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Meet-Inn jaarverslag en jaarrekening 2018 

 

      

Inleiding 

 

 
Het Meerjarenbeleidplan 2016 – 2019 geeft het bestuur, 
medewerkers en participerende kerken kaders en richting 
voor het beleid en de activiteiten van Meet-Inn.  
 
In dit jaarverslag leest u het resultaat van de acties die 
voor 2018 als uitvloeisel van het Meerjarenbeleidplan 
gepland waren, aangevuld met de uitvoering van actueel 
beleid. Voor verdere achtergronden en bezieling van dit 
beleid verwijzen we graag naar het Meerjarenbeleidplan 
2016-2019. 

De missie waar Meet-Inn voor staat   

Meet-Inn vervult een diaconale opdracht namens de 
participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze 
opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving 
door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door 
omstandigheden een klein sociaal netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, 
ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema’s, waaraan door een deskundig team van 
vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de gasten wenselijk is, 
werkt Meet-Inn in het realiseren van de dienstverlening samen met andere organisaties. De 
medewerkers van Meet-Inn doen hun werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Zij doen dit vanuit 
het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar te leven en zorg voor elkaar te hebben.  
 

De kerken in de regio Ede hebben bij Meet-Inn een bijzondere plaats  

Meet-Inn heeft een goede samenwerking met 24 kerken in de regio (zie bijlage 1). Er zijn 9 
kerkgenootschappen die participeren in Meet-Inn door gebed, het leveren van vrijwilligers, het 
doorverwijzen van gasten en met hun financiële bijdrage aan Meet-Inn. Vertegenwoordigers uit deze 
participerende kerken vormen samen het algemeen bestuur van 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, 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.  
 
Ede, 18 maart 2019 

 

 

Klaas Kopinga, voorzitter   Joost Verbakel, penningmeester 
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1. Bezoekers en activiteiten in 2018  

Aantal bezoekers weer een stijgende lijn  

In het laatste kwartaal van 2018 is het aantal bezoekers met bijna 500 toegenomen. Vooral de avonden 

worden door meer mensen bezocht. Daar staat tegenover dat het dit jaar niet is gelukt om Meet-Inn 

wekelijks vijf dagen geopend te houden. Dit had tot gevolg dat er ook minder bezoekers kwamen. Met 

name het aantal bezoekers van de open inloop nam af. Maar met de gunstige bezoekersaantallen van 

het laatste kwartaal heeft Meet-Inn hopelijk weer een stijgende lijn te pakken. Met name onder 

ouderen neemt het bezoek aan Meet-Inn toe, mede door de in 2018 gestarte seniorenmaaltijd.  

 

Verse warme maaltijd bij veel mensen geliefd 

De verse warme maaltijd blijft voor Meet-Inn de centrale activiteit. En dat is een activiteit die ook groei 

laat zien. Drie vaste dagen per week – dinsdag, woensdag en donderdag – zijn onze gasten van harte 

welkom om mee te eten. Hier wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. Op de andere dagen hebben 

de maaltijden een aangepast karakter: 

 

Seniorenmaaltijd (vrijdag) 

Op vrijdag is er tussen de middag een driegangenmaaltijd in Meet-Inn, waar met name senioren voor 

uitgenodigd worden. Om de week was er op vrijdag een gezellige avond met bingo of een creatieve 

activiteit. Eind 2018 is deze activiteit vervangen door een nieuw initiatief: de Toernooi-avond. 

  

Maal-Met-Tijd (zaterdag)  

Het is weekend. Je hebt en neemt de tijd om te eten. Zaterdag zijn er drie gangen met voldoende tijd 

om elkaar te ontmoeten. Het natafelen is als vanzelf onderdeel van de maaltijd en de avondinvulling in 

Meet-Inn. 
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Open inloop als plaats van ontmoeting 
Met openingstijden van dinsdag tot en met donderdag van 15.00 tot 21.00 uur is Meet-Inn een plek 

waar je vaak terecht kunt voor een kop koffie een luisterend oor. Iedere middag van 15.00 tot 16.00 uur 

is de thee gratis in Meet-Inn. Wij vinden dat sociale contacten en een vraag om ondersteuning niet 

afhankelijk mogen zijn van het wel of niet beschikken over geld. De beschikbare computers om 

informatie te zoeken en de pooltafel maken Meet-Inn tot een aantrekkelijke plek. Samen met de krant, 

koffie en een gezonde verse warme maaltijd is voor een grote groep mensen de ontmoeting een 

belangrijke functie van Meet-Inn.  

 

Maatschappelijke organisaties verwijzen mensen door naar Meet-Inn en hulpverleners helpen hun 

cliënten de weg naar Meet-Inn te vinden door er samen wat te gaan drinken of er samen te eten. Het 

blijft belangrijk om de contacten met deze organisaties en hulpverleners goed te onderhouden. 
  

Activiteiten in samenwerking met andere organisaties 

Naast de open inloop voor een breed publiek zijn er activiteiten in Meet-Inn die op speciale doelgroepen 

zijn gericht. Die worden aangeboden in samenwerking met andere organisaties. Hier was in 2018 een 

toename van het aantal bezoekers te zien. 

Break-Inn  

Break-Inn is op dinsdag en donderdag een vast onderdeel in Meet-Inn. Per dag komen meer dan 35 dak- 

en thuislozen naar Meet-Inn voor een gratis warme lunch. Het vaste vrijwilligersteam verzorgt de 

maaltijd en zorgt voor aandacht en het ontwikkelen van warme contacten. Voor bezoekers is deze 

activiteit een baken waar ze structuur hervinden. Een begin maken en ontdekken dat kunnen kiezen 

altijd blijft.    

Repair Café  

Weggooien? Mooi niet! Deskundige vrijwilligers repareren samen met de eigenaar vooral elektrische 

apparaten en kleding. Dit gebeurt in Meet-Inn eens per maand op zaterdagochtend. Duurzaamheid 

stimuleren, elkaar ontmoeten en zelf leren repareren. Deze activiteit trekt doorgaans meer dan twintig 

klanten per ochtend en 80 procent van de aangeboden goederen verlaat gerepareerd het pand. 

 

  



5 

 

Meet-Inn jaarverslag en jaarrekening 2018 

 

Connect-Us 

Al enkele jaren zagen we de trend dat de doelgroep jongeren Meet-Inn minder bezoekt. Samen met 

Connect-Us is gekeken naar mogelijkheden om de jongeren die hun bijeenkomsten bezoeken, een plek 

in Meet-Inn te bieden. Connect-Us is een organisatie die zich inzet voor vluchtelingenjongeren – 

voornamelijk uit Eritrea – die inmiddels statushouder zijn.  

Eind 2018 zijn we gestart met Toernooi-avonden, die eens per vier weken in Meet-Inn georganiseerd 

worden. Deze zijn in de plaats gekomen van avondactiviteiten die niet goed werden bezocht. De 

avonden worden door een gemixt publiek van jong en oud bezocht en zijn erg in trek. Meet-Inn is op 

zo’n avond om 19.00 uur open, waarna van 19.30 tot 21.00 uur de competitie plaatsvindt. 

 

Burendag 

Tijdens de jaarlijkse burendag was Meet-Inn ook weer present. Samen met de Bospoort, Careander, het 

Leef- en Leercentrum en Malkander werd er bij Meet-Inn een barbecue georganiseerd voor de buurt. 

 

Eigen aanbod activiteiten Meet-Inn 

‘Buurtochtend’ voor ouderen in de buurt  

Op woensdagmorgen is Meet-Inn een ontmoetingsplaats voor ouderen in de buurt van Meet-Inn. Dat 

betekent samen koffiedrinken, elkaar weer even spreken en een spelletje doen. Een plek van ontmoeten 

en ook nieuwe contacten die je thuis kunt uitnodigen.  

 

Deze ouderen komen ook regelmatig op andere momenten in Meet-Inn voor een kopje thee of een 

gezonde en gezellige maaltijd.  

Zinvol Café  

Zinvol Café is elkaar ontmoeten rond zingeving. Samen met een pastor erop gericht zijn om elkaar te 

helpen met zingevingsvragen. Die vragen worden vrijblijvend aan elkaar voorgelegd. De indrukken 

worden verwerkt in verschillende creatieve werkvormen.  

 

Zinvol Café is ooit gestart in samenwerking met RIBW en Pro Persona, maar wordt tegenwoordig als een 

eigen activiteit van Meet-Inn aangeboden.  
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Taalgroepen 

Anderstaligen komen in Meet-Inn meerdere keren per week bij elkaar om met deskundige begeleiding 

de Nederlandse taal en cultuur beter te leren kennen en begrijpen.  

Taalgroep voor vrouwen 

Op woensdagochtend is er op verzoek van vrouwen een eigen vrouwengroep gestart. Zij ontmoeten 

elkaar in een eigen sfeer met andere thema’s in de voor hen belangrijke vertrouwde omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagavond 

De maandelijkse bingo op vrijdagavond trekt veel bezoekers. De overige vrijdagavonden krijgen 

langzaam invulling met andere activiteiten. Zo is er op een van die andere vrijdagavonden een workshop 

handlettering georganiseerd. 

Bordspelavond 

Met hulp van een aantal jonge mensen hebben we het bestaande initiatief van de bordspelavond 

uitgebreid. Iedere donderdag worden er de meest uiteenlopende bordspellen gespeeld.  

Hou je van spellen, wil je mee doen of een nieuw spel leren? Loop dan op donderdag binnen bij Meet-

Inn en je hebt een onvergetelijke avond.  

 

Poolen en sjoelen 

De pooltafel en sjoelbak zijn regelmatig bezet. Voor veel mensen is samen dingen doen aantrekkelijker 

dan samen praten. En ‘oefening baart kunst’: dat zie je aan de mooie competitie en prestaties.  

Computers 

In de ontmoetingsruimte staat twee computers die beschikbaar zijn voor de bezoekers. Fijn om iets op 

te kunnen zoeken of aan te vragen, maar ook om contacten bij te houden per e-mail. De vrijwilligers 

bieden daarbij ondersteuning als dat gewenst is.   

Nieuwe dingen beginnen betekent ook dat andere eindigen  

De Jamm-Inn (samen muziek maken) op vrijdag is gestopt. Daar zijn andere creatieve activiteiten voor 

teruggekomen, die een groeiend aantal bezoekers en deelnemers laten zien. Het wekelijks haken en 

breien is teruggebracht naar eens per maand. De groep groeit niet meer, maar de ‘doorzetters’ blijven. 
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2. Opvallende ontwikkelingen in 2018 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Door verschillende kerken en buurten wordt een groeiend aantal maaltijden en koffieochtenden 

aangeboden voor mensen met een klein netwerk. Dat omzien naar elkaar een groeiende belangstelling 

heeft, daar zijn we in Meet-Inn blij mee. Het is goed nieuws voor de vele mensen die meer alleen zijn 

dan ze zouden willen. Als Meet-Inn missen de onderlinge afstemming tussen al deze ‘aanbieders’. Het 

zou goed zijn om te kijken of en hoe we het gezamenlijke aanbod kunnen optimaliseren voor de 

bezoekers. 

‘Ontmoeten en Verbinden’  

‘Ontmoeten en Verbinden’ is een initiatief van de Gemeente Ede. Dit initiatief is erop gericht om 

mensen die geïsoleerd zijn geraakt op te zoeken, te ontmoeten en te verbinden aan betere 

leefomstandigheden. Meet-Inn vervult hierin een rol als laagdrempelige ontmoetingsplaats door het 

aanbod van aandacht, koffie, thee of een verse en gezonde maaltijd. Naast de Gemeente Ede en Meet-

Inn participeren ook Iriszorg, Leger des Heils, VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-

Midden) en Stichting Street Pastor in deze stuurgroep.  

 

Doordat professionele hulpverleners minder aandacht aan hun klanten kunnen besteden, werken zij 

gericht aan doorverwijzing naar Meet-Inn als vrijwilligersorganisatie.  

Team van coördinatoren  

2018 was een bijzonder en zwaar jaar voor de drie coördinatoren. Door privéomstandigheden was één 

van de coördinatoren lange tijd niet beschikbaar. Ook waren – door veranderingen in het onderwijs – 

stagiairs minder beschikbaar voor Meet-Inn.  

Het meerjarige traject van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ waar we in Meet-Inn mee bezig zijn werd 

voortgezet en de implementatie is inmiddels in volle gang. Dat betekent meer verantwoordelijkheden 

bij vrijwilligers leggen en voor de coördinatoren is dat meer aansturen, coachen en delegeren en minder 

zelf alles willen doen. Belangrijkste doel van dit traject is om tot goede onderlinge werkafspraken te 

komen in een vernieuwde setting. In die vernieuwde setting hebben vrijwilligers een grotere rol en 

weten bezoekers zich welkom om mee te doen. De Sesam Academie, die dit traject heeft begeleid, heeft 

haar werkzaamheden inmiddels afgerond.  

 

Om deze nieuwe werkwijze zo goed mogelijk te verankeren heeft Meet-Inn tijdelijk extra mensen 

ingezet in het coördinatorenteam. Ook heeft er een wisseling bij de coördinatoren plaatsgevonden. 

• Elise den Boer heeft per 1 november 2018 een andere baan gevonden met meer regelmatige 

werktijden, wat beter past bij haar gezin. We hebben Elise bedankt voor haar betrokken inzet en 

de manier waarop ze gastvrijheid bij Meet-Inn opnieuw onder de aandacht heeft gebracht. Haar 

frisse blik heeft ons geholpen bij het opnieuw verdelen van de taken en de inzet van vrijwilligers 

en bezoekers. 

• Hetty Lameris werkt sinds oktober 15 uur per week als vrijwilliger voor Meet-Inn. Zij heeft een 

talent voor organiseren en kan mensen meenemen in verandering en vernieuwing. We zijn blij 

en dankbaar dat zij voor een halfjaar haar tijd, ervaring en deskundigheid aanbiedt om Meet-Inn 

te helpen de gewenste veranderingen invulling te geven.  
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• Heleen van der Sluijs werkt van oktober 2018 tot eind februari 2019 tijdelijk 12 uur per week om 

samen met Hetty invulling te geven aan het veranderingstraject bij Meet-Inn. Zij kent Meet-Inn 

als vrijwilliger en haar vakkennis zet zij in om de verandering te helpen realiseren. 

• Om alvast een kleine vooruitblik te geven naar het komende jaar: Marianne Pleijsier zal per 1 

februari 2019 beginnen als coördinator. Zij voorziet in de vacature die was ontstaan door het 

vertrek van Elise den Boer. Wij kijken uit naar haar komst en zijn blij dat er weer een compleet 

en complementair team is om voor de gasten en vrijwilligers van Meet-Inn beschikbaar te zijn. 

Vrijwilligers 

Zoals elk jaar heeft ook in 2018 een aantal vrijwilligers afscheid genomen, vaak na jarenlange trouwe 

inzet. Begin 2018 is samen met de kerken in Ede een actie gestart om nieuwe vrijwilligers te werven. Het 

resultaat van deze actie is helaas gering gebleken. Wel hebben zich langs andere wegen weer veel 

(jonge) vrijwilligers gemeld, die vaak door andere vrijwilligers zijn aangemoedigd om mee te doen. De 

tendens in kerk en maatschappij is dat (vooral jonge) mensen zich minder snel binden aan langdurige 

vrijwilligerstaken. Dit vraagt ook van Meet-Inn bezinning op het vrijwilligersbeleid. Zo wordt gedacht aan 

kortdurende activiteiten en activiteiten die één of enkele malen per jaar plaatsvinden.  

Dagelijks bestuur 

• Gerrit van der Heijden is per 1 januari 2018 lid van het dagelijks bestuur en het algemeen 

bestuur. Hij vervult de functie Personeel & Organisatie en voorziet in de vacature van Dirk-Jan 

van Veldhuizen, die eind 2017 is gestopt als bestuurslid.  

• Anne-Marie de Jong – Kooij is op 1 april 2018 lid geworden van het dagelijks bestuur en het 

algemeen bestuur, in de functie Contacten met de kerken. Zij volgt Jan-Willem Kooijman op, die 

na vele jaren is gestopt als lid van het dagelijks en algemeen bestuur. Hij blijft zijn tijd en 

aandacht aan Meet-Inn geven als projectleider van het vernieuwingstraject van Meet-Inn. Dit 

traject resulteert naar verwachting in de zomer van 2019 in een nieuwe uitstraling en 

presentatie van Meet-Inn.  

• Martijn Gort is op 1 april 2018 lid geworden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur in de 

functie PR & Communicatie. Hij voorziet in de vacature die door de verhuizing van Jellie Kiefte is 

ontstaan. 

• Janneke Bos – Houweling heeft na haar periode aangegeven per 31 december 2018 te willen 

stoppen als lid van het dagelijks bestuur. Zij blijft namens Baptistengemeente Op doortocht wel 

lid van het algemeen bestuur. Ook blijft zij in 2019 nog betrokken bij het vernieuwingstraject 

van Meet-Inn. 

Dagmar van Heerde zal per 1 januari 2019 de functie van secretaris van Janneke overnemen.  

 

We willen ook hier alle komende mensen welkom heten bij Meet-Inn en voelen ons bevoorrecht dat 

er zo voorspoedig is voorzien in deze verschillende functies. Wat verder opvalt is dat we wel veel 

bestuursleden welkom heten, maar van niemand afscheid hebben hoeven nemen in het afgelopen 

jaar. Want ook de vertrekkende bestuursleden blijven zich – op de een of andere manier – nog volop 

inzetten voor het werk van Meet-Inn.  

Wel willen we de vertrekkende bestuursleden bedanken voor vaak vele jaren trouwe inzet, volop 

bijdragen aan de voortgang van Meet-Inn en het nemen van de bijbehorende bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Al deze dingen zijn juist is deze tijd steeds minder vanzelfsprekend. DANK!  
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Gemeente Ede 

Ook in 2018 ontvingen we subsidie van de gemeente Ede. Uit de contacten blijkt dat de gemeente Ede 

Meet-Inn waardeert voor haar heldere visie, duidelijke plannen en transparante verantwoording van de 

beschikbaar gestelde middelen. Wij zijn vooral dankbaar omdat de subsidie het mogelijk maakt om de 

medemens in Ede van dienst te zijn.  
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3. 2018: het jaar van verandering in cijfers   

Ontwikkeling openingsuren en aantal bezoekers   

Door de beperkte inzet van het team van coördinatoren, de aandacht voor het veranderingstraject en 

het minder beschikbaar zijn van vrijwilligers is Meet-Inn in 2018 maar 75 procent van de bedoelde uren 

open geweest. Dit heeft geresulteerd in een verdere afname van het aantal bezoekers.  

Het goede nieuws is dat over het gehele jaar 2018 het aantal bezoekers gelijk is gebleven aan 2017. De 

belangrijkste reden hiervan is dat in het laatste kwartaal van 2018 het aantal bezoekers met bijna 500 

bezoekende gasten is gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017.  

 

Door het nieuwe elan, de afronding van het vernieuwingstraject en de aanvullingen in het 

coördinatorenteam hopen en verwachten wij dat deze positieve ontwikkeling zich in 2019 verder zal 

voortzetten. Er zijn goede verwachtingen dat samen met deze ontwikkelingen ook het aantal 

vrijwilligers zich zal uitbreiden, zodat de openingstijden weer verruimd kunnen worden naar de situatie 

van voor 2017. 

 

Daarnaast zien we dat het aanbod van Meet-Inn nog niet voldoende bekend is in alle lagen van de 

hulpverleningsorganisaties in Ede. Daardoor komt een deel van de potentiële doelgroep nog niet in 

aanraking met Meet-Inn. Ook in 2019 zal hier door ons extra aandacht aan worden besteed. 

Ontwikkeling inkomsten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande grafiek laat zien waar de inkomsten van Meet-Inn vandaan komen. De bijdrage vanuit de 

Gemeente Ede, gestart in 2016, blijft bestaan en daar zijn we heel blij mee. Voor verdere informatie 

over de financiën over 2018 verwijzen we naar de bijgesloten jaarrekening. 

  

39%

19%

14%

17%

6%
5%

Inkomsten / Giften Meet-Inn  € 106.898

Kerken Particulieren Gemeente Ede Fondsen MBO-ers Gebruikersvergoeding
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4. Meet-Inn en de kerken 

 

Voor Meet-Inn zijn de kerken in Ede belangrijke partners. Bijna 25 kerken ondersteunen het werk van 

Meet-Inn door mensen te verwijzen naar Meet-Inn, door als vrijwilliger mee te helpen en door financieel 

bij te dragen aan Meet-Inn.  

 

Meet-Inn is dankbaar voor de huidige verbondenheid met de kerken in de regio Ede. Voor veel 

kerkelijke gemeenten in Ede hebben we een ambassadeur gevonden, en we streven naar een 

ambassadeur voor elke kerk. Een ambassadeur fungeert als aanspreekpunt voor het contact tussen 

Meet-Inn en de kerk(leden). Meet-Inn ondersteunt door middel van informatievoorziening.  

Alle kerken die Meet-Inn niet (structureel) ondersteunden zijn benaderd met het verzoek om minimaal 

één keer per jaar een collecte voor Meet-Inn te houden. Een aantal kerken heeft dat inmiddels ook 

gedaan. Dat maakt ons dankbaar.  

 

Met het Diaconaal Platform Ede hebben we een goede verhouding. Over en weer kunnen Meet-Inn en 

het platform mensen naar elkaar verwijzen, omdat beide organisaties gericht zijn op een zelfde 

doelgroep en een aanbod hebben dat elkaar over en weer versterkt. 

 

Op de christelijke feestdagen in 2018 is door vrijwilligers van de bij Meet-Inn betrokken kerken voor 

ongeveer 35 gasten een maaltijd of brunch verzorgd. Door de dag als vrijwilligers en gasten samen in te 

vullen wordt dat voor beide groepen vaak een onvergetelijke ervaring. Als jij ook samen met mensen om 

je heen een lunch of brunch wilt verzorgen, neem dan contact op met Meet-Inn.  

 

Meet-Inn is op haar beurt voor de kerken van belang omdat zij, namens de gezamenlijke kerken van Ede 

een diaconale taak vervult voor mensen aan de rand van de samenleving. Door deze betrokkenheid 

laten beide partijen zien van grote betekenis voor elkaar te zijn. Zie bijlage 1 voor de betrokken kerken 

en afvaardiging in het algemeen en dagelijks bestuur. 
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5. Vernieuwingstraject en fondsenwerving 

Vernieuwingstraject Meet-Inn 30 jaar 

In september 2018 bestond Meet-Inn 30 jaar. ‘Nu jarig en straks feest!’ hebben we in het najaar van 

2018 via onze nieuwsbrief Inn-formatie laten weten. Je merkt in Meet-Inn dat het moment van feest 

dichterbij komt.  

• We hebben als bestuur gemeld dat het geld voor de facelift van Meet-Inn bij elkaar gebracht is. 

Daarmee is het startsein gegeven voor de uitvoering van het vernieuwingsplan. 

• Als eerste uitvloeisel van het vernieuwingstraject hebben we een nieuw logo en een nieuwe 

website ontwikkeld. Deze worden op de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd en zullen in de loop 

van 2019 worden ingevoerd. 

• Er lopen regelmatig mensen in Meet-Inn die bezig zijn met de plannen voor de nieuwe indeling 

van de ruimtes, het vernieuwen van het meubilair en van de bar. De bedoeling is om deze 

verbouwing en vernieuwing in de zomer van 2019 te realiseren.  

• Als alle vernieuwingen klaar zijn, is Meet-Inn weer toekomstbestendig. Een goede reden om in 

het najaar van 2019 iedereen uit te nodigen om dat samen met ons te vieren. 

 

Fondsenwerving 

Voor de fondsenwerving was het jaar 2018 wederom een jaar dat tot dankbaarheid stemt. De gestelde 

doelen zijn gehaald. De waardering voor het werk dat in en door Meet-Inn wordt gedaan vertaalt zich in 

financiële steun. 

 

Naast een subsidie van de Gemeente Ede zijn we ook ‘verwarmd’ met hoge bijdragen van vrienden en 

van de participerende en sympathiserende kerken. De reguliere inkomsten vanuit de kerken geven een 

lichte stijging. We hopen dat kerken ons in 2019 ook weer ruimhartig zullen ondersteunen! 

 

We ontvingen hogere bijdragen van fondsen en maatschappelijk betrokken ondernemers (MBO’s). We 

willen in 2019 weer een aantal nieuwe MBO’s kunnen begroeten.  

 

We hopen dat de inkomsten in 2019 minimaal op het niveau van 2018 zullen uitkomen. Allen hartelijk 

dank voor de gegeven bijdragen!  
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6. Toelichting op de samengevoegde jaarrekening 2018  

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.  

 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig richtlijn 640 “organisaties zonder winststreven”. 

 

Op 14 maart 2019 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.  

 

 

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.  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Vervangingsreserve   

In het verleden heeft het bestuur besloten een deel van de algemene reserve te bestemmen voor 

vervanging van diverse zaken. In 2018 zijn er geen kosten ten laste gebracht van de vervangingsreserve.  

Bestemmingsfonds vernieuwingstraject / vervanging keuken   

In 2016 en 2017 zijn giften ontvangen die door de geldgevers zijn aangewezen om voor de nieuwe 

inrichting/vernieuwingstraject en eventuele vervanging van keuken te worden aangewend. In 2018 zijn 

de reeds gemaakte kosten voor de website en aanschaf van rolgordijnen onttrokken aan dit 

bestemmingsfonds.  

We hebben in 2018 het fonds voor vervanging keuken apart op de balans gezet. 

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Meet-Inn in 2018 zal er een verbouwing plaatsvinden met 

vervanging van de inrichting en zal een nieuwe huisstijl en logo ontwikkeld worden. Ook de website 

wordt geheel vernieuwd. De uitvoering van de verbouwing is uitgesteld naar 2019. Dit 

bestemmingsfonds zal aangewend worden voor dit vernieuwingstraject.  

Bestemmingsfonds legaat t.b.v. activiteiten  

In 2017 is een legaat 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% van het bedrag voor deze doeleinden gereserveerd 

wordt. Eventueel kan de resterende 25% aangewend worden voor andere doeleinden als dat echt nodig 

blijkt.  

In 2018 is na de ontstane vacature een zzp-er ingezet. Het DB heeft toen besloten dat de extra kosten 

uit dit fonds aangewend zouden worden. In 2018 is € 5.000 onttrokken aan het fonds.  

Overige schulden/overlopende passiva  

De post vooruit ontvangen bedragen bestaat uit de subsidie van Gemeente Ede van 2019.  

De overige te betalen bedragen bestaat uit nog te betalen kosten welke betrekking hebben op 2018. 
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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 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Er zit wel een onverklaarbare 

verschuiving tussen baten van maaltijden en bar. Vermoedelijk heeft de registratie niet juist 

plaatsgevonden. In 2019 heeft dit extra aandacht, zodat weer een juiste vastlegging plaatsvindt.   

Bijdragen  

Bijdrage vrienden  

De bijdragen van vrienden zijn ruim € 7.000 hoger dan in 2017. Er is ruimschoots gehoor gegeven aan 

onze verzoeken om extra giften voor het vernieuwingstraject. In mei en december hebben we 

nieuwsbrieven met dit verzoek verspreid en ook zijn we via de website geef.nl een actie gestart. We zijn 

erg dankbaar voor de giften die we hierop hebben ontvangen!   

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 met ongeveer € 2.000 gestegen. 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  

Net zoals in 2017 waren de bijdragen van deze groep bijna € 11.000. In de jaren daarvoor was de 

opbrengst meestal zo’n € 7.000. We zijn verheugd dat u ons blijft steunen met deze prachtige bijdrage.  

Bijdragen fondsen  

In 2018 hebben de inspanningen voor fondswerving zich met name gericht op het werven van fondsen 

voor het vernieuwingstraject. We mochten in november 2018 een prachtige cheque van € 8.000 van de 

Rabobank in ontvangst nemen. Daarnaast ontvingen wij van een fonds dat ons al jaren ondersteunt een 

mooie bijdrage van € 5.000. In totaal ontvingen wij van fondsen inclusief de hiervoor genoemde 

bijdragen zo’n € 18.000. Alle fondsen willen wij daarvoor hartelijk danken.  
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Bijdrage 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 2018 

mocht het aantal betrokken ondernemers groeien en dat resulteerde in een hogere totale bijdrage. 

Gebruikersvergoedingen  

Er is een aantal stichtingen dat gebruik maakt van de faciliteiten en diensten van Meet-Inn. In 2018 zijn 

de inkomsten met bijna € 1.000 gestegen ten opzichte van 2017. 

Personeelskosten  

Door het verstrek van één van de coördinatoren hebben we tijdelijk een zzp-er ter vervanging ingezet. 

Dit heeft extra kosten met zich meegebracht en hiervoor hebben we € 5.000 onttrokken uit het 

bestemmingsfonds dat eerder uit een legaat is gevormd. Daarnaast zijn de personeelskosten toch bijna 

op het begrote bedrag uitgekomen, ondanks dat we zo’n drie maanden lang een vacature hebben gehad 

in 2018. Dit is veroorzaakt door kosten op grond van de toegepaste CAO die niet voorzien waren.  

De begrote cursuskosten voor de coördinatoren zijn nog niet uitgegeven. De coaching van de 

coördinatoren welke ook in 2016 en 2017 heeft plaatsgevonden heeft nog voortgeduurd tot en met het 

eerste halfjaar 2018.  

Huisvestingskosten  

De huisvestingskosten zijn ongeveer € 2.000 lager dan in 2017. De energiekosten zijn wederom gedaald 

en dat is mede toe te schrijven aan de dubbele beglazing die in 2017 is geplaatst.  

In 2017 waren de onderhoudskosten hoger, omdat daar de kosten van de dubbele beglazing in waren 

opgenomen.  

In de onderhoudskosten is de aanschaf van rolgordijnen opgenomen voor € 1.538. Deze kosten zijn 

afgeboekt van het bestemmingsfonds voor het vernieuwingstraject. 

Bedrijfskosten  

Onder de kosten van onderhoud zijn diverse kosten opgenomen van reparatie van vaatwasmachine, 

afzuiginstallatie en aanpassing elektra.  

Publiciteitskosten  

Onder de post PR en fondswervingskosten zijn kosten voor de website van € 1.234 opgenomen. Deze 

kosten zijn afgeboekt van het bestemmingsfonds voor het vernieuwingstraject.  
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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 vernieuwingsfonds, 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 vanwege een grote toevoeging aan met name het vernieuwingsfonds uit 

op een behoorlijk negatief saldo van € 18.631. Dit exploitatietekort wordt afgeboekt van de algemene 

reserve.  

Het saldo van de algemene reserve komt hiermee op een te laag niveau uit 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. In 2019 zal daarom gestreefd worden de inkomsten te verhogen en zal met 

name een oproep gedaan worden aan fondsen en kerken om ons te blijven steunen! 
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7. Jaarcijfers 2018 

Samengevoegde jaarrekening 2018 

Balans per 31 december 2018 

 

  31-12-2018  31-12-2017 

  €  €  €  € 

ACTIVA        

         

VLOTTENDE  ACTIVA        

         

Vorderingen en overlopende activa:        

 Te ontvangen bedragen        6.199            8.945    

 Overlopende activa              -                 292    

                -                    -      

           6.199            9.237  

         

Liquide middelen        

 Geldmiddelen    124.402        127.807    

         

       124.402        127.807  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Totaal Generaal      130.601        137.044  
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Balans per 31 december 2018 
       

         

         

         

  31-12-2018  31-12-2017 

  €  €  €  € 

PASSIVA        

         

EIGEN  VERMOGEN        

         

ALGEMENE RESERVE        

 Algemene reserve      16.595          35.226    

          16.595           35.226  

         

BESTEMMINGSRESERVES        

 Vervangingsreserve      11.752          11.752    

          11.752           11.752  

         

BESTEMMINGSFONDS        

 Vernieuwingstraject      39.125          17.279    

 Vervanging keuken        4.091            2.841    

 Legaat tbv activiteiten      50.729          55.729     

          93.945           75.849  

         

KORTLOPENDE  SCHULDEN        

 Crediteuren           478            1.943    

 Belastingen        1.365            2.221    

 Overige schulden/overlopende passiva        6.466          10.053    

            8.309           14.217  

         

         

         

Totaal Generaal      130.601        137.044  
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Staat van Inkomsten en Uitgaven 
       

         

         

               

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2018  2018  2017  2016 

  €  €  €  € 

         

         

INKOMSTEN        

 Baten ontmoetingsactiviteiten      13.380        13.000        13.399        15.872  

 Bijdragen t.b.v. exploitatie    106.898        93.700      165.748      103.409  

 Totale inkomsten    120.278      106.700      179.147      119.281  

         

         

UITGAVEN        

 Inkopen ontmoetingsactiviteiten        6.803          8.500          6.305          8.274  

 Kosten activiteiten        1.612          1.250          1.049          1.729  

 Personeelskosten      71.012        68.550        56.626        66.111  

 Kosten vrijwilligers        5.495          5.600          5.120          4.998  

 Huisvestingskosten      22.816        22.825        24.757        21.950  

 Bedrijfskosten        2.624          1.250          2.325          1.742  

 Kantoorkosten        2.685          3.250          2.825          2.764  

 Publiciteitskosten        6.183          3.700          5.018          3.648  

 Algemene kosten        1.583             600             512             511  

 Financieringskosten              -               100-              13-              61- 

 Totale uitgaven    120.813      115.425      104.524      111.666  

         

         

SALDO INKOMSTEN MINUS UITGAVEN           535-         8.725-       74.623          7.615  

         

Mutatie reserves / fondsen      18.096-               -          73.008-         2.841- 

         

         

         

         

         

         

           

EXPLOITATIESALDO      18.631-         8.725-         1.615          4.774  
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 

      31-12-2018  31-12-2017 

      €  € 

ACTIVA        

         

VLOTTENDE ACTIVA        

         

Te ontvangen bedragen        

 Te ontvangen bijdragen                5.144                  126  

 Te ontvangen van fondsen                         -              2.500  

 Te ontvangen gebruikersvergoeding                      53                    59  

 Te ontvangen ziekengeld                1.002              6.247  

 Te ontvangen rente                         -                    13  

                 6.199              8.945  

         

Overlopende activa        

 Vooruitbetaalde bedragen                         -                  292  

                          -                  292  

         

Liquide middelen        

 Rabobank            123.529          126.135  

 Kas                    873                  400  

 Kruisposten                         -              1.272  

             124.402          127.807  
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 

 

      31-12-2018  31-12-2017 

      €  € 

PASSIVA        

         

EIGEN VERMOGEN        

         

Algemene reserve        

 Saldo per 1 januari              35.226            33.611  

 Resultaat boekjaar             18.631-             1.615  

 Saldo per 31 december              16.595            35.226  

         

Bestemmingsreserve        

 Vervangingsreserve        

 Saldo per 1 januari              11.752            11.752  

 Saldo per 31 december              11.752            11.752  

         

Bestemmingsfonds        

 Bestemmingsfonds vernieuwingstraject        

 Saldo per 1 januari              17.279                       -  

 Bij: ontvangen giften              24.618            18.513  

 Af: uitgaven                
2.772- 

            
1.234- 

 Saldo per 31 december              39.125            17.279  

         

 Bestemmingsfonds vervanging keuken        

 Saldo per 1 januari                2.841              2.841  

 Bij: ontvangen giften                1.250                       -  

 Af: uitgaven                         -                       -  

 Saldo per 31 december                4.091              2.841  

         

 Bestemmingsfonds legaat tbv activiteiten        

 Saldo per 1 januari              55.729                       -  

 Bij: ontvangen                          -            55.729  

 Af: uitgaven voor extra kosten vervanging personeel                
5.000- 

                     -  

 Saldo per 31 december              50.729            55.729  
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 

 
 

      31-12-2018  31-12-2017 

      €  € 

 
KORTLOPENDE SCHULDEN        

         

Crediteuren        

 Openstaande crediteuren                    478              1.943  

                     478              1.943  

         

Belastingen        

 Nog af te dragen loonheffing                1.365              2.221  

                 1.365              2.221  

         

Overige schulden/overlopende passiva        

 Reservering vakantiegeld                1.457              1.923  

 Vooruitontvangen bedragen                2.500              8.000  

 Overige te betalen bedragen                2.509                  130  

                 6.466            10.053  

         

 

  



24 

 

Meet-Inn jaarverslag en jaarrekening 2018 

 

Toelichting op Staat van Inkomsten en Uitgaven 

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2018  2018  2017  2016 

  €  €  €  € 

         

Baten ontmoetingsactiviteiten        

 Maaltijden 8.796  10.000  10.046  11.636 

 Bar 4.500  3.000  2.945  4.236 

 Opbrengst activiteiten 84  0  408  0 

  13.380  13.000  13.399  15.872 

         

Bijdragen        

 Bijdragen vrienden 20.387  12.500  13.567  14.312 

 Bijdragen participanten 30.582  35.000  42.482  38.487 

 Bijdragen sympatisanten/overige 10.672  7.000  10.773  6.999 

 Bijdragen fondsen 18.111  14.000  21.679  18.290 

 Subsidie Gemeente Ede 15.000  15.000  12.500  12.325 

 Bijdragen MBO's 6.665  6.000  4.400  6.053 

 Bijzondere inkomsten (2017 legaat) 0  0  55.729  0 

 Gebruikersvergoedingen 5.481  4.200  4.618  6.943 

  106.898  93.700  165.748  103.409 

         

Inkopen ontmoetingsactiviteiten        

 Maaltijden 5.209  6.000  4.123  5.903 

 Bar 1.594  2.500  2.182  2.371 

  6.803  8.500  6.305  8.274 

         

Kosten ontmoetingsactiviteiten        

 Kosten activiteiten 1.612  1.250  1.049  1.729 

  1.612  1.250  1.049  1.729 

         

Personeelskosten        

 Salarissen 48.827  49.600  49.018  49.734 

 Ziekengelduitkering -1.233    -10.423   

 Sociale lasten 8.306  8.400  8.325  8.249 

 Pensioenpremie 4.480  4.800  4.551  4.369 

 Kosten ziektewetmaatplan/arbo 2.288  900  1.068  1.169 

 Cursuskosten 0  2.100  0  0 

 Coaching herstructurering organisatie 1.417  2.500  3.090  2.530 

 Overige personeelskosten 779  250  997  60 

 Vergoedingen niet in dienstbetrekking 6.148  0  0  0 

  71.012  68.550  56.626  66.111 
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Toelichting op Staat van Inkomsten en Uitgaven 

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2018  2018  2017  2016 

  €  €  €  € 

Kosten vrijwilligers        

 Maaltijden 2.620  2.000  2.547  2.520 

 Consumpties 1.230  1.000  1.230  1.230 

 Attenties e.d. 1.153  1.350  995  810 

 Vrijwilligersavond 492  500  348  438 

 Training en toerusting 0  750  0  0 

  5.495  5.600  5.120  4.998 

         

Huisvestingskosten        

 Huur 17.546  17.600  17.546  17.546 

 Onderhoud onroerend goed 1.586  500  3.465  165 

 Belastingen onroerend goed 479  475  467  408 

 Energiekosten 2.075  2.750  2.501  2.834 

 Schoonmaakkosten 628  1.000  282  501 

 Overige huisvestingskosten 502  500  496  496 

  22.816  22.825  24.757  21.950 

         

Bedrijfskosten        

 Onderhoud/aanschaffing inventaris 1.891  500  1.607  950 

 Assuranties 733  750  718  792 

  2.624  1.250  2.325  1.742 

         

Kantoorkosten        

 Contributies / abonnementen 1.047  1.250  1.164  961 

 Kantoorbenodigdheden / drukwerk 120  500  358  397 

 Telefoon en internet 583  700  580  603 

 Porti 935  800  723  803 

  2.685  3.250  2.825  2.764 

         

Publiciteitskosten        

 Representatiekosten 0  500  0  0 

 PR en fondswervingskosten 6.183  3.000  5.018  3.648 

 Overige publiciteitskosten 0  200  0  0 

  6.183  3.700  5.018  3.648 
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Toelichting op Staat van Inkomsten en Uitgaven 

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2018  2018  2017  2016 

  €  €  €  € 

 
Algemene kosten        

 Bankkosten 336  500  367  446 

 Overige algemene kosten 1.247  100  145  65 

  1.583  600  512  511 

         

Financieringskosten        

 Overige rentebaten 0  -100  -13  -61 

  0  -100  -13  -61 

         

         

Mutatie reserves/fondsen        

 Ontvangsten tbv fonds inrichting  -24.618    -18.513   

 Ontvangsten tbv fonds keuken -1.250      -2.841 

 Ontvangen legaat     -55.729   

 Uitgaven tlv fonds inrichting:        

 Extra kosten vervanging personeel 5.000       

 Rolgordijnen 1.538       

 Kosten website 1.234  0  1.234  0 

  -18.096  0  -73.008  -2.841 
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Bijlage 1: Overzicht kerken Ede in relatie tot Meet-Inn 

  Kerkgenootschap/gebouw in gemeente Ede Part AB-lid Symp Fin 

1 Baptistengemeente Op Doortocht   Janneke Bos     

2 Baptistengemeente Siloam   Hans van Eijnsbergen (tijdelijk)     

3 Christelijk Gereformeerde Kerk Bennekom         

4 Evangelische gemeente De Schuilplaats   Teatske Dorlas     

5 Evangelische gemeente Jonah         

6 Evangelisch Lutherse Gemeente Ede         

7 Gereformeerde Kerk Bennekom   Wim Sauer     

8 Gereformeerde Kerk Lunteren         

9 Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Ede-Noord   Alfred Klok     

10 Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Ede-Zuid         

11 Hersteld Hervormde Gemeente Ede-Bennekom         

12 Hervormde Gemeente Bennekom         

13 Hervormde Gemeente Ede   Jan Cirkel     

    Oude Kerk         

    Sionkerk         

    Nieuwe Kerk         

    Bethelkerk         

    De Ark         

    Kleopas         

14 Hervormde Gemeente Ederveen         

15 Hervormde Maranatha Gemeente Lunteren   Henk van Hierden     

16 Hervormde Gemeente Oude Kerk Lunteren         

17 Hervormde Gemeente Otterlo         

18 Hervormde Gemeente Wekerom         

19 Leger des Heils Ede e.o.         

20 Nederlands Gereformeerde Kerk Proosdij   Johan Koolstra     

21 Nederlands Gereformeerde Kerk De Pelgrim         

22 Vergadering der Gelovigen         

23 Protestantse Gemeente Ede   Vacant     

    Beatrixkerk         

    Noorderkerk         

    Open Hof         

    Taborkerk         

    Emmaüs         

    Harskamp         

24 Vrije Evangelische Gemeente Bennekom         

25 Hervormde Gemeente Voorthuizen         

Part:  Participant: bestuurlijke verantwoordelijkheid via lid Algemeen Bestuur 
Symp:  Sympathisant, geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, bijdrage vaak op basis van een collecte 
Fin:  Geeft (incidenteel) financiële ondersteuning 
 
Dagelijks Bestuur per 31 december 2018 
Voorzitter:  Klaas Kopinga 
Secretaris:  Janneke Bos (aftredend), vanaf 1-1-2019 Dagmar van Heerde 
Penningmeester:  Joost Verbakel 
PR en Communicatie: Martijn Gort 
Personeel & Organisatie: Gerrit van der Heijden 
Gebouwen en beheer: Wim Geluk 
Contacten met kerken: Anne-Marie de Jong- Kooij 
 
College van Advies per 31 december 2018 
Ab Koskamp en Edwin Laagland Winder 
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