de pandemie, haar diaconale opdracht in te vullen.  

Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 22 maart 2021. 

 

John Brunekreeft, voorzitter Dagmar van Heerde, secretaris  
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1. De gasten 

1.1 Uitdaging tijdens de pandemie 

Door de beperkende maatregelen in het sociale verkeer kregen wij om ons heen te maken met extra 
veel eenzaamheid. Dit motiveerde ons het hele jaar door om toch te blijven zoeken naar 

contactmogelijkheden. Er zijn ook gezamenlijke initiatieven ontplooid 
met omliggende hulpverlenende instanties om de Edese burger te 
informeren over ons bestaan en de hulp die wij kunnen bieden. Het was 
in die zin ook een inspirerend jaar. Een jaar waarin alles anders was maar 
er ook ruimte was voor nieuwe dingen. 

Om extra aandacht te vragen voor onze dienstverlening in deze moeilijke 
tijden is er rond Pasen een flyeractie in het centrum geweest. Er is zo 
contact gelegd met vijf mensen die nog niet bekend waren bij Meet-Inn. 
Het betreft oudere mensen die tijdens de lockdown aan huis gebonden 
waren in verband met hun leeftijd. Drie van hen maken nog steeds 
gebruik van onze maaltijden. 

1.2 De activiteiten 

Het hele jaar door is Meet-Inn maaltijden aan blijven bieden, via een bezorgdienst of door te laten 
afhalen. Onze vrijwilligers deden wat ze konden. De koks kookten gedurende de eerste lockdown 
negen weken vanuit hun eigen huis en zo werden in totaal 247 porties eten bij de bezoekers bezorgd. 
Met een kort praatje aan de deur was er toch iets van gezelligheid en contact.  

Daarnaast hebben onze vrijwilligers en medewerkers talloze telefoontjes gepleegd om het contact 
vast te houden en mensen in beeld te hebben. Ook de ondersteunende 
activiteiten, zoals de taalgroepen, zijn aanvankelijk zoveel als dat mogelijk was 
doorgegaan.  

In de zomermaanden leek de pandemie op zijn retour en konden enkele 
bingoavonden worden gehouden. Ook kon er – weliswaar met een minimaal 
aantal gasten – weer in Meet-Inn worden gegeten. Helaas volgde in de herfst 
een tweede besmettingsgolf, met weer grotere beperkingen. Bij het begin van 
de tweede lockdown in december hebben we ons erop gericht om naar de 
mensen toe te gaan, op een veilige manier. Dankzij een gulle gever binnen ons 
netwerk konden wij een aanhanger omtoveren tot een mobiele ontmoetingsplek.  

Verschillende voorgenomen en al geheel uitgewerkte activiteiten moesten we gedurende de 
pandemie noodgedwongen in de pauzestand zetten: 

 de bekende onderdelen zoals de seniorenmaaltijd en uiteindelijk ook de taalgroepen; 

 het verrijken van de Open Inloop door middel van diverse laagdrempelige activiteiten, zoals 
een schilderij-tentoonstelling, workshop pixelen, presentatie natuureducatie/IVN-wandeling; 

 de nieuwe activiteiten zoals ruildagen, filmavonden, journaal of uitzendingen rond nationale 
feestdagen samen (terug)kijken, klaverjassen;  

 huiskamerconcerten; 

 live muziek op zaterdagavonden na de Maal-met-tijd; 

 zondagsopening met lunch op 1e zondag van de maand.  
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2. De medewerkers 

2.1 De coördinatoren 

Samenstelling 

De coördinatoren en een vaste kern vrijwilligers hebben er dit jaar alles aan gedaan om de beperkte 
mogelijkheden (vanaf medio maart) te benutten om contact te houden met onze vaste gasten en 
nieuwe contacten te leggen met nieuwe gasten. Ook hebben zij fors geïnvesteerd in het verstevigen 
van de contacten met omliggende hulpinstanties. Alle hulde aan de coördinatoren voor hun inzet in 
deze moeilijke omstandigheden. 

Het team bestond op 31 december 2020 uit:  

 Gerlinde Huizing 

 Hetty Lameris 

 Marianne Pleijsier 

 
Interne samenwerking 

Doordat de werkdruk vanuit de activiteiten enigszins wegviel, ontstonden ook weer kansen om 
verder te werken aan de interne organisatie. Zo zijn er enkele intensieve teambuildingssessies 
geweest voor het team van de drie coördinatoren. Dit heeft ertoe geleid dat het team meer de regie 
is gaan nemen in het initiëren van activiteiten, in samenwerking met het bestuur, met de 
samenwerkende partners en dergelijke. Een mooie positieve ontwikkeling. 

2.2 De vrijwilligers 

Beleid 

Zonder vrijwilligers kan Meet-Inn niet functioneren. Met name in de eerste maanden van 2020 
hebben wij veel nagedacht over goed vrijwilligersbeleid. 

Dit leidde ertoe dat: 

 de inwerkprocedure is verbeterd. Er is een lijst met aandachtspunten opgesteld. Doel is om 
vrijwilligers beter in te wijden in de organisatie. Dit leidt tot meer binding en gevoel van 
welkom en veiligheid; 

 er een kennismakingstasje is samengesteld, om te overhandigen bij het 
kennismakingsgesprek. Inhoud van het papieren tasje: 3 soorten flyers, huisregels, relevant 
takenoverzicht met uitleg missie van Meet-Inn, wat te doen in geval van nood, chocolaatje; 

 er nu een cadeautje is bij het tekenen van het contract. Na afloop van de inwerk-
/proefperiode ontvangt de nieuwe vrijwilliger een hippe blauwe emaille mok met Meet-Inn 
logo. 

Doremieke, die Marianne in 2019 heeft vervangen tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne, 
heeft sterkte-, bedank- en beterschapskaartjes ontworpen, met logo, om op een persoonlijke manier 
mee te kunnen leven met vrijwilligers. 

De eerste maanden is er een begin gemaakt met het meer faciliteren van vrijwilligers op het gebied 
van weerbaarheid en gastvrijheid. Onder leiding van pastor Max (bekend van de Break-Inn in ons 
inloopcentrum) hebben vrijwilligers daar in een aantal avonden over nagedacht en mee geoefend.  
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In de diepere gesprekken met de vrijwilligers kwam onder meer ook naar voren dat “de vrijwilliger” 
eigenlijk niet bestaat. Er is per vrijwilliger verschil in behoeften en vaardigheden. We realiseren ons 
dat we meer moeten uitgaan van de individuele competenties die elke vrijwilliger heeft. Dan kunnen 
zij bijvoorbeeld ook meer uitvoerende taken van de coördinatoren overnemen, zodat zij op hun 
beurt weer meer de gelegenheid krijgen om zich in te zetten voor de ontwikkeling van Meet-Inn.  

Deze andere manier van kijken vraagt om maatwerk en om meer kennis over de wensen en 
behoeften van de huidige vrijwilligers. Daarom gaan we eerst meer individuele gesprekken met de 
vrijwilligers aan. Ook dit heeft door de pandemie nog niet direct een verdere invulling kunnen 
krijgen. Dit zijn gesprekken die je vaak niet zomaar even over de telefoon kunt voeren.  

 

Maaltijdbegeleiders 
De zoektocht naar meer maaltijdbegeleiders gaat door. Deze taak wordt door mensen als spannend 
ervaren. Dit komt door het gevoel dat ze de sfeer moeten bewaken terwijl het kan voorkomen dat 
bezoekers onenigheid krijgen. Dit leidt tot een zekere stress. Het lukt dan ook nauwelijks om 
gastheren of gastvrouwen in te zetten als maaltijdbegeleider.  
We zijn begonnen met een proef om de maaltijd wel gezamenlijk te beginnen maar deze een open 
einde te geven. We hopen dat de sfeer hierdoor wat informeler wordt en dat de spanning voor de 
begeleiders wat afneemt. Bezoekers die klaar zijn met het hoofdgerecht kunnen alvast een toetje en 
daarna koffie krijgen. De langzamere eters krijgen zo ook meer rust en hoeven zich minder opgejaagd 
te voelen. De ongeduldige gasten kunnen eventueel eerder vertrekken, wat leidt tot minder kans op 
verveling en escalatie. Door de pandemie is de nieuwe werkwijze nog niet zo van de grond gekomen. 
Zodra het weer kan, gaan we met deze werkwijze volop verder. Maar de eerste reacties waren 
positief. 
 
Contact houden 
De ideeën rond appgroepen, buddysysteem en spreekuur voor vrijwilligers kunnen hopelijk in 2021 
verdere invulling krijgen. Dit geldt ook voor de voortgangsgesprekken.  

In de nazomer waren twee ludieke bijeenkomsten buiten Meet-Inn gepland om alle vrijwilligers van 
Meet-Inn te bedanken. Helaas heeft alleen de eerste bedankavond kunnen plaatsvinden. Die was wel 
een groot succes. Op de mooie buitenlocatie van Smook en Smaak kregen de vrijwilligers een 
maaltijd en een gezellig programma aangeboden. De tweede bijeenkomst kon door de 
aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan en houden we nog tegoed. 

  



 

Meet-Inn pagina 6 jaarverslag en jaarrekening 2020 

2.3 Het dagelijks bestuur 

Vergaderingen 

Door de coronamaatregelen werden de vergaderingen van zowel het dagelijks als van het algemeen 
bestuur digitaal (via Teams) gehouden. Met bepaalde regelmaat woonden ook onze coördinatoren 
een gedeelte van de vergaderingen bij. De samenwerking tussen alle geledingen wordt, ondanks de 
fysieke afstand, als prettiger en intensiever ervaren. Gezamenlijk zetten wij de schouders eronder om 
door deze rare en soms moeilijke tijd door te komen. 

Samenstelling 

Het dagelijks bestuur bestond op 31 december 2020 uit: 

 John Brunekreeft (voorzitter) 

 Martijn Gort (pr en communicatie) 

 Dagmar van Heerde (secretaris) 

 Gerrit van der Heijden (personeel) 

 Anne-Marie de Jong (contact kerken) 

 Joost Verbakel (penningmeester) 

 

Wim Geluk 

Van Wim Geluk (gebouw en beheer) hebben wij medio 2020 afscheid genomen als lid. Wij bedanken 
hem hierbij nogmaals voor zijn jarenlange inzet. Met name voor zijn rol voorafgaande aan en tijdens 
de grote renovatie in 2019. Op 31 december 2020 waren we nog in afwachting van de invulling van 
de vacature voor een nieuw DB-lid. 

Het Collega van Advies bestond op 31 december 2020 uit: 

 Ab Koskamp 

 Edwin Laagland Winder 
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3. Onze steunpilaren 

3.1 Maatschappelijk relevante groeperingen 

Met name in het begin van het jaar zijn de volgende organisaties vanuit de coördinatoren bezocht: 

Organisatie Uitkomst/kansen 

Homestart/Malkander Arbeidsimmigranten met jonge kinderen zijn 
buiten beeld bij Homestart 

Eleos, Juventum (jeugd) Jongeren worden gestimuleerd om naar de 
open inloop te komen of naar speciale 
activiteiten van Meet-Inn te gaan. Uitnodigen 
als er iets geschikts op het programma staat. 

CVV Ede (vluchtelingen) CVVE onderzoekt behoefte naar bijeenkomst 
voor maatjes en statushouders. Mogelijk bij 
Meet-Inn, gekoppeld aan maaltijd 

Adviseur vrijwilligerswerk Opella, BOS project 
(zelfstandige met zorgbegeleiding) 

Kennisgemaakt, begeleiders kunnen 
doorverwijzen naar Meet-Inn. 

BIO – Projectgroep Bospoort Inloop 
Ontmoeting 

Samenwerking: gezamenlijke folder, 
babbeltrucs-bijeenkomst, Burendag 2020 

Cultura - Vertel eens een verhaal Ook de senioren die Meet-Inn bezoeken 
worden hierbij betrokken. Meet-Inn stelt 
locatie open voor vertelmiddag 

Maanderzand - stagiaire, ivm studieopdracht Als er mogelijkheden voor samenwerking 
uitkomen zal student dit laten weten. Op dit 
moment is het Maanderzand hier niet op 
ingericht. 

Malkander, oktober 2019 Gesprek over project Inwonersondersteuning. 
Is niet doorgegaan, aan andere partij gegund 

Connect Us, okt 2019 Momenteel is er geen “aanjager” bij Connect 
Us die de jongeren kan stimuleren om naar 
Meet-Inn te gaan op toernooiavonden.  

Ontmoeting Thuis Ede Zuid Zij verwijzen mogelijk door 

Dien je Stad Gesprek over inzet van hun vrijwilligers bij 
activiteiten van Meet-Inn 

Present idem 
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Een avond in Meet-Inn over babbeltrucs, georganiseerd met Malkander en de politie. 

Er zijn nieuwe infoflyers van Meet-Inn neergelegd op de volgende plaatsen: 

Huisartsenpost Veldhuizen Huisartsen Harteveld 

Huisarts Ede Huisartsenpraktijk Michon 

Kernhuis Maatschappelijk Netwerk 
Ede 

Vilente Maanderzand 

CVV Ede Eleos 

Homestart Malkander 

Boshoek Connect Us 

Pastoraal werkers, 
voorgangers 

Icare 

Klinkenberg Cultura 

Ontmoeting Thuis Ede Zuid Dien je Stad 

Present  

 
Er is een gesprek geweest met Jan de Kluijver (Diaconaal Platform Ede) over de mogelijkheden om de 
samenwerking te versterken. Concreet tot nu toe: 
- we maken gebruik van elkaars ruimte als dat zo uitkomt; 
- we zorgen voor een zichtbare plek voor elkaars flyers; 
- we zorgen dat onze vrijwilligers weten wat HipHelpt doet en kan betekenen voor onze bezoekers. 

3.2 De kerken 

Door de beperkende coronamaatregelen zijn de contacten met de kerken in 2020 hoofdzakelijk 
beperkt gebleven tot de vergaderingen met het algemeen bestuur. Hierin zit een brede 
vertegenwoordiging van de diverse kerken in Ede. 

Extra dankbaar zijn wij als Meet-Inn dat ook gedurende het jaar 2020 de financiële bijdrage van de 
kerken onverminderd hoog is gebleven. Dit is bijzonder omdat vele kerken alleen via livestreaming 
konden samenkomen en dus de collectes op deze wijze verliepen. 

 



 

Meet-Inn pagina 9 jaarverslag en jaarrekening 2020 

3.3 Maatschappelijk betrokken ondernemers 

De COVID19-pandemie brengt ook een economische crisis met zich mee. Hierdoor hebben onder 
meer veel ondernemers het moeilijk. Des te groter is ook hier onze dankbaarheid dat Meet-Inn dit 
niet direct kon merken aan de financiële ondersteuning die wij van hen mochten ontvangen. 

3.4 De gemeente 

Door de pandemie heeft het bestuur enkele keren extra contact gehad met de gemeentelijke 
beleidsadviseur over de te varen koers en de eventuele financiële gevolgen voor Meet-Inn. De 
gemeente heeft ons gewoon ruimhartig voorzien in de eerder toegezegde subsidie. Tevens heeft zij 
op diverse vlakken het voortouw genomen om de onderlinge samenwerking met de overige 
hulpverlenende instanties juist tijdens deze pandemie te intensiveren. 

3.5 Aanstellen fondsenwerver 

Het dagelijks bestuur is nog op zoek naar een fondsenwerver. De wens om een fondsenwerver aan 
Meet-Inn te verbinden blijft bestaan, temeer met het oog op nieuwe activiteiten en voor de 
renovatieplannen van de keuken. Om die te kunnen realiseren is meer handigheid en deskundigheid 
gewenst om de hiervoor extra noodzakelijke middelen bijeen te brengen. 

 

4. PR en communicatie 

In 2020 hebben we de nieuwe huisstijl van Meet-Inn kunnen 
benutten in onze vaste communicatie-uitingen, zoals de nieuwsbrief 
Informatie en de website en sociale media. De publiciteit die we 
hadden stond veelal in het teken van de corona-pandemie. De 
gedwongen lockdowns hebben veel van de reguliere en geplande 
nieuwe activiteiten en de bijbehorende PR-inspanningen doorkruist. 

We hebben er hard aan getrokken om onze gasten duidelijk te maken wanneer en op welke manier 
we wél bereikbaar waren. Zo hebben we veel mensen ook tijdens de lockdowns aan een goede 
maaltijd en een praatje kunnen helpen. Bij alle inspanningen om binnen de beperkingen van de 
pandemie er zoveel mogelijk voor de gasten te zijn hebben we ook op met verschillende andere 
organisaties in Ede opgetrokken. Samen hebben we, bijvoorbeeld in een advertentie de krant, 
mensen geattendeerd op het aanbod en de hulp die ondanks corona beschikbaar was. 

Aan het begin van de zomer kwam Stichting Kom Erbij op bezoek en kregen we een heerlijke maaltijd 
aangeboden. De lokale omroep heeft er een item aan gewijd dat op online terug te kijken is: 
youtu.be/xayvL5iBDV4 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxayvL5iBDV4%3Ffbclid%3DIwAR0DZKgikNXcKkTVl_TOa306vyQ9OdN2bS_0pEiUM8hlGSa0STwvPQTLL-s&h=AT25JellPDIFzt8Fzm_C6OuLSvOAEjZykSTpZw63vKtmfEcXbkFMAOzdsVARfjf1B2LF_iLPvU63Gy0mrLph-K7tc2bYg18-n6x1CTt1Isq6St9D6N4EzgM_1VQU7SqOZUwKAgs1AVX8TtkixdI79E7vUQ9UdrUtz6pRRxZ9YQyVqlWmgSrLwLvqUalajuux5X0MQJtVgPmY_igO78ne57EjMIXG7tSbByVn7dkO4KAWzsHExiadPulS5MP3yJfBtjtOoHhlCoXgzMQvNdnr0BZNSFkVWTbtz-3f8wWDr3I5YSCt6y3_3lhc2xqpOlUasK2S0IFg7C-XJrC4a8Uq-5SkoJdl94WchJ0RdBDvT_hh4X3PKUxcLeOdJJD5Z8c9ZUI_T0kl9JOzTNCEoDxONnbZS4EXTQEGkD32vgvb1n7szCvHXqTKgGeHXOftjOc4ZwojpOrjsdAKdxPEn5Cv_r941jgcPkhhFh_cH0H0S06PAS9iU1byUkmCblj4600-YTK3x3n4RRpdD6ZNgLx-GzRlvFeRzcNy3y558--l88T1R_fQR3nq_muFbrcMLoIBj1Uh3GgbOKjIG8vmWBq0


 

Meet-Inn pagina 10 jaarverslag en jaarrekening 2020 

5. Kerken die betrokken zijn bij Meet-Inn 

 

Kerkgenootschap /gebouw part ab-lid symp 
fin 
bijdr ambassadeurs contactpersoon 

EDE             

Baptistengemeente Op Doortocht   Janneke Bos     Janneke Bos   

Baptistengemeente Siloam   Hans van Eijnsbergen     Hans van Eijnsbergen   

Evangelische gem De Schuilplaats   Teatske Dorlas     Teatske Dorlas   

Evangelische gemeente Jonah             

Evangelisch Lutherse gemeente         Els van Rixoort   

Geref kerk vrijgemaakt Noord   Alfred Klok     Alfred Klok   

Geref kerk vrijgemaakt Zuid         Sicco de Vries   

Hervormde gemeente   Jan Cirkel         

hg-Oude Kerk         Joost Verbakel   

hg-Sionkerk             

hg-Nieuwe Kerk         Dirk-Jan van Veldhuizen   

hg-Bethelkerk         Elise den Boer   

hg-De Ark         Jan Cirkel   

hg-Kleopas         Barry Wensing   

Leger des Heils             

Nederlands geref kerk Proosdij   Johan Koolstra     Johan Koolstra   

Nederlands geref kerk De Pelgrim         Gerrit van der Heijden   

Vergadering der Gelovigen             

Protestantse Gemeente    Johan Odie         

pg-Beatrixkerk         Johan en Alice Bakker   

pg-Noorderkerk         Tijmen Apeldoorn   

pg-Open Hof         Steven Berends   

pg-Taborkerk             

pg-Emmaüs           Marijke van den Bos 

pg-Harskamp             

RK Zalige Titus Brandsma             

BENNEKOM             

Christelijk geref kerk         Martijn Simons   

Geref kerk   Wim Sauer     Wim Sauer   

Hervomde gemeente             

Vrije evangelische gemeente             
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LUNTEREN             

Geref kerk              

Hervormde Maranatha gem   Henk van Hierden     Henk van Hierden   

Hervormde gem Oude Kerk             

OVERIG             

Herv gem Ederveen             

Herv gem Otterlo             

Herv gem Wekerom             

              

Prot gem Gendringen/Bontebrug             

Prot gem Rozendaal             

Herv gem Brakel             

 

Part: Participant: bestuurlijke verantwoordelijkheid via lid algemeen bestuur, overeenkomst over 
vaste financiële bijdrage 

Symp: Sympathisant, geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, ambassadeur als contactpersoon, 
jaarlijks vrijwillige bijdrage 

Fin. bijdr.: Financiële ondersteuning via incidentele financiële bijdrage  
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6. Toelichting op de samengevoegde jaarrekening 2020 

6.1 Toelichting algemeen 

De jaarrekening bestaat uit de samengevoegde cijfers van:  
-  Inloopcentrum Meet-Inn   
 -  Stichting Steunfonds Protestants Christelijke Stichting Meet-Inn 
 Beide stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).  
 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig richtlijn 640 “organisaties zonder winststreven”. 
 
Op 4 en 11 maart 2021 heeft de kascontrolecommissie onderzoek ingesteld naar de balans, de staat 
van baten en lasten en de toelichting hierop. Het advies van kascontrolecommissie is om het 
dagelijks bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar.  

 

6.2 Toelichting op de Balans 

Te ontvangen bedragen   

Bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen bijdragen en collecten van kerken. 

Eigen vermogen 

Overeenkomstig de richtlijn bestaat het eigen vermogen uit de volgende posten:  

 Algemene reserve 

Eigen vermogen waarvoor het bestuur (nog) geen specifiek doel heeft toegekend en dat ter 

vrije besteding aangewend kan worden. 

 Bestemmingsreserve 

Eigen vermogen waarvoor het bestuur wel een specifiek doel heeft toegekend. 

 Bestemmingsfondsen 

Eigen vermogen waar de gever het doel heeft bepaald. De stichting dient deze ontvangen 

gelden aan dit doel te besteden. 

Het uitgangspunt bij de maximale omvang van de algemene reserve is dat Meet-Inn zonder 

inkomsten een half jaar moet kunnen blijven functioneren.  

Vervangingsreserve  
In het verleden heeft het bestuur besloten een deel van de algemene reserve te bestemmen voor 
vervanging van diverse zaken.  
 
Bestemmingsfonds vervanging keuken   
In de afgelopen jaren zijn giften ontvangen die door de geldgevers zijn aangewezen om voor de 
vervanging van keuken te worden aangewend. Begin 2021 is een werkgroep aangesteld die de door 
het bestuur vastgestelde plannen voor vervanging van de keuken gaat uitwerken.  
  
Bestemmingsfonds legaat t.b.v. activiteiten  
In 2017 is een legaat van € 55.729 ontvangen. Het is de wens van de geldgever geweest dat het 
aangewend wordt voor nieuwe activiteiten of voor uitbreiding van personeel. Hier kan gedacht 
worden aan tijdelijke projecten. Door het bestuur is besloten dat 75% (in overzicht hieronder 
aangegeven als ‘activiteiten’) van het bedrag voor deze doeleinden gereserveerd wordt. Eventueel 
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kan de resterende 25% (in overzicht hieronder aangegeven als ‘overig’) aangewend worden voor 
andere doeleinden als dat echt nodig blijkt. 
 
In de afgelopen jaren zijn de volgende bedragen aan het fonds onttrokken: 
2018 tbv extra kosten vervangen personeel (activiteiten)  € 5.000 
2019 tbv extra kosten vervangen personeel (activiteiten)  € 4.000 
 

6.3 Toelichting op de Staat van Inkomsten en Uitgaven:  

Onderstaand een toelichting op diverse inkomsten en uitgaven welke afwijken ten opzichte van de 
begroting of ten opzichte van voorgaand jaar.  
  
Baten ontmoetingsactiviteiten 
De totale baten zijn ruim € 3000 lager dan 2019. De oorzaak hiervan is dat inloopcentrum als gevolg 
van Corona verplicht gesloten is geweest. Wel zijn er maaltijden bij bezoekers thuisgebracht, maar in 
die periode was het aantal maaltijden lager dan voorheen. Bij de jaarrekening 2019 hebben we 
toegelicht dat er onverklaarbare verschuiving tussen baten van maaltijden en bar zijn geconstateerd. 
Vermoedelijk heeft de registratie niet juist plaatsgevonden. Vanaf 2020 vindt er een betere 
vastlegging plaats van de kas plaats waardoor er nu in de jaarrekening een juiste verdeling van 
inkomsten van maaltijden en bar is opgenomen.   
 
Bijdragen  
 
Bijdrage vrienden  
De bijdragen van vrienden zijn ongeveer € 2000 lager dan in 2019, maar wel ruim € 5.000 hoger dan 
is begroot. We zijn zeer dankbaar voor de giften van onze donateurs! Zeker als we bedenken dat we 
in 2018 en 2019 veel extra giften hebben ontvangen voor het vernieuwingstraject.   
 
Bijdragen participanten  
We zijn dankbaar voor de bijdrage van de verschillende participanten. Van nagenoeg alle 
participanten hebben wij de toegezegde bijdrage mogen ontvangen.  
De reguliere ontvangsten van participanten zijn overigens wel ongeveer € 2.000 lager. Het is 
belangrijk dat deze kerken ons blijven steunen, want deze inkomsten zijn erg belangrijk om het werk 
van Meet-Inn voort te kunnen zetten. Zo nu en dan worden we ook verblijd dat participanten naast 
de reguliere bijdragen ook extra giften voor Meet-Inn bestemmen. Soms gaat dat gepaard met acties 
waarbij gemeenteleden direct bijdragen. Zulke acties steunen wij van harte! 
 
Sympathisanten en overige kerkgenootschappen  
De afgelopen jaren waren de bijdragen van deze groep ongeveer € 8.200. In eerdere jaren ontvingen 
we € 11.000 per jaar. Toch zijn we verheugd dat u ons blijft steunen!  
 
Bijdragen fondsen  
In 2018 en 2019 hebben de inspanningen voor fondswerving zich met name gericht op het werven 
van fondsen voor het vernieuwingstraject. In 2020 hebben we ondervonden dat het wat moeilijker is 
geworden om geld te werven. Ook fondsen maakten pas op de plaats vanwege de Coronacrisis. 
Anderzijds hebben we een beroep kunnen doen op enkele fondsen, specifiek om daarmee onze 
kwetsbare doelgroep in Coronatijd extra te kunnen ondersteunen. Van stichting Netwerk DAK 
ontvingen wij € 2500, € 350 en € 1300. Via Ede Doet bonnen hebben we ongeveer € 1800 ontvangen. 
Via de Rabobank Clubsupport actie hebben we € 1600 ontvangen.  
 
Alle fondsen willen wij daarvoor hartelijk danken!   
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Bijdragen maatschappelijk betrokken ondernemers  
Van maatschappelijk betrokken ondernemers ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van in de meeste 
gevallen € 250 en bij een aantal bestaat de bijdrage uit het leveren van goederen of diensten. In 2020 
mocht het aantal betrokken ondernemers groeien. We hebben in 2020 op vrijwillige basis aan de 
ondernemers gevraagd om hun bijdrage te verhogen naar € 300. We zijn erg dankbaar dat we van 
een groot aantal ondernemers, ondanks Coronatijd, de hogere bijdrage hebben ontvangen. 
 
Gebruikersvergoedingen  
Er is een aantal stichtingen dat gebruik maakt van de faciliteiten en diensten van Meet-Inn. In 2020 
zijn de inkomsten ten opzichte van 2019 gedaald met ongeveer € 1000. 
 
Personeelskosten 
De personeelskosten zijn ongeveer gelijk gebleven.  
 
Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten zijn een kleine € 1000 hoger dan begroot. Vanaf 2020 wordt de huur weer 
geïndexeerd. 
 
Bedrijfskosten 
Onder de kosten van onderhoud/aanschaffing inventaris zijn diverse kosten opgenomen. De grotere 
posten hiervan betreffen aanschaf van een laptop, RVS bankje dat buiten staat en een koffiemachine. 
Voor het RVS bankje en de koffiemachine hebben we giften ontvangen.  
 
Publiciteitskosten 
Onder deze post zijn de pr-kosten en de kosten van de website (hosting) apart opgenomen.   
 
Uitleg verwerkingswijze van mutatie reserve/fondsen 
Onderaan de staat van baten en lasten worden de inkomsten met een specifiek bestemd doel, dit 
jaar met name het fonds voor vernieuwing keuken, afgetrokken van het exploitatieresultaat en 
toegevoegd aan het betreffende fonds. De inkomsten zijn eerst onder de post ‘bijdragen’ meegeteld 
en worden onderaan de streep afgetrokken en overgeboekt naar het betreffende fonds. 
 
Voor de kosten die eerst onder de post worden opgenomen, vindt onderaan de staat van inkomsten 
en uitgaven een correctie plaats en wordt het exploitatieresultaat verhoogd. De kosten worden 
namelijk overgeboekt naar het betreffende fonds en daar afgetrokken van het saldo dat daar 
aanwezig is.  
 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat komt op een negatief saldo van € 10.698 uit. Dit exploitatietekort wordt 
afgeboekt van de algemene reserve.  
 
Het saldo van de algemene reserve staat op dit moment op een te laag niveau om op termijn te 
kunnen voldoen aan onze doelstelling om een minimale reserve te hebben om zonder inkomsten een 
half jaar te kunnen blijven functioneren. Het was ons streven om in 2020 de inkomsten te verhogen 
en daarbij fondsen en kerken te vragen om ons te blijven steunen. Helaas is dit ook vanwege de 
Coronacrisis niet gelukt en daarom doen wij dit verzoek aan kerken en fondsen hierbij opnieuw! 
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7. Samengevoegde jaarrekening 2020 

Balans per 31 december 2020        

         

         

          

  31-12-2020  31-12-2019 

  €  €  €  € 

ACTIVA        

         

VLOTTENDE  ACTIVA        

         

Vorderingen en overlopende activa:        

 Te ontvangen bedragen        2.602            9.493    

 Overlopende activa           648               648    

                -                    -      

           3.250          10.141  

         

Liquide middelen        

 Geldmiddelen      66.221          72.046    

         

         66.221          72.046  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Totaal Generaal        69.471          82.187  
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Balans per 31 december 2020        

         

         

         

  31-12-2020  31-12-2019 

  €  €  €  € 

PASSIVA        

         

EIGEN  VERMOGEN        

         

ALGEMENE RESERVE        

 Algemene reserve        3.716          14.414    

            3.716           14.414  

         

BESTEMMINGSRESERVES        

 Vervangingsreserve        4.386            4.386    

            4.386             4.386  

         

BESTEMMINGSFONDS        

 Vernieuwingstraject              -                    -      

 Vervanging keuken        9.181            6.891    

 Evangelisatie           925            1.000    

 Legaat tbv activiteiten      46.729          46.729     

          56.835           54.620  

         

KORTLOPENDE  SCHULDEN        

 Crediteuren           960            2.713    

 Belastingen        1.573            1.356    

 Overige schulden/overlopende passiva        2.001            4.698    

            4.534             8.767  

         

         

         

Totaal Generaal        69.471          82.187  
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Staat van Inkomsten en Uitgaven        

         

         

               

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2020  2020  2019  2018 

  €  €  €  € 

         

         

INKOMSTEN        

 Baten ontmoetingsactiviteiten        9.755        13.900        13.252        13.380  

 Bijdragen t.b.v. exploitatie      91.360        94.450      105.249      106.898  

 Totale inkomsten    101.115      108.350      118.501      120.278  

         

         

UITGAVEN        

 Inkopen ontmoetingsactiviteiten        6.078          7.000          7.186          6.803  

 Kosten activiteiten        2.105          1.000          2.538          1.612  

 Personeelskosten      64.645        65.050        64.360        71.012  

 Kosten vrijwilligers        2.789          5.600          5.113          5.495  

 Huisvestingskosten      23.579        22.425        75.127        22.816  

 Bedrijfskosten        4.329          2.500          1.990          2.624  

 Kantoorkosten        1.774          2.950          2.224          2.685  

 Publiciteitskosten        3.499          5.700          7.921          6.183  

 Algemene kosten           800             500             914          1.583  

 Financieringskosten              -               100-               -                  -    

 Totale uitgaven    109.598      112.625      167.373      120.813  

         

         

SALDO INKOMSTEN MINUS UITGAVEN        8.483-         4.275-       48.872-            535- 

         

Mutatie reserves / fondsen        2.215-               -          46.691        18.096- 

         

         

         

         

         

         

           

EXPLOITATIESALDO      10.698-         4.275-         2.181-       18.631- 
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Toelichting op de balans        

         

         

         

      31-12-2020  31-12-2019 

      €  € 

ACTIVA        

         

VLOTTENDE ACTIVA        

         

Te ontvangen bedragen        

 Te ontvangen bijdragen                2.602              9.493  

 Te ontvangen van fondsen                         -                       -  

 Te ontvangen gebruikersvergoeding                         -                       -  

 Te ontvangen ziekengeld                         -                       -  

 Te ontvangen rente                         -                       -  

                 2.602              9.493  

         

Overlopende activa        

 Vooruitbetaalde bedragen                    648                  648  

                     648                  648  

         

Liquide middelen        

 Rabobank              64.566            71.574  

 Kas                1.655                  472  

 Kruisposten                         -                       -  

               66.221            72.046  
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Toelichting op de balans 
      31-12-2020  31-12-2019 

      €  € 

PASSIVA        

         

EIGEN VERMOGEN        

Algemene reserve        

 Saldo per 1 januari              14.414            16.595  

 Resultaat boekjaar             10.698-             
2.181- 

 Saldo per 31 december                3.716            14.414  

         

Bestemmingsreserve        

 Vervangingsreserve        

 Saldo per 1 januari                4.386            11.752  

 Bij: ontvangen giften                         -                       -  

 Af: uitgaven                  
7.366- 

 Saldo per 31 december                4.386              4.386  

         

Bestemmingsfonds        

 Bestemmingsfonds vernieuwingstraject        

 Saldo per 1 januari                         -            39.125  

 Bij: ontvangen giften                         -              7.873  

 Af: uitgaven               46.998- 

 Saldo per 31 december                         -                       -  

         

 Bestemmingsfonds vervanging keuken        

 Saldo per 1 januari                6.891              4.091  

 Bij: ontvangen giften                2.290              2.800  

 Af: uitgaven                         -                       -  

 Saldo per 31 december                9.181              6.891  

         

 Bestemmingsfonds evangelisatie        

 Saldo per 1 januari                1.000                       -  

 Bij: ontvangen giften                         -              1.000  

 Af: uitgaven                      
75- 

                     -  

 Saldo per 31 december                    925              1.000  

         

 Bestemmingsfonds legaat tbv activiteiten        

 Saldo per 1 januari              46.729            50.729  

 Bij: ontvangen                          -                       -  

 Af: uitgaven voor extra kosten vervanging personeel                         -              
4.000- 

 Saldo per 31 december              46.729            46.729  
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Toelichting op de balans 
 

      31-12-2020  31-12-2019 

      €  € 

KORTLOPENDE SCHULDEN        

         

Crediteuren        

 Openstaande crediteuren                    960              2.713  

                     960              2.713  

         

Belastingen        

 Nog af te dragen loonheffing                1.573              1.356  

                 1.573              1.356  

         

Overige schulden/overlopende passiva        

 Reservering vakantiegeld                1.894              1.798  

 Netto lonen                    107                    47  

 Vooruitontvangen bedragen                         -              2.675  

 Overige te betalen bedragen                         -                  178  

                 2.001              4.698  
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Toelichting op staat van Inkomsten en Uitgaven       

         

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2020  2020  2019  2018 

  €  €  €  € 

         

Baten ontmoetingsactiviteiten        

 Maaltijden 8.723  9.000  8.596  8.796 

 Bar 505  4.500  3.669  4.500 

 Opbrengst activiteiten 527  400  987  84 

  9.755  13.900  13.252  13.380 

         

Bijdragen        

 Bijdragen vrienden 18.170  12.500  20.771  20.387 

 Bijdragen participanten 30.144  35.000  32.170  30.582 

 Bijdragen sympatisanten/overige 8.168  7.000  8.774  10.672 

 Bijdragen fondsen 7.846  14.000  16.136  18.111 

 Subsidie Gemeente Ede 16.050  15.000  15.000  15.000 

 Bijdragen MBO's 6.450  5.550  6.900  6.665 

 Gebruikersvergoedingen 4.532  5.400  5.498  5.481 

  91.360  94.450  105.249  106.898 

         

Inkopen ontmoetingsactiviteiten        

 Maaltijden 5.096  5.500  5.718  5.209 

 Bar 982  1.500  1.468  1.594 

  6.078  7.000  7.186  6.803 

         

Kosten ontmoetingsactiviteiten        

 Kosten jubileumactiviteiten 0  0  1.730  0 

 Kosten activiteiten 2.105  1.000  808  1.612 

  2.105  1.000  2.538  1.612 

         

Personeelskosten        

 Salarissen 53.462  48.900  53.185  48.827 

 Ziekengelduitkering -5.765    -12.032  -1.233 

 Sociale lasten 9.008  8.200  9.358  8.306 

 Pensioenpremie 4.879  4.200  4.544  4.480 

 Kosten ziektewetmaatplan/arbo 2.900  2.000  2.161  2.288 

 Cursuskosten 0  1.500  0  0 

 Coaching herstructurering organisatie 0  0  1.573  1.417 

 Overige personeelskosten 161  250  208  779 

 Vergoedingen niet in dienstbetrekking 0  0  5.363  6.148 

  64.645  65.050  64.360  71.012 
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Toelichting op staat van Inkomsten en Uitgaven 
 

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2020  2020  2019  2018 

  €  €  €  € 

Kosten vrijwilligers        

 Maaltijden 1.000  2.000  2.000  2.620 

 Consumpties 500  1.000  1.000  1.230 

 Attenties e.d. 168  1.350  1.504  1.153 

 Vrijwilligersavond 1.121  500  609  492 

 Training en toerusting 0  750  0  0 

  2.789  5.600  5.113  5.495 

         

Huisvestingskosten        

 Huur 17.886  17.600  17.546  17.546 

 Onderhoud onroerend goed 1.140  750  52.041  1.586 

 Belastingen onroerend goed 500  475  456  479 

 Energiekosten 2.032  2.100  2.552  2.075 

 Schoonmaakkosten 1.505  1.000  1.986  628 

 Overige huisvestingskosten 516  500  546  502 

  23.579  22.425  75.127  22.816 

         

Bedrijfskosten        

 Onderhoud/aanschaffing inventaris 3.568  1.750  1.287  1.891 

 Assuranties 761  750  703  733 

  4.329  2.500  1.990  2.624 

         

Kantoorkosten        

 Contributies / abonnementen 720  1.250  673  1.047 

 Kantoorbenodigdheden / drukwerk 65  200  383  120 

 Telefoon en internet 711  700  698  583 

 Porti 278  800  470  935 

  1.774  2.950  2.224  2.685 

         

Publiciteitskosten        

 Representatiekosten 0  500  69  0 

 PR en fondswervingskosten 2.788  5.000  4.488  4.949 

 Kosten website en PR jubileum 711  0  3.364  1.234 

 Overige publiciteitskosten 0  200  0  0 

  3.499  5.700  7.921  6.183 

         
 

        



 

Meet-Inn pagina 23 jaarverslag en jaarrekening 2020 

Toelichting op staat van Inkomsten en Uitgaven 
 

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2020  2020  2019  2018 

  €  €  €  € 

Algemene kosten        

 Bankkosten 350  400  352  336 

 Overige algemene kosten 450  100  562  1.247 

  800  500  914  1.583 

         

Financieringskosten        

 Overige rentebaten 0  -100  0  0 

  0  -100  0  0 

         

         

Mutatie reserves/fondsen        

 Ontvangsten tbv fonds inrichting  0    -7.873  -24.618 

 Ontvangsten tbv fonds keuken -2.290    -2.800  -1.250 

 Ontvangsten tbv fonds evangelisatie     -1.000   

 Ontvangen legaat 0       

 Extra kosten vervanging personeel 0    4.000  5.000 

 Uitgaven tlv fonds inrichting:        

 Verbouwing 0    52.041   

 Rolgordijnen 0    0  1.538 

 Kosten website 0    2.323  1.234 

 Uitgaven fonds evangelisatie 75    0  0 

  -2.215  0  46.691  -18.096 

         
 


