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Bi j  u is  de bron van het leven  
Ps 36:10 
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Status:  def init ief   

Zet je TV uit    -    Ver laat je huis    -    Leer je buren kennen   -    Ki jk  om je heen als 
je loopt   -    Groet anderen   -    Ga buiten op de stoep koff ie dr inken   -    P lant 
bloemen   -    Gebruik je boeken   -    Speel samen   -    Haal je boodschappen bij  
kleine, lokale winkels    -    Deel wat je hebt   -    Help een verdwaalde hond   -    

Neem kinderen mee naar het park   -    Ga samen tuinieren   -    Steun scholen in de 
buurt    -    Maak dingen, ook al  heb je het ze lf  niet kapot gemaakt    -    Gehoorzaam 
ouderen   -    Ruim afval op   -    Lees verhalen hardop voor   -    Dans in de straat    -    
Praat met de postbezorger    -    Luister naar de vogels    -    Hang een schommel op   

-    Help iemand iets zwaars t i l len   -    Rui l  je spullen   -    Begin een tradit ie    -    Stel  
een vraag   -    Bak iets  extra's en deel het uit    -    Vraag hulp als je dat nodig hebt    
-    Open jezelf    -    Zing samen   -    Deel wat je goed kunt   -    Dans in de regen   -    
Zet muziek aan   -    Zet muziek uit    -    Luister eerst,  voordat je boos reageert    -    
Bemiddel in een conf l ict    -    Probeer te begr i jpen   -    Leer van nieuwe, aparte 

manieren van doen   -    Onthoud dat niemand sti l  is ,  hoewel er velen zi jn die niet 
gehoord worden   -    Werk eraan om dit  te veranderen  
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Voorwoord  
 
Het huidige meerjarenbeleidplan 2012  -   2015 loopt af.  Meet- Inn wil  met deze 
nieuwe toekomstplannen laten zien op welke manier zi j  de komende jaren invul l ing 
wil  geven aan de diaconale taak die zi jn namens de gezamenl i jke kerken van Ede 
vervult.    
Meet-Inn heeft hiervoor begin 2015 een aantal v isieavonden belegd . Deelnemers 
aan de visieavonden zi jn de Beroepskrachten en het Dageli jks Bestuur  (DB).  Aan de 
orde kwamen de vragen ‘wat gaat er goed’,  ‘wat wil len wij  behouden voor de 
toekomst’,  ‘wat kan er  beter’  en ‘wa arvan wi l len wi j  afscheid nemen’.  Dit  gesprek 
heeft  geresulteerd in dit  meerjarenbeleidplan 2016  -   2019. 
Het geeft  Meet- Inn, haar medewerkers en de steunpilaren, kaders  en richting om  
de komende jaren adequate ondersteuning te bi eden aan het welz i jn en 
welbevinden van al le bij  het inloopcentrum betrokken gasten.  
 
Meet-Inn visiegroep  
Ede, november 2015  
 
El ise den Boer  
Wim Geluk  
Gerl inde Huizing  
Carla de Jong  
Jel l ie Kiefte  
Jan Wil lem Kooiman 
Klaas Kopinga  
Dirk-Jan van Veldhuizen 
Lisan Verboom 
Erik Vlieg  
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1.  Inleiding  
In het  voorgaande meerjarenbeleidsplan (2012-2015) waren een aantal ambit ieuze 
doelen gesteld . Deze waren vooral gericht op de groei  van de dienstverlening ,  
zoals  grotere aantal len gasten en meer activiteiten, fondsen en vri jwi l l igers .  
Terugkijkend kunnen wij  dankbaar concluderen dat bijna al  deze doelstel l ingen 
ruimschoots zi jn behaald.  
 
De ambities van Meet- Inn voor de komende periode  
Als gevolg van maatschappeli jke ontwikkelingen , zoals de opkomst van de 
participatiesamenleving  en ontwikkel ingen binnen Meet - Inn zelf ,  wil  Meet-Inn zich 
de komende periode focussen op de kwal ite it  van de dienstverlening ,  een 
verbetering van de  interne organisatie en een stabiele f inanciële basis.  Daarbij  wi l  
Meet-Inn de snel veranderende maatschappeli jke ontwikkelingen  alert  bl i jven 
volgen en waar gewenst haar bele id en act iviteiten aanbod daarop aanpassen.  
 
Een samenvatting van de ambit ies van Meet- Inn 2016-2019 

  Gasten ondersteunen zodat zi j  beter in staat zi jn om de regie t e nemen over 
hun eigen leven  

  Doelgroep verbreden met ouderen, mensen vanuit  andere culturen, etc.  

  Het grote aantal van ruim 120 vri jwil l igers opnieuw organiseren en inrichten 
zodat zi j  zelfstandig invull ing kunnen en wi l len geven aan  het primaire 
proces van Meet- Inn. De beroepskrachten worden toegerust om deze 
veranderende omstandigheden te ondersteunen en de vri jwil l igers  in hun 
nieuwe ro l en taak te faci l iteren.  

  De activiteiten en inspanningen van Meet -Inn op een betere en effectie vere 
manier inbedden in de kerkeli jke en diaconale organisaties waarmee Meet -
Inn samenwerkt  

  Werken aan een meer toekomstbestendige f inanciële basis door aanvullende 
vormen van f inanciering te onderzoeken en waar gewenst ook te 
implementeren.  

  In goede staat  hebben en houden van het unieke pand aan de Notaris 
Fischerstraat en werken aan een verbetering van de kl imaatbeheersing en 
het actualiseren van de inr icht ing.  

 
De missie van Meet-Inn  
Meet-Inn vervult  een diaconale opdracht,  mede namens de participerende kerken 
in de regio Ede. Vanuit  deze opdracht wi l  Meet -Inn present zi jn in  de samenleving 
door een gastvri je plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een k lein 
netwerk hebben of z ich in een sociaal isolement voelen .  
Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zi jn daarbij  centrale thema’s,  waaraan 
door een deskundig team van vaste medewerkers en vr i jwi l l igers vorm en inhoud 
wordt gegeven.  
Waar het voor de gasten wensel i jk is,  wordt in het real iseren van de 
dienstverlening samengewerkt met andere organisat ies .   
Meet-Inn doet haar werk vanuit  de chr istel i jke overtuiging  en het  geloof dat God 
de mens heeft gemaakt om met elkaar in harmonie te leven en voor elkaar  te 
zorgen.  
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De visie van Meet-Inn  
Meet-Inn nodigt gasten uit  om binnen het inloopcentrum zichzelf  te kunnen zi jn,  
anderen te ontmoeten en met eigen talenten dienstbaar te zi jn aan anderen 
binnen Meet- Inn.  
Gasten worden met respect en waardigheid tegemoet getreden . In haar 
dienstverlening gaat Mee t-Inn uit  van door gasten aangegeven behoeften en 
wensen.  
Zi j  zal  zich inzetten om deze vraag te helpen beantwoorden zolang deze past 
binnen de mogeli jkheden van Meet -Inn en die van haar medewerkers en 
vri jwil l igers .   
Daarbi j  is  gastvr i jheid een kernwaard e en z i jn ontmoeting, ontspanning en 
ondersteuning richtinggevende en grensbepalende termen in de dienstverlening .  
 
Doelstel l ing van Meet -Inn  
Meet-Inn wil  voorbi jgangers en vaste bezoekers,  op een gastvr i je en 
laagdrempel ige manier ontmoeting, ontspanning  en (ontwikkel ingsgerichte) 
activiteiten aanbieden . 
Zi j  streeft  ernaar met haar inloopcentrum zes dagen per week op vaste t i jden 
geopend te z i jn .   
Meet-Inn wil  haar  dienstverlening bestendigen en de herkenbare posit ie van het 
inloopcentrum in Ede en omgeving verstevigen, voor zowel gasten als partners .  
 
Opzet van dit  plan  
In dit  plan worden de posit ieve punten en aandachtspunten van de stakeholders 
beschreven. Daarna  zi jn per onderwerp de nieuwe doelste l l ing en de te 
ondernemen stappen benoemd. 
In hoofdstuk 4 is  een beknopt actieplan opgenomen. Dit  act ieplan zal  de basis 
vormen voor de jaarplannen van de komende jaren.  
Hoofdstuk 5 is  de meerjarenbegroting  die de f inancië le onderbouwing weergeeft  
van de plannen voor de komende jaren.  
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2.  Kracht van Meet-Inn 
Op een prakt ische manier wordt vormgegeven aan Christus ’  l iefde voor deze 
wereld. Meet-Inn staat voor ontmoeting, ontspanning en ondersteuning .  
Mensen komen om allerlei  redenen naar Meet -Inn.  
Het kan gaan om mensen met een klein sociaal netwerk of een kle ine 
portemonnee.  
Een bezoek aan Meet- Inn kan dienen als een aanvul l ing op de hulpverlening die 
mensen elders ontvangen.  
Ook komen er mensen die de druk van de maats chappij  even wil len ontvluc hten. 
Bovenal wil  Meet- Inn een veil ige plek  bieden aan haar bezoekers .   
Voor de vele vri jwil l igers is  Meet - Inn een uitdagende plek om zich, vaak wekeli jks,  
praktisch in te zetten voor de kwetsbare medemens .  
Ook komen regelmatig diaconieën, groepen catechisanten en Bijbelkringen voor 
een maalt i jd of gesprek naar Meet - Inn om kennis te maken met de diaconale taak 
van de kerk.  
 
2.1 De gasten -  Drie O’s   
Voor de bezoekers en gasten staan de drie O’s centraal:  

  Ontmoeting  

  Ontspanning  

  Ondersteuning  
 
Ontmoeting 
Meet-Inn biedt een gastvri je plek in het centrum van Ede , waarbi j  de gast  
aanwezig mag z i jn zonder het leveren van een tegenprestatie en zonder dat hij  of 
zi j  een etiket kr i jgt  opgeplakt .  B innen deze setting v inden ontmoetingen plaats  
tussen gasten, vr i jwil l igers en beroepskrachten. Deze ontmoetingen verbreden de 
horizon doordat al le betrokkenen even uit  hun eigen denkwereld worden gehaald . 
Ook dragen deze ontmoetingen bi j  aan het bouwen en versterken van sociale  
netwerken.  
 
Ontspanning 
In Meet-Inn vinden bezoekers ontspanning, omdat er weinig verplicht is .  Bezoekers 
kunnen inlopen, maar ook weer uit lopen . Even de gedachten verzett en, door kle ine 
activiteiten als een spel,  het lezen van de krant of het voeren van een gesprek . 
Wel zi jn er afspraken als iemand ergens aan mee wil  doen, maar je bent vri j  om 
zelf  te k iezen.  
Mensen die in een hulpverlenend traject zitten en veel ‘moeten’  ervaren in Meet-
Inn gewenste ruimte voor ontspanning . Ook aan het einde van een werkdag bl i jkt  
Meet-Inn een goede plek om weer even op adem te komen. 
 
Ondersteuning  
Meet-Inn helpt mensen op een posit ieve manier in het leven te staan .  Het 
inloopcentrum neemt binnen het aanbod van zorg een eigen, aanvu llende en 
herkenbare posit ie in,  die je zou kunnen omschri jven als een vei l ige rustplaats 
waar iemand op adem kan komen .  
Door hulpverlenende organisaties  in  Ede wordt het aanbod van Meet -Inn als een 
welkome aanvull ing op de reguliere zorg gezien . Meet-Inn wil  onderzoeken op 
welke manier zi j  kan bijdragen aan de maatschappel i jke trend om van mensen, 
zoals de bezoekers van Meet -Inn, te verwachten dat z i j  zich maximaal inzetten op 
het nemen van de eigen regie over  hun bestaan.  
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Voor Meet-Inn zou dat  een koerswijziging betekenen omdat zi j  tot nu alt i jd heeft 
ingezet op welkom zijn,  aandacht geven volgens de presentie theorie van Prof.  
Andries Baart .   
 
Meet-Inn verstrekt maalt i jden,  wil  hulp bieden wanneer een netwerk ontbreekt en 
adviseren als hulp gewe nst is .  Ook het ‘anoniem’ kunnen dr inken van een kopje 
koffie en het lezen van de krant is  voor sommigen van groot belang , omdat z i j  
ongedwongenheid ervaren en zich op hun gemak voelen . Door het welkom dat 
gasten ervaren, ontstaat vaak een gesprek dat onde rsteunend van aard is  met 
acceptat ie van de gast  als  grondtoon.  
In de prakti jk draagt Meet-Inn bi j  aan een stabiele omgeving en structuur  wat  
mensen ervaren als een steuntje in de rug en daardoor hun leven beter op orde 
kunnen houden.  
 
2.2 De medewerkers -  Drie B ’s   
Voor de medewerkers (be roepskrachten, vri jwil l igers en bestuur) staan de dr ie B’s 
centraal:  

  Binden 

  Boeien 

  Bedanken 
 
Binden 
Meet-Inn is  voor een zeer groot deel van de werkzaamheden afhankeli jk van de 
inzet en hulp van vr i jwil l igers .  De vri jwi l l igers doen dat ‘om niet ’ .  Veel vr i jwil l igers 
doen dat  bi jzonder trouw en voor langere t i jd.  Dit  geldt ook voor de drie 
beroepskrachten. Meet-Inn bli jkt  in staat om medewerkers voor langere periode 
aan zich te binden.  Omdat sommige gasten het last ig vinden om contacten aan te 
gaan weten z i j  het extra te waarderen dat medewerkers zich vaak voor la ngere t i jd  
aan Meet- Inn en haar gasten binden.  
 
Boeien 
Om medewerkers boeiend werk te bieden ( ieder  met zi jn/haar e igen accenten),  
moeten de werkzaamheden zó inge richt worden, dat de inzet voor Meet-Inn 
uitdagend bli j ft .  Dit  betreft  de inhoud van de taken, maar zeker ook de toerusting 
voor het werken in Meet-Inn door het delen van informatie over de ontwikkel ingen 
in de samenleving en de leefwereld van de gasten.   
 
Bedanken 
Het is  in deze t i jd niet  meer vanzelfsprekend dat mensen z ich voor langere t i jd 
verbinden met een bepaald doel .  Daarom wi l  Meet- Inn haar medewerkers ‘z ien’ .  
Dat geldt  zeker voor vri jwi l l igers,  maar ook voor de beroepskrachten. Meet -Inn wil  
haar vr i jwi l l igers bedanken voor de , vaak jarenlange trouw. 
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2.3 De steunpilaren -  Drie G’s   
Voor de steunpilaren van Meet-Inn zoals de part iciperende kerken, vrienden, 
donateurs en maatschappeli jk betrokken ondernemers staan de dr ie G’s centraal:  

  Gezien 

  Gezegend 

  Geraakt  
 
Gezien 
Meet-Inn voelt  zich gezien door veel verschil lende mensen en parti jen;  z i j  
ondersteunen Meet-Inn met middelen, geld  en gebed. Zi j  hebben aandacht voor 
het werk dat binnen Meet -Inn gedaan wordt en dragen dat werk een warm hart 
toe.  
 
Gezegend 
Dat deze mensen en parti jen Meet -Inn zien en ondersteunen, maakt  dankbaar. 
Helpen en ondersteunen zonder daarvoor iets terug te verwachten is  in deze t i jd 
eerder uitzondering dan regel .  Meet- Inn gelooft dat God zorgt dat  mensen elkaar 
zien en dat Hij  het  is  die mensen wi l  zegenen.  
 
Geraakt  
Meet-Inn ervaart grote betrokkenheid bij  veel verschil lende mensen en parti jen 
die z ich aan Meet-Inn verbinden. Het maakt Meet-Inn tot een gezamenli jk doel en 
van toegevoegde waarde voor  de Edese samenleving. Wij  a l len worden geraakt 
door wie de gasten zi jn en de mogeli jkheden die door Meet -Inn worden geboden 
om bij  te dragen aan hun welzi jn en wel bevinden .  
 
2.4 De ‘hardware’ van Meet -Inn:  Gebouw, Open inloop en Maalti jd  
Meet-Inn heeft haar resident ie aan de Notaris F ischerstaat  10:  een sfeervol en 
ruim inloopcentrum dat uitnodigt om binnen te komen. Het inloopcentrum l igt  op 
een toplocatie ,  midden in het centrum van Ede.  
De grote kracht van Meet-Inn bli jkt  de unieke combinatie van een prachtig 
gebouw, de open inloop en het samen met anderen genieten van de dageli jkse 
verse gezonde maalt i jd.    
Het streven is  om een sfeervol en gastvri j  inloopcentrum te bl i jven  waar ger ichte 
activiteiten voor de doelgroep van Meet -Inn worden aangeboden. Vaak worden 
deze act iviteiten door Meet-Inn zelf  georganiseerd, maar regelmatig ook in 
samenwerking met andere (professionele) organisat ies die z ich richten op 
specif ieke doelgroepen of activiteiten.  
Het gebouw moet aan de  huidige bouwkundige en mil ieutechnische eisen bli jven 
voldoen, een actuele inrichting hebben en een goede en verantwoorde werkplek 
bieden aan de beroepskrachten. O nderhoud van het gebouw en actueel beleid op 
dit  terrein is  daarom een continu aandachtspunt.  
 
2.5 De stevige basis van Meet -Inn 
Meet-Inn heeft haar bestaansrecht bewezen in de ruim 25  jaar waarin het 
inloopcentrum namens de kerken present is  in Ede .  
Drie goede en betrokken betaalde krachten stáán voor de zaak en met elkaar 
vormen zi j  een stabiel  team om het aanbod van Meet-Inn te realiseren. Het 
bestuur is  betrokken en zorgt dat  de randvoorwaarden goed geregeld z i jn  en het 
werk kan worden gedaan. Veel van het werk in Meet -Inn wordt uitgevoerd door 
een grote groep gedreven vri jwi l l igers .  
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Bijzonder aan Meet- Inn is  dat dertien kerkgenootschappen uit  Ede participeren en 
samenwerken in het  Algemeen Bestuur  van Meet-Inn, door gebed en door het 
werven en ‘ leveren’ van vri jwil l igers en f inanciën.  
Tenslotte heeft Meet- Inn in de afgelopen jaren, door de steun van vrienden, 
donateurs en externe f inanciering via maatschappel i jke partners  en fondsen, 
steeds weer voldoende f inanciën ontvangen om haar werk te  doen. 
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3.  Contouren van beleidsplan 
Binnen Meet- Inn staat  de gast centraal .  Om de gast  heen staan de medewerkers 
(beroepskrachten en vri jwi l l igers) .  Om succesvol te kunnen zi jn,  is  Meet-Inn 
afhankeli jk van steunpilaren:  kerkel i jke achterban , vrienden en andere f inanciers  
van Meet-Inn.  Verder zi jn er partners waarmee Meet -Inn samenwerkt in het 
aanbod van haar activ iteiten .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1:  Gasten centraal  
  
3.1 Gasten 
Het draait  binnen Meet-Inn om de bezoekers,  de gasten . Zi j  z i jn de reden dat het 
inloopcentrum bestaat .  Daarin valt  onderscheid te maken tussen gasten die de 
door Meet-Inn georganiseerde act iviteiten bezoeken en gasten die  deelnemen aan 
activiteiten waarin Meet-Inn samenwerkt  met andere organisaties.   
 
3.1.1 Gasten van Meet-Inn activiteiten  
Het betreft  hier vooral de open inloop en de maalt i jden.  
 
Posit ief:  
Voor de gasten wordt een gezell ige en gastvri je plaats gecreëer d;  zi j  worden 
onvoorwaardeli jk en laagdrempelig tegemoet getreden. Iedereen is  gel i jkwaardig 
aan de ander .   
Meet-Inn biedt onder meer ruime openingsti jden en goede gezonde maalt i jden 
tegen een gunst ige pri js.  Kortom: d oor de gasten van Meet- Inn wordt het open en 
transparante karakter gewaardeerd;  mensen kunnen zi jn wie ze zi jn,  zonder dat ze 
beoordeeld worden. Er is  aandacht,  gastvri jheid en gezel l igheid:  een plaats waar 
gasten graag wil len komen.  
 
Gewenste aandacht en verandering:  

  Wat opvalt,  is  dat  de gasten binnen Meet -Inn de dienstverlening 
voornameli jk consumeren, zonder daarvoor zelf  activiteiten te ontplooien. 
Dit  s luit  onvoldoende aan bij  de maatschappeli jke ontwikkeling van de 
participatiesamenleving  die erop gericht is  dat mensen worden gestimuleerd 
om de regie te nemen over hun eigen bestaan. Daarom wil  Meet -Inn 
st imuleren dat de gasten hun talenten kunnen ontwikkelen en waar gewenst 
deze kunnen inzetten voor de activiteiten van Meet -Inn.   
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  De komende periode wil  Meet-Inn onderzoeken op welke manier zi j  haar 

gasten kan  st imuleren om iets voor elkaar en voor een ander te betekenen , 
en hen meer te laten participeren in de activiteiten van Meet -Inn en de 
samenleving.  
 

  Veel gasten in Meet - Inn zi jn in Nederland opgegroeid en hebben een 
Nederlandse nationali teit .  De afgelopen periode is  er een toename van 
bezoekers die in een andere samenleving is  opgegroeid. Hierdoor ontstaat 
in Meet-Inn een meer multiculturele samenstell ing van de gastenpopulat ie.   
 

  Meet-Inn wil  zich de komende periode bezinnen of het gewenst en mogeli jk 
is  om Meet-Inn aantrekkeli jker te maken voor doelgroepen die nu nog 
weinig in  Meet-Inn komen. Denk hierbij  aan ouderen, mensen die in een 
andere cultuur z i jn opgegroeid en mensen die iets voor de gasten van Meet -
Inn wil len betekenen zonder vri jwil l iger te wil len worden.  
 

  Meet-Inn is  v i jf  dagen per week geopend, maar er z i jn ook dagen en 
dagdelen dat Meet- Inn niet open is.  Op deze momenten is  er geen intera ctie 
met de doelgroep(en)  en wordt het gebouw niet gebruikt waarvoor het 
bestemd is .  
 

  Meet-Inn gaat  onderzoeken of en in welke vorm Meet -Inn haar 
openingst i jden nog verder kan verruimen. Daarbij  d ienen de gevolgen voor 
de medewerkers,  de gasten (van samenw erkingspartners),  de doelstel l ingen 
van Meet-Inn en het gebruik van het gebouw nadrukkel i jk meegenomen te 
worden.  
 

3.1.2 Samenwerkingspartners  en maatschappeli jke organisaties  
Voor verschi l lende act iviteiten werkt Meet -Inn samen met maatschappeli jke 
organisaties zoals  St ichting Streetpastor,  Kerken met Stip,  S iza en Repair café.  
Deze organisat ies z i jn ook medefinancier van deze activite iten.  
 
Posit ief:  
Meet-Inn heeft in Ede een goede naam opgebo uwd als professionele 
vri jwil l igersorganisatie  met een christel i jk profiel,  relevant ie voor de samenleving 
en nauwe banden onderhoud met haar doelgroep en haar partnerorganisaties.  E en 
groeiende groep maatschappel i jke organisat ies zoekt samenwerking met Me et-Inn.  
 
Gewenste aandacht en verandering:  

  Meet-Inn verwacht door meer aansluit ing te  zoeken bij  maatschappeli jk  
relevante groeperingen dat zi j  kan bi jdragen aan het vergroten van de 
gezamenli jke ondersteuning en versterk ing van de mensen die behoren tot 
de doelgroep van Meet -Inn.   
 

  Maatschappeli jke organisat ies informeren en waar mogeli jk  elkaar 
versterken om de doelgroep van Meet -Inn van dienst te zi jn.   

  Onderzoeken of meer kan worden samengewerkt in de f inancier ing van 
activiteiten is  een onderdeel van deze inspanning.  
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3.2 Medewerkers  
Onder ‘medewerkers ’  wordt verstaan :  ‘ iedereen die activite iten voor en in Meet -
Inn ontplooit  die ten g oede komen aan de gasten ’ .  Medewerkers zi jn onder te 
verdelen in drie groepen, te weten:  

1.  Beroepskrachten  
2.  Vrijwil l igers  
3.  Bestuur  

 
3.2.1 Beroepskrachten  
 
Posit ief:  
Meet-Inn heeft dr ie betaalde medewerkers  die goed met elkaar samenwerken. Met 
persoonl i jke  inzet,  deskundigheid,  aandacht  en betrokkenheid geven zi j  leiding aan 
het uitvoerende werk van Meet -Inn.  Hiervoor wordt door hen een team van 120 
vri jwil l igers ingeschakeld.   
 
Gewenste aandacht  en verandering:  
Door de huidige omvang van de act iviteit en en het aantal vri jwil l igers d at bij  de 
uitvoering betrokken is  zal  Meet -Inn op een andere manier moeten worden 
georganiseerd. In de toekomst zullen de vri jwil l igers  als taak hebben om invul l ing 
te geven aan de uitvoerende werkzaamheden van Meet - Inn. De beroepskrachten 
gaan zich r ichten op het faci l iteren en ondersteunen van de vri jwil l igers zodat z i j  
gemotiveerd en bekwaam zijn om hun veelzi jdige werk te kunnen doen.  

  Daarnaast hebben de beroepskra chten de taak om leiding te geven aan het 
primaire proces en zorg te dragen voor innovatie,  communicat ie en 
onderhouden van contacten buiten de organisatie .    

  De beroepskrachten worden toegerust om Meet-Inn in  deze veranderende 
omstandigheden te kunnen organiseren, en de vri jwi l l igers  te ondersteunen 
en te fac i l iteren in hun nieuwe rol .  

  Goede afstemming en samenwerking tussen de b eroepskrachten en de 
individuele leden van het dageli jks bestuur (DB) op basis van de taken van 
de Beroepskrachten.   
 

  De Sesamacademie heeft van het DB de opdracht gekregen om bovenstaand 
proces in samenwerking met de beroepskrachten, vr i jwi l l igers en andere 
betrokkenen bi j  Meet - Inn te ondersteunen, realiseren, implementeren, 
evalueren en nazorg te verlenen.  

  Het l i jkt  bi jna vanzelfsprekend dat als onderdeel van bovenstaand proces de 
structuur van de organisat ie en de verschil lende taken opnieuw zullen 
moeten worden gedefinieerd.  
 

3.2.2 Vrijwil l igers 
 
Posit ief:  
In 2015 heeft  Meet- Inn ongeveer 120 vri jwil l igers,  die met veel inzet en 
bevlogenheid het mogeli jk maken dat Meet- Inn op bijna iedere dag  geopend is.  
Ook hier is  de samenwerking onderl ing erg posit ief te noemen .  
Vri jwil l igers z i jn pr imair gastheer en gastvrouw en meestal  het eerste 
aanspreekpunt voor de gasten en daarmee van toegevoegde waarde voor de 
bezoekers.   



  
Vastgesteld AB 16 november 2015 Meerjarenbeleidplan 2016 - 2019 

13 

Dat veel vri jwil l igers het werk bij  Meet - Inn met veel overtuiging en plezier doen, 
bl i jkt  uit  het fe it  dat de huidige vri jwil l igers ook de mensen z i jn die nieuwe 
vri jwil l igers  werven voor Meet-Inn.  
De vri jwil l igers  doen hun werkzaamheden vaak in opdracht van de 
beroepskrachten.  
  
Gewenste aandacht en verandering:  
Door de huidige omvang van de act iviteit en en het aantal vri jwil l igers d at bij  de 
uitvoering betrokken is ,  za l  Meet-Inn op een andere manier  moeten worden 
georganiseerd. In de toekomst zullen de vri jwil l igers als taak hebben om invul l ing 
te geven aan de uitvoerende werkzaamheden van Meet - Inn. De beroepskrachten 
gaan zich r ichten op het faci l iteren en ondersteu nen van de vri jwil l igers zodat z i j  
gemotiveerd en bekwaam zijn om hun veelzi jdige werk te kunnen doen.  
Om vri jwil l igers te binden en te boeien is  het ,  naast genoemde taakverri jking ,  
noodzakel i jk om oog en oor voor deze belangri jke groep medewerkers  te hebben. 
Zo bli j ft  n iet enkel de begele iding van de vri jwil l igers belangri jk,  maar ook  het 
inzicht kri jgen in de behoefte van deze doelgroep, en het onderl ing evalueren van 
de samenwerking .  
Bovendien wil  Meet- Inn  de vr i jwil l igers  bedanken voor de (vaak jaren lange) trouw 
aan Meet- Inn.  
Dat doen we al  jaar l i jks,  en we wil len vr i jwi l l igers die lang bli jven , speciaal 
aandacht geven na elke 5 jaar dat ze vr i jwi l l iger z i jn.  

  Het team van vri jwil l igers opnieuw organiseren en inr ichten zodat zi j  
invul l ing kunnen en wi l len geven aan het  zel fstandig uitvoeren van hun 
werkzaamheden in Meet -Inn.  

  Vrijwil l igers Binden en Boeien door taken verdergaand te delegeren  en hen 
hiertoe toe te rusten.  

  Vrijwil l igers Bedanken . Jaarl i jks ,  door een afgesproken werkwijze en 
individueel per 5 jaar.    

  Samen met vri jwi l l igers invull ing geven aan het vri jwi l l igersbele id door hen 
te vragen wat  zi j  belangr i jk vinden en waar hun behoeften l iggen.  Well icht  
is  een onderzoek wenseli jk  om meer zicht te kri jgen hoe Meet - Inn haar 
vri jwil l igers beter kan binden en boeien.  
 

3.2.3 Bestuur  
Het bestuur van Meet- Inn bestaat uit  een Algemeen Bestuur (AB) en een Dageli jks 
Bestuur (DB) ,  en daarnaast een College  van Advies .  Het AB is  het hoogste 
besl isorgaan en toezichthouder namens de participerende kerken. Daarnaast z i jn  
de AB- leden  de schakel tussen de kerken en Meet -Inn;  zi j  zorgen voor het 
draagvlak in de kerken om Meet-Inn te ondersteunen in haar diaconale taak.  
Het DB geeft leiding aan Meet -Inn. De leden van het DB komen uit  het AB of zi jn 
op persoonl i jke t ite l  benoemd. Elk DB-l id heeft een eigen aandachtsgebied.    
 
Dageli jks Bestuur   
 
Posit ief:  
Het DB wordt gezien als professioneel,  ambitieus,  competent,  betrokken en ger icht 
op samenwerking in een goede sfeer en harmonie . Het DB heeft de blik gericht op 
de toekomst.   
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Gewenste aandacht en verandering:  
De afstemming en invull ing van de samenwerking tussen DB leden en 
beroepskrachten vraagt om verbetering .   

  Ieder DB l id formaliseert de afstemming en invul l ing van haar of z i jn 
verschi l lende taken met de betreffende beroepskracht(en) .   

 
Algemeen Bestuur   
 
Posit ief:  
Het AB is  de ambassadeur van de kerkel i jke achterban en daarmee een belangri jke 
pij ler in het bestaan van Meet-Inn. Er heerst  een harmonieuze sfeer van 
christe l i jke verbondenheid . Sommige leden van het AB zi jn vri jwil l iger bij  Meet-Inn 
geworden en zeer nauw betrokken .  
 
Gewenste aandacht en verandering:  
Hoewel de behoefte bestaat om de leden van he t AB meer te betrekken bi j  het 
werk van Meet-Inn, is  er ook het besef dat het AB -l idmaatschap kan drukken op de 
agenda van de leden,  die vaak ook binnen de eigen gemeente act ief zi jn a ls diaken . 
Dit  uit  zich in de aanwezigheid van de AB -leden t i jdens vergaderingen met het DB: 
het aantal aanwezigen  wisselt  van vergadering tot vergadering.   

  Bezinning op de bestuursstructuur van Meet-Inn en onderzoeken welke 
structuur met bijbehorende taken en verantwoordeli jkheden het meest 
passend is .  
 

3.3 Steunpilaren 
Meet-Inn kan en wil  haar werk niet a l leen doen. We weten ons afhankeli jk van de 
onmisbare hulp en zegen van God, en zien dat Hij  daarbij  gebruik maakt van een 
groeiende groep verschil lende mensen om Meet -Inn te laten functioneren .  
 
3.3.1 Kerkeli jke achterban en andere diaconale organisaties  
Meet-Inn heeft e lf  kerken die part iciperen, twee kerkgenootschappen die 
sympathisant zi jn en er zi jn kerkgenootschappen die Meet - Inn ambulant 
ondersteunen.  
 
Posit ief :  
De kerken zien het werk van  Meet-Inn als  een deel van de  invull ing van hun 
diaconale taak. Voor Meet-Inn is  het cruciaal dat  er voldoende draagvlak bl i j ft  
vanuit  de kerkeli jke achterban, o.a.  door een substant ieel deel van de f inanciën bi j  
te dragen, bestuurl i jk te participeren en vri jwil l igers te werven.  
In het  Diaconaal Platform Ede (DPE) werken veel kerken samen in de afstemming 
van diaconale taken.  Naast Meet- Inn z i jn in  Ede nog enkele diaconale,  met de 
kerken verbonden, organisaties actief .  
 
Gewenste aandacht en verandering :  

  De contacten met  de kerken en de kerkleden  lopen nu voornamel i jk via de 
leden van het Algemeen Bestuur .  In een aantal gevallen, vooral bi j  
kerkgenootschappen met mee rdere wijkgemeenten, is  het daardoor lastig 
om in direct  contact met de kerkleden te komen. Dit  indirecte contact l i jkt  
ook van invloed op het aantal vri jwil l igers dat per kerk of  wijk bij  Meet-Inn 
actief is.   

  Meet-Inn heeft bi j  het  DPE aangegeven dat het zi jn diaconale ervaring en 
praktische aanwezigheid in de Edese samenleving graag ten dienste  stelt  
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van de, bi j  het DPE aangesloten, kerken. Daardoor zou ook het kerkeli jk 
draagvlak binnen Ede kunnen worden verbreed.  

  Diaconale organisat ies  zoals ‘Dien je Stad’,  ‘Present’,  ‘Hulp in Prakti jk’  en 
anderen doen ook een beroep op de kerken voor f inanci ële ondersteuning 
en vri jwi l l igers .   
 

  Directer in contact komen met kerkleden, vooral  bi j  kerkgenootschappen 
met meerdere wijkgemeenten.  Daarnaast zoeken naar (meer) vri jwil l igers in 
kerken/wijken waaruit  nu re latief minder vri jwil l igers afkomstig zi jn.  

  Onderzoeken op welke manier Meet -Inn samen met het DPE de aangesloten 
kerken/diaconieën haar diaconale kennis en ervaring kan delen en inzetten 
zodat de kerken haar diaconale taak kunnen verbeteren en de 
betrokkenheid van de kerken bij  Meet -Inn wordt verbreed.  

  Contact opnemen met diaconale organisaties  in Ede, wel l icht via het DPE, en 
onderzoeken of en hoe eventuele afstemming in de benadering van de 
kerken in Ede wenseli jk en mogeli jk is.  
 

3.3.2 Vrienden en Donateurs van Meet-Inn 
Vrienden en Donateurs van Meet-Inn zi jn personen en bedri jven die Meet-Inn een 
warm hart toedragen, f inancieel bi jdragen en/of zich inzetten voor Meet-Inn, 
zonder dat zi j  daarbij  tot medewerker gerekend kunnen worden.  
 
Posit ief:  
Meet-Inn heeft veel vr ienden en donateurs .  Dit  zi jn vaak trouwe mensen die het 
werk van Meet-Inn regelmatig ondersteunen met een f inanciële bijdrage en gift .  
Daarnaast wordt Meet-Inn regelmatig verrast door onbekende mensen of op 
onverwachte momenten met giften in natura of geld. Dit  maa kt de medewerkers 
van Meet-Inn dankbaar en wordt ervaren als  een bi jzondere zegen.   
 
Gewenste aandacht en verandering :  

  Graag wil  Meet- Inn deze groep steunpilaren meer betrekken bij  het werk 
van Meet-Inn door het  gericht inzetten van digitale media om de informatie 
bij -de-t i jds en ‘acceptabel’  te maken.  

  Onderzoeken op welke manier Meet -Inn haar Vr ienden en Donateurs 
gerichter kan informeren over haar werk met het inzetten van digitale 
media.  

  Hierdoor verwacht Meet-Inn ook haar inkomsten te kunnen vergrote n.  
 

3.3.3 Maatschappeli jk Betrokken Ondernemers  
Maatschappeli jk Betrokken Ondernemers (MBO-ers)  zi jn commerciële bedrijven  die 
Meet-Inn wil len en kunnen financieren,  gemotiveerd vanuit  hun wens om 
maatschappel i jk verantwoord te ondernemen, en  meestal  zonder directe 
betrokkenheid bij  het werk van Meet-Inn.  
 
Posit ief:  
Er is  een groeiende groep MBO-ers die op eigen init iatief  of op verzoek Meet-Inn 
ondersteunen. Dit  kan incidenteel -regelmatig zi jn,  maar ook structureel .  De 
bijdragen kunnen in natura (producten, diensten) of in geld gedaan worden.  
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Gewenste aandacht en verandering :  

  Meet-Inn wil  structureel ondernemers bl i jven benaderen om daarmee de 
structurele inkomsten van Meet -Inn te vergroten.  

  Bedri jven die in natura wil len bijdragen aan het werk van Meet - Inn zi jn van 
vergeli jkbare waarde. Ook deze groep wil  Meet -Inn graag uitbreiden.  
 

  Meet-Inn bl i j ft  Maatschappeli jk Betrokken Ondernemers (MBO’s) benaderen 
met de vraag of zi j  Meet-Inn f inancieel en/of in natura  wi l len steunen, 
structureel of inc identeel.   
 

3.3.4 Fondsen en externe financiering  
Naast de hierboven genoemde financiële ondersteuningen  z i jn  er ook andere 
organisaties,  instel l ingen en (semi -)overheden die Meet- Inn wi l len en kunnen 
financieren. Dit  z i jn organisaties en fondsen zonder di recte betrokkenheid bij  het 
werk van Meet-Inn, maar die de doelstel l ingen van Meet - Inn onderschr i jven en 
zich maatschappeli jk betrokken weten bij  het werk dat Meet - Inn doet.   
 
Posit ief:  
Er zi jn veel organisat ies die fondsen en gelden ter beschikking stel len voor 
maatschappel i jke organisat ies en activite iten, passend bij  de doelstel l ingen en 
activiteiten van Meet - Inn.  
 
Gewenste aandacht en verandering:  

  Om het f inanciële draagvlak te vergroten zal  Meet -Inn bli jven zoeken naar  
mogeli jkheden om externe f inancier ing uit  te breiden. Bij  voorkeur met 
f inanciering die structureel van aard is.  

  Veel fondsen geven bi jdragen voor act iviteiten op projectbasis en/of 
t i jdel i jke activiteiten, en niet of nauweli jks voor exploitatiekosten. Daarom 
is het belangri jk om , waar mogeli jk ,  de werkzaamheden van Meet -Inn 
projectmatig te beschri jven, met inbegrip van de daarbi j  horende kosten.   

  Daarnaast wil  Meet -Inn onderzoeken of  maatschappel i jke en/of 
overheids instanties ,  waarvoor Meet-Inn een belangr i jke rol  kan vervullen, 
ook wil len en kunnen bijdragen met f inancië le m iddelen voor Meet-Inn.  

  Actief bl i jven zoeken naar fondsen, zowel lokaal als landel i jk ,  zo mogeli jk 
met een meer  structurele basis.  

  Werkzaamheden/act iviteiten van Meet -Inn zoveel mogeli jk  projectmatig 
beschri jven, met inbegrip van de kosten, om fondsen te interesseren en 
f inanciering mogeli jk te maken.  

  Onderzoeken of  maatschappel i jke- en overheidsinstanties bi j  kunnen dragen 
aan de f inancier ing van het werk van Meet -Inn.  
 

3.3.5 Gebouwen en Beheer  
 
Posit ief:  
Het pand van Meet-Inn is  centraal  gelegen, goed bereikbaar en bekend bij  veel 
Edenaren. Een begr ip in het centrum.  Notar is Fischerstaat 10 is  een sfeervol le 
accommodatie met een professioneel  inger ichte keuken.  Er  is  een goed uitgerust 
kantoor met voldoende ruimte en toereikende digitale faci l iteiten en 
kantoormeubi lair.  
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Gewenste aandacht en verandering:  

  Het onderhoud van het gebouw wordt,  zowel buiten als binnen, door Meet-
Inn planmatig en consequent uitgevoerd .   

  In de komende periode zal  er  speciale aandacht z i jn voor de regel ing van 
het binnenkl imaat,  de actualiser ing van de inrichting,  de herschikking van 
de kantoor- en vergaderruimte, en het f inancieel onderbouwen van het 
meerjarenonderhoud.  
 

3.3.6 Ondersteuningspartners  
Onder ondersteuningspartners word en verstaan part i jen die de medewerkers van 
Meet-Inn, zowel de beroepskrachten als de vri jwi l l igers,  ondersteunen en 
toerusten bij  het versterken en verbeteren  van hun kennis en vaardigheden ten 
behoeve van hun werk in Meet -Inn. Denk bijvoorbeeld  aan De Medewerker en de 
Sesamacademie.  

  Meet-Inn maakt regelmatig gebruik van scholing en ondersteuning die door 
de Medewerker wordt  aangeboden.  

  In 2015 start  een veranderingsproces dat door de Sesamacademie wordt 
ondersteund en mede gefinancierd wordt door De Medewerker.  
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4.  Actieplan 
4.1 Gasten 

§ Onderwerp 2016 2017 2018 2019 

3.1.1 Gasten: meer st imuleren om hun talenten te  
ontwikkelen,  iets voor de ander te betekenen, meer 
participeren in de activiteiten van Meet -Inn en de 
samenleving.  

X X x x 

3.1.1 Gasten: meer richten op ouderen en mensen uit  
andere culturen  

X X   

3.1.1 Gasten: onderzoeken of en in welke vorm Meet-Inn 
haar openingsti jden kan verruimen.  

  X  

3.1.2 Samenwerkings partners en maatschappel i jke 
organisaties:  elkaar versterken om de doelgroep van 
Meet-Inn beter van dienst te z i jn.   

c  c  c  c  

3.1.2 Onderzoeken of meer kan worden samengewerkt in 
f inanciering van activiteiten  

c c c  c  

 

4.2 Medewerkers  

§ Onderwerp 2016 2017 2018 2019 

3.2.1 Beroepskrachten: Sesamacademie heeft opdracht om 
veranderingsproces  bi j  Meet-Inn, samen met de 
beroepskrachten te realiseren  

X X   

3.2.1 Beroepskrachten: De uitkomsten van bovengenoemd 
proces beschri jven in organisatiestructuur en de 
verschi l lende taken en bevoegdheden  

x X   

3.2.1 Beroepskrachten: Goede afstemming en samenwerking 
tussen beroepskrachten en de individuele DB leden op 
basis  van taken beroepskrachten.  

 x  X  

3.2.2 Vri jwil l igers:  Het team van vri jwil l igers opnieuw 
organiseren en inr ichten zodat zi j  ze lfstandig 
uitvoering kunnen geven aan de werkzaamheden .  

X X x X 

3.2.2 Vri jwil l igers Binden en Boeien door taken verdergaand 
te delegeren en hen hierin toe te rusten.  

X X x x 

3.2.2 Vri jwil l igers:  Vri jwil l igers Bedanken : regulier  en 
speciaal  

c  c  c  c  

3.2.2 Vri jwil l igers Samen met de vri jwi l l igers  invull ing geven 
aan het vri jwil l igersbeleid door hen  te vragen wat z i j  
belangr i jk vinden.  

  X  

3.2.3 Dageli jks Bestuur:  Ieder DB l id formaliseert 
afstemming en invul l ing van de verschi l lende taken 
met de betreffende beroepskracht(en).   

   X 

3.2.3 Algemeen Bestuur:  Bezinning op de bestuursstructuur 
en ki jken welke structuur de meest optimale invull ing 
is.  

  X x 
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4.3 Steunpilaren 

§ Onderwerp 2016 2017 2018 2019 

3.3.1 Kerkeli jke Achterban: Directer in contact komen met 
kerkleden. Zoeken naar (meer) vri jwi l l igers .  

X x x x  

3.3.1 Kerkeli jke Achterban: Onderzoeken op welke manier 
Meet-Inn, samen met DPE, de kerken en dia conieën 
van dienst kan zi jn om hun diaconale taak te  
verbeteren.  

X X   

3.3.1 Kerkeli jke Achterban: Contact opnemen met diaconale 
organisaties,  afstemming in de benadering van de 
kerken.  

X X x  

3.3.2 Donateurs & Vrienden: Onderzoeken op welke manier 
Meet-Inn met gebruik van digitale media haar 
Vrienden en Donateurs beter kan informeren om 
daarmee de inkomsten te vergroten.  

x  X x x 

3.3.3 Maatschappeli jk Betrokken Ondernemers:  MBO-ers 
structureel  bl i jven benaderen met de vra ag om 
financieel en/of in natura steunen.  

c c  c  c  

3.3.4 Fondsen en externe f inanciering:  Actief bl i jven zoeken 
naar fondsen, zo mogeli jk met een meer structurele 
basis .  

c  c  c  c  

3.3.4 Fondsen en externe f inanciering:  Werkzaamheden/ 
activiteiten projectmatig beschri jven om 
financieringsmogel i jkheden te verbeteren.  

X x x x  

3.3.4 Fondsen en externe f inanciering:  Onderzoeken of 
maatschappel i jke en overheids instant ies de 
f inanciering van Meet-Inn kunnen ondersteunen .  

c c  c  c  

3.3.5 Gebouwen en Beheer:  Onder houd wordt planmatig en 
consequent uitgevoerd.  

c  c  c  c  

3.3.5 Gebouwen en Beheer:  Binnenkl imaat,  actualiseren 
inr icht ing,  herschikking kantoor en vergaderruimte  

X X   

3.3.5 Financieel onderbouwen van het 
meerjarenonderhoudsplan  

X X   

Legenda: X = Actie;  x  = Aandacht tbv act ie;  c  = continu  
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5.  Meerjarenbegroting  
 
Meerjarenbegroting 2016-2020 

    

         

   

Werkelijk Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  

   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   
            

   
€ 

     Baten ontmoetingsactiviteiten 
       Maaltijden 

  
11.735 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Bar 
  

7.859 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

 
Totaal 

 
19.594 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 

         Bijdragen 
       Bijdragen vrienden 
 

10.373 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 

Bijdragen participanten 
 

34.264 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

Bijdragen sympatisanten/overige 
 

7.514 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Bijdragen fondsen/gemeente 
 

9.850 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 

Subsidie gemeente Ede 
 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Bijdragen MBO's 
 

5.315 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Bijzondere collecten 
 

4.610 
     Gebruikersvergoedingen 

 
6.482 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

 
Totaal 

 
78.408 90.250 90.250 90.250 90.250 90.250 

         

         Inkopen ontmoetingsactiviteiten 
      Maaltijden/bar 

 
9.731 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

  
  

            

 
Totaal 

 
9.731 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

         Kosten activiteiten ontmoetingsactiviteiten 
     Kosten activiteiten 

 
1.182 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

 
Totaal 

 
1.182 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

         Personeelskosten 
       Salarissen 
 

46.209 49.200 49.600 50.100 50.650 51.200 

Sociale lasten 
 

7.558 8.400 8.450 8.500 8.600 8.700 

Pensioenpremie 
 

4.241 4.750 4.800 4.850 4.950 5.000 

Kosten ziektewetmaatplan/arbo 
 

835 900 925 950 900 975 

Reiskostenvergoeding 
 

525 0 0 0 0 0 

Cursussen  
 

0 600 600 600 600 600 

Overige personeelskosten 
 

34 250 250 250 250 250 

 
Totaal 

 
59.402 64.100 64.625 65.250 65.950 66.725 

         Kosten vrijwilligers 
 

            

Maaltijden 
  

2.520 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Consumpties 
 

1.230 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

Attenties e.d. 
 

1.442 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Vrijwilligersavond 
 

349 350 350 350 350 350 

   
5.541 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 
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Huisvestingskosten 

Huur 
  

17.546 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 

Ontvangen huren 
 

-2.903 0 0 0 0 0 

Onderhoud onroerend goed 
 

353 500 500 500 500 500 

Belastingen onroerend goed 
 

413 475 475 475 475 475 

Energiekosten 
 

3.255 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 

Schoonmaakkosten 
 

1.129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Overige huisvestingskosten 
 

492 500 500 500 500 500 

 
Totaal 

 
20.285 23.325 23.325 23.325 23.325 23.325 

         Bedrijfskosten 
       Onderhoud inventaris 
 

540 500 500 500 500 500 

Assuranties 
 

809 750 750 750 750 750 

Overige bedrijfskosten 
 

0 0 0 0 0 0 

 
Totaal 

 
1.349 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

         Kantoorkosten 
       Contributies / abonnementen 
 

1.026 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Kantoorbenodigdheden / 
drukwerk 

 
454 750 750 750 750 750 

Telefoon en internet 
 

673 750 750 750 750 750 

Porti 
  

454 500 500 500 500 500 

 
Totaal 

 
2.607 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

         Publiciteitskosten 
       Representatiekosten 
 

0 500 500 500 500 500 

PR 
  

2.316 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Overige publiciteitskosten 
 

276 200 200 200 200 200 

 
Totaal 

 
2.592 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 

         Algemene kosten 
       Bankkosten 
 

521 500 500 500 500 500 

Overige algemene kosten 
 

181 100 100 100 100 100 

 
Totaal 

 
702 600 600 600 600 600 

         Financieringskosten 
       Overige rentelasten 
 

0 0 0 0 0 0 

Overige rentebaten 
 

-159 -100 -100 -100 -100 -100 

 
Totaal 

 
-159 -100 -100 -100 -100 -100 

         Resultaat 
  

-5.230 -2.325 -2.850 -3.475 -4.175 -4.950 

 


