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Inleiding 

 

Bij het schrijven van deze inleiding lijkt de COVID-19 pandemie op zijn retour. Maar enige 

voorzichtigheid is geboden want het afgelopen anderhalf jaar leek het er vaker op dat wij deze 

pandemie achter ons konden laten. Toch vertrouwen wij erop dat veel activiteiten in 2022 wel weer 

doorgang kunnen vinden. En dat nieuwe initiatieven alsnog opgestart kunnen gaan worden. 

De opzet van dit Jaarplan 2022 is gelijk aan de opzet van 2021. De compactere vorm is goed 

aangeslagen en de concrete acties zijn beter te herleiden naar het Meerjarenbeleidsplan 2020-

2023. Hiermede zijn deze ook gedurende het jaar in de diverse overleggen beter te evalueren en 

waar nodig bij te stellen. 

Wij zien uit naar een nieuw jaar waarin wij weer vele gasten kunnen ontmoeten! 

 

Ede, september 2021 

John Brunekreeft, voorzitter 
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Jaarplan 2022 

 

Gasten 
Uitgangspunten:  

Meet-Inn wil een gastvrij (t)huis zijn waar ruimte wordt geboden voor ontmoeting. Bij het ontwikkelen 

van nieuwe activiteiten zal er met name aandacht zijn voor deze pijler van onze gastvrijheid. Door de 

pandemie is opnieuw duidelijk geworden hoezeer mensen ontmoeting nodig hebben. Meet-Inn vindt het 

belangrijk om een aantrekkelijke plek te zijn voor een breed publiek. Behoefte aan gezelschap is immers 

niet voorbehouden aan een bepaald soort mensen! Daarom draagt Meet-Inn zorg voor een divers 

aanbod van activiteiten. Voor elk wat wils. Daarnaast zoekt Meet-Inn naar mogelijkheden om een rol te 

spelen bij de preventie van eenzaamheid (uit MJP, paragraaf 2.0) 

 

Wat  Wanneer Evaluatie/gewenste uitkomst 

Activiteiten   

Eind 2022 zijn we minstens 1 

week per maand 6 dagen open 

(uit doelstelling MJP, par 1.3) 

Per kwartaal wordt het 

weekprogramma iets 

uitgebreid 

Het weekprogramma is uitgebreid en 

er komen minimaal 8 gasten per 

dagdeel  

Om samenhang aan te kunnen 
brengen in het activiteiten  
aanbod zal gewerkt worden 
met maand- of seizoens-
thema’s (uit aandachtspunten 
MJP, par 2.4) 

Hele jaar door Het is voor de gasten en vrijwilligers 
overzichtelijk wat er bij Meet-Inn te 
doen is 

Het aanbod rond oefenen met 

Nederlands wordt opnieuw 

ontwikkeld, in samenspraak 

met relevante 

maatschappelijke partners 

zoals het Taalhuis en hierbij zal 

ontmoeting een wezenlijk 

onderdeel zijn 

Is in 2021 in gang gezet. Doel is 

om per april 2022 nieuw 

aanbod gecreëerd te hebben 

Er zijn nieuwe activiteiten waarin 

mensen kunnen oefenen met 

Nederlands en tegelijkertijd hun 

sociale netwerk kunnen verbreden. 

Geslaagd als er voldoende 

vrijwilligers voor worden gevonden 

en er animo voor is (aantal is 

afhankelijk van soort activiteit) 

Burendagactiviteit om Meet-

Inn meer bekend te maken bij 

de buurt en om ontmoeting te 

faciliteren 

 

September 2022 Geslaagd als er buurtbewoners op af 

komen en er onderling contact wordt 

gelegd 

 

In 2022 organiseren we een 

laagdrempelig uitje voor de 

gasten om hen iets extra’s aan 

te bieden na een moeilijk jaar 

 

Als er gift komt van 

bijvoorbeeld Rotary en het 

mogelijk is i.v.m. de pandemie 

 

Geslaagd als de gasten er enthousiast 

over zijn en er minimaal 12 gasten 

deelnemen 

In 2022 wordt vrijdagavond 
voor jongeren opengesteld; 
voor passende invulling 
worden jongerenwerkers van 
Youth for Christ, Malkander en 
vanuit de kerken betrokken 

Contacten met Malkander en 
Youth for Christ zijn gelegd, 
met kerken volgt, 
contactplanning in januari 
klaar  

Geslaagd als er een plan is dat 
aansluit bij de mogelijkheden en 
uitgangspunten van Meet-Inn en de 
behoeften van jongeren. 
Proefperiode tot de zomer van 2022 

 



pagina 4/12 

Wat Wanneer Evaluatie/gewenste uitkomst 

PR   

Ontwerpen poster om Meet-

Inn meer zichtbaar/bekend te 

maken+ verspreiden 

(aandachtsgebied uit MJP 

paragraaf 2.4) 

In overleg met PR-bestuurslid  

Foto's van gastenflyer 

aanpassen zodat er ook 

jongere bezoekers mee 

aangesproken kunnen worden. 

 

In overleg met PR-bestuurslid  

Registratie   

Gastenregistratie-formulier 

vernieuwen, tevredenheids- 

meting toevoegen 

(aandachtsgebied uit MJP 

paragraaf 2.4) 

Januari 2022, als de verplichte 

registratie van 

persoonsgegevens i.v.m. bron- 

en contactonderzoek is 

vervallen 

Toezien op correcte registratie door 

gastheren en -vrouwen 

  

We zorgen voor een divers activiteitenaanbod,  

voor elk wat wils 
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Samenwerking organisaties 
Uitgangspunten: 

Meet-Inn is een fijne, waardevolle plek en daar willen we graag zoveel mogelijk mensen van laten 

meegenieten. Daarom zetten we in op het bereiken en verwelkomen van nieuwe bezoekers en groepen. 

Hiertoe zoeken we contact met maatschappelijk relevante groeperingen en diaconale organisaties, om 

te onderzoeken welke behoeften er zijn en hoe Meet-Inn hierin zou kunnen voorzien. Ook in de 

samenwerking met externe partijen ligt onze focus op het creëren van ontmoeting. 

 

Wat Wanneer Evaluatie/gewenste uitkomst 

Benaderen van (ambulant) 

begeleiders van potentiële 

gasten (aandachtsgebied uit 

MJP, paragraaf 4.4) 

Contactplanning in januari 

klaar 

Nieuwe groepen bereiken, en tot 

samenwerking komen wat betreft 

ontmoeting, ontspanning en 

ondersteuning 

In contact blijven met CJG en 

Buurtgezinnen  

Verkennende gesprekken 

uitbouwen naar langdurige 

relatie 

Bijdragen aan het faciliteren van 

ontmoeting tussen gezinnen, al dan 

niet in combinatie met 

taalactiviteiten (voorleesproject, 

samenwerking Taalhuis) 

Intensiveren van contacten 

met deelnemende kerken door 

het benaderen van pastoraal 

werkers en jongerenwerkers 

(aandachtsgebied uit MJP, 

paragraaf 4.4)  

Contactplanning in januari 

klaar 

Er worden meer mensen vanuit de 

kerken doorverwezen naar Meet-Inn  

Ook willen we gebruik maken van de 

knowhow van jongerenwerkers voor 

de invulling van onze jongerenavond 

Maatschappelijk Netwerk- 

bijeenkomsten bezoeken 

Paar keer per jaar Minimaal 1 vervolgafspraak maken 

met voor MI relevant/boeiend 

contact 

Contact met Platform 

Informele Hulp behouden. 

Korte lijn met Malkander en 

contactpersoon gemeente Ede 

is waardevol 

(aandachtsgebied uit MJP 

paragraaf 2.4 en 4.4) 

1 van de coördinatoren is 

aanwezig bij maandelijks 

overleg 

Als er opbrengst is in de vorm van 

nieuwe ideeën of contacten en van 

gezamenlijke activiteiten. 

Samenwerken en afstemmen 

activiteiten met BIO – 

projectgroep (Bospoort 

Inloopcentra) om het aanbod 

voor de buurt te versterken en 

ons netwerk te onderhouden 

(aandachtsgebied uit MJP 

paragraaf 2.4 en 4.4) 

1x per kwartaal neemt Bianca 

deel aan het overleg 

Gezamenlijke activiteiten rond PR, 

burendag 
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Wat Wanneer Evaluatie/gewenste uitkomst 

Op maandag/dinsdag? 

arrangementen 

Eten/Info/Vergaderen 

aanbieden aan diverse 

groepen (catechisanten, 

diaconieën, Youth for Christ), 

om hen kennis te laten met 

Meet-Inn en haar aanbod 

(aandachtsgebied uit MJP, 

paragraaf 4.4) 

2e kwartaal 2022 Er worden nieuwe groepen bereikt en 

daarnaast genereert het extra 

inkomsten 

 

  
We werken samen met andere organisaties  

om nog meer bezoekers en groepen te bereiken 
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Vrijwilligers 
Uitgangspunten: 
In 2022 willen we onze vrijwilligers nog beter leren kennen. Wij willen een beter beeld krijgen van hun 

talenten en hun behoeften, zodat we hier beter op in kunnen spelen. We hopen hen op deze manier nog 

meer tot hun recht te laten komen binnen Meet-Inn en hen aan onze organisatie te binden. Ook richting 

de vrijwilligers staat ontmoeting centraal. We gaan meer momenten organiseren waarop zij elkaar en wij 

hen kunnen ontmoeten.  
 

Wat Wanneer Evaluatie/gewenste uitkomst 

Binden   

Appgroepen, spreekuur, 

voortgangsgesprekken 

(aandachtsgebied uit MJP 

paragraaf 3.4) 

 

Het jaar door Voldoende contactmomenten met 

vrijwilligers  

Binden en boeien   

Studie maken van behoeften 

en motivatie vrijwilligers MI 

(a.d.h.v. vrijwilligerskwadrant 

van Movisie) 

In januari 2022 afronden 

  

  

In beeld hebben van het soort 

vrijwilligers dat we hebben 

Begeleidings- en coachingsplan 

maken 

(aandachtsgebied uit MJP 

paragraaf 3.4) 

februari-april 2022 

 

 

Wat past bij wie? Wat hebben 

vrijwilligers nodig? 

 

Uitbreiden van 

verantwoordelijkheden waar 

passend en mogelijk 

(aandachtsgebied uit MJP 

paragraaf 3.4) 

 

mei-juni 2022 Toename motivatie vrijwilligers en 

meer ruimte voor coördinatoren voor 

andere taken 

Bedanken   

Bedankavond/wij-gevoel 

versterken 

voorjaar/zomer 2022 Geslaagd als de vrijwilligers zich 

verwend, gezien en gewaardeerd 

voelen 

Veiligheid   

Verder werken aan veiligheid: 

aanbieden reanimatietraining/ 

AED 

Als er cursus wordt 

aangeboden via 

Malkander/AREHBO 

Gevoel van veiligheid tijdens dienst 

vergroten 

Stagiairs   

Contacten met scholen over 

stagemogelijkheden 

Het jaar door Een gastvrije en leerzame stageplaats 

bieden 

 

 

  
We leren onze vrijwilligers beter kennen,  

zodat ze nog meer tot hun recht kunnen komen 
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Overig 
Wat Wanneer Gewenste uitkomst 

CT volgt BHV-cursus In overleg met AREHBO Aan regels voldoen 

Vernieuwing keuken Na ontvangst voldoende 

fondsen, start eind 2021 

Een moderne, veilige en prettige 

keuken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We blijven investeren in een  

moderne en veilige werkomgeving 
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Begroting 2022 

 

 

       Begroting  Werkelijk  Begroting  Begroting 

 2020  2020  2021  2022 

 €  €  €  € 

        
Baten ontmoetingsactiviteiten 13.900  9.755  13.900  9.900 

        
Bijdragen t.b.v. exploitatie 94.450  91.360  99.400  100.900 

        

Totaal baten (a) 108.350  101.115  113.300  110.800 

        
Inkopen 
ontmoetingsactiviteiten 7.000  6.078  7.000  7.000 

        
Kosten 
ontmoetingsactiviteiten 1.000  2.105  1.000  1.000 

        
Personeelskosten 65.050  64.645  68.870  69.250 

        
Vrijwilligerskosten 5.600  2.789  5.600  3.850 

        
Huisvestingskosten 22.425  23.579  23.585  23.835 

        
Bedrijfskosten 2.500  4.329  2.500  2.750 

        
Kantoorkosten 2.950  1.774  2.950  2.300 

        
Publiciteitskosten 5.700  3.499  6.400  5.400 

        
Algemene kosten 500  800  500  500 

        
Financieringskosten -100  0  -100  -100 

Totaal lasten (b) 112.625  109.598  118.305  115.785 

        

Saldo Baten - Lasten (a - b) -4.275  -8.483  -5.005  -4.985 

        
Mutatie reserves/fondsen        
Fonds inrichting   0     
Fonds keuken   -2.290     
Fonds evangelisatie   75     
Uitgaven tlv fonds legaat   0     
Uitgaven tlv fonds inrichting   0     

            

Exploitatiesaldo -4.275  -10.698  -5.005  -4.985 
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Toelichting op de begroting 2022 

 

 

   Begroting   Werkelijk  Begroting   Begroting 

   2020  2020  2021  2022 

            

   €  €  €  € 

Baten ontmoetingsactiviteiten         
Maaltijden   9.000  8.723  9.000  9.000 

Bar   4.500  505  4.500  500 

Opbrengst activiteiten  400  527  400  400 

 Totaal  13.900  9.755  13.900  9.900 

          
Bijdragen         

Bijdragen vrienden  12.500  18.170  12.500  15.000 

Bijdragen participanten  35.000  30.144  35.000  32.000 
Bijdragen 
sympathisanten/overige  7.000  8.168  7.000  8.000 
Bijdragen fondsen 

 
14.000 

 
7.846 

 
14.000 

 
14.000 

Subsidie gemeente Ede  15.000  16.050  18.000  19.000 
Bijdragen MBO's 

 
5.550 

 
6.450 

 
7.500 

 
7.500 

Gebruikersvergoedingen  5.400  4.532  5.400  5.400 

 Totaal  94.450  91.360  99.400  100.900 

          

          
Inkopen ontmoetingsactiviteiten        
Maaltijden/bar 

 
7.000 

 
6.078 

 
7.000 

 
7.000 

               

 Totaal  7.000  6.078  7.000  7.000 

          
Kosten ontmoetingsactiviteiten         

          
Kosten activiteiten  1.000  2.105  1.000  1.000 

 Totaal  1.000  2.105  1.000  1.000 

          
Personeelskosten         

Salarissen  48.900  53.462  52.090  52.000 

Ziekengelduitkering    -5.765     
Sociale lasten  8.200  9.008  8.530  9.000 

Pensioenpremie  4.200  4.879  4.500  5.000 

Kosten ziektewetmaatplan/arbo  2.000  2.900  2.000  2.500 

Cursussen   1.500  0  1.500  500 

Overige personeelskosten  250  161  250  250 

 Totaal  65.050  64.645  68.870  69.250 
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Toelichting op de begroting 2022 

 

 

   Begroting   Werkelijk  Begroting   Begroting 

   2020  2020  2021  2022 

            

   €  €  €  € 

Kosten vrijwilligers             

Maaltijden   2.000  1.000  2.000  1.000 

Consumpties  1.000  500  1.000  500 
Attenties e.d. 

 
1.350 

 
168 

 
1.350 

 
1.350 

Vrijwilligersavond  500  1.121  500  500 

Training en toerusting  750  0  750  500 

   5.600  2.789  5.600  3.850 

          
Huisvestingskosten         

Huur   17.600  17.886  18.360  18.360 

Onderhoud onroerend goed  750  1.140  750  750 

Belastingen onroerend goed  475  500  475  475 

Energiekosten  2.100  2.032  2.500  2.250 

Schoonmaakkosten  1.000  1.505  1.000  1.500 

Overige huisvestingskosten  500  516  500  500 

 Totaal  22.425  23.579  23.585  23.835 

          
Bedrijfskosten         
Onderhoud inventaris  1.750  3.568  1.750  2.000 

Assuranties  750  761  750  750 

 Totaal  2.500  4.329  2.500  2.750 

          
Kantoorkosten         
Contributies / abonnementen  1.250  720  1.250  1.000 
Kantoorbenodigdheden / 
drukwerk  200  65  200  100 

Telefoon en internet  700  711  700  700 

Porti   800  278  800  500 

 Totaal  2.950  1.774  2.950  2.300 

          
Publiciteitskosten         
Representatiekosten  500  0  500  500 

PR   5.000  2.788  5.000  4.000 

Kosten website en PR jubileum  0  711  700  700 

Overige publiciteitskosten  200  0  200  200 

 Totaal  5.700  3.499  6.400  5.400 

          
Algemene kosten         
Bankkosten  400  350  400  400 

Overige algemene kosten  100  450  100  100 

 Totaal  500  800  500  500 
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Toelichting op de begroting 2022 

 

   Begroting   Werkelijk  Begroting   Begroting 

   2020  2020  2021  2022 

            

   €  €  €  € 

Financieringskosten         
Overige rentebaten  -100  0  -100  -100 

 Totaal  -100  0  -100  -100 

          
Saldo inkomsten - uitgaven  -4.275  -8.483  -5.005  -4.985 

          
Mutatie reserves/fondsen         
Fonds inrichting         
Fonds keuken    -2.290     
Fonds evangelisatie    75     
Uitgaven tlv fonds legaat         
Uitgaven tlv fonds inrichting         

              

Exploitatiesaldo  -4.275  -10.698  -5.005  -4.985 

          

 

 

 


