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Inleiding 

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

Waar Meet-Inn voor staat   

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

De kerken in de regio Ede hebben een bijzondere plaats  

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

Dankbaarheid over de financiën 

Met een begroting van ruim € 100.000 is het elk jaar een puzzel om het geld bij elkaar te krijgen. Ons 
uitgangspunt is dat we behoedzaam zijn in het uitgeven van geld. Des te groter is de dankbaarheid 
dat wij ook in 2021, ondanks de voortdurende COVID19-pandemie, genoeg financiële middelen 
hebben mogen ontvangen om het jaar goed af te sluiten. Wij hebben zelfs een lang gekoesterde 
wens, namelijk een grootschalige renovatie van de keuken, kunnen realiseren. Dat dankzij vele extra 
giften, acties en gulle gaven van betrokken kerken en ondernemers. 

Creativiteit en positiviteit 

Ook gedurende het jaar 2021 bepaalde de voortdurende COVID19-pandemie de mate waarin 
geplande activiteiten wel of niet door konden gaan. Mede door de creativiteit en vasthoudende 
positiviteit van onze coördinatoren en vrijwilligers kon er toch een gevarieerd aanbod van activiteiten 
worden aangeboden. Alle lof aan hen! 

Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 28 maart 2022. 

 

John Brunekreeft, voorzitter   
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1. De gasten  

1.1 Uitdaging tijdens de pandemie 

Hoewel de pandemie voortduurde en de nodige beperkingen met zich meebracht, hebben we ook in 
2021 een gastvrije ontmoetingsplek mogen bieden aan velen. Voor dit jaar hadden we ons 
voorgenomen om onze gastvrijheid te verdiepen. Dat doen we door elke dag weer werk te maken 
van een ontspannen sfeer, waarin bezoekers op adem kunnen komen en waar ze zich van waarde en 
af en toe verwend voelen. Hier zijn we mee doorgegaan, ook in de weken dat we slechts een inloop 
op afspraak aan konden bieden voor maximaal vier bezoekers. Op die momenten hebben we 
geprobeerd een fijne sfeer te creëren met oprechte aandacht. Dat geldt ook voor het afhalen van de 
maaltijden, daar maakten we van de gelegenheid gebruik om een praatje te maken.  

 

We zijn ons in het afgelopen jaar des te meer gaan realiseren hoeveel behoefte er is aan een 
gastvrije ontmoetingsplek. Bijzonder om te merken dat de meeste van onze vaste bezoekers ons 
weer wisten te vinden toen de deur weer langer en vaker open mocht.  
 
Hoewel er in bepaalde opzichten sprake was van een karige periode, is er aan de andere kant een 
nieuwe impuls gegeven aan samenwerking met andere organisaties. Ook zijn we blijven doorgaan 
met het zoeken naar nieuwe doelgroepen. Door het deels wegvallen van het reguliere programma 
ontstond hier ook extra ruimte voor. Juist in deze tijd was er extra tijd om te reflecteren op wie we 
willen zijn als Meet-Inn en wat dat betekent voor de praktijk van elke dag. 
 

1.2 De activiteiten 

In mei 2021 kwam onze nieuwe collega Bianca bij ons werken. Zij heeft volop ingezet op het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Iedere woensdagavond is er een hobbyavond met elke maand 
een nieuw thema. Vooral Diamond Painting viel enorm in de smaak. En nog steeds zijn er mensen die 
hun werkstukje meenemen naar de open inloop. We hebben een hele nieuwe groep mensen mogen 
verwelkomen op onze schildermiddag. Iedereen die graag schildert of tekent is van harte welkom om 
op vrijdagmiddag naar Meet-Inn te komen en aan een eigen schilderij te werken. Want waarom 
alleen als het ook samen kan? Het uitwisselen van tips en het bewonderen van elkaars talent bieden 
een meerwaarde aan het samenzijn.  
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Tijdens de feestdagen is er gevierd: op tweede paasdag met een high tea en op tweede kerstdag met 
een uitgebreide kerstlunch. Zo boden we wat extra's in periodes waarin we met afhaalmaaltijden 
werkten.  
In oktober 2021 is er zelfs een nieuwe maaltijd bijgekomen: ieder laatste zondag van de maand is er 
een lunch, om de voor sommigen lange zondag wat te breken. Ook nieuw in 2021: de 
taalactiviteiten! De bestaande taalgroepen waren gestopt omdat er geen vrijwilligers meer voor 
waren. Maar in samenwerking met het Taalhuis zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld: het Taalcafé 
op dinsdagavond en op donderdag gaat er een taalcursus starten.  

Naast het Taalhuis is er ook contact met het CJG en met Buurtgezinnen. In oktober was er een 
gezellig pannenkoekendiner. Op deze manier konden ouders en hun jonge kinderen kennismaken 
met Meet-Inn. We hopen dat ze de weg weten te vinden als onze voorleesactiviteit gaat starten.   
We hebben in 2021 meerdere nieuwe gasten mogen verwelkomen. En dat is iets waar we heel blij 
mee zijn. We zien hierin de vruchten van ons streven naar meer diversiteit in ons aanbod. Door te 
zorgen voor diversiteit in ons programma-aanbod, willen we recht doen aan verschillende behoeften 
en interesses. 

  



 

Meet-Inn pagina 5 jaarverslag 2021 

 

2. De medewerkers 

2.1 De coördinatoren 

Samenstelling 

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

In het voorjaar hebben we afscheid genomen van Gerlinde Huizing. Bianca Meijer is haar opgevolgd 
als coördinator Activiteiten. 

 

Het team bestond op 31 december 2021 uit:  

− Bianca Meijer 

− Hetty Lameris 

− Marianne Pleijsier 

 

2.2 De vrijwilligers 

Niet alleen voor de bezoekers maar ook voor onze vrijwilligers bieden we een gastvrije plek, waar ze 
zich gezien en gehoord voelen. Deze sfeer willen we graag in de hele organisatie terugzien. We 
hebben in 2021 een beter beeld gekregen van de kwaliteiten die we via hen in huis hebben, door 
middel van een door de vrijwilligers ingevulde vragenlijst. We kunnen hen op deze manier gerichter 
inzetten en meer recht doen aan hun talenten en wensen.  

2021 was het Jaar van de Vrijwilliger. Juist tijdens deze pandemie vonden we het belangrijk om onze 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zo kreeg elke vrijwilliger een zelfgebakken brownie 
thuisbezorgd en boden we een mooie natuurwandeling aan onder leiding van wildbeheerder 
Leendert Houweling. Ook door middel van een kerstkaart met een persoonlijke boodschap hebben 
we onze waardering voor hen laten blijken. 
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Meet-Inn is gezegend met een loyale groep vrijwilligers. Er zijn weinig vrijwilligers vertrokken en we 
hebben daarnaast meerdere nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. We wensen hen een mooie 
tijd toe bij Meet-Inn! 

2.3 Het dagelijks bestuur 

Vergaderingen 

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

Samenstelling 

Het dagelijks bestuur bestond op 31 december 2021 uit: 

− John Brunekreeft (voorzitter) 

− Martijn Gort (pr en communicatie) 

− Dagmar van Heerde (secretaris) 

− Gerrit van der Heijden (personeel) 

− Anne-Marie de Jong (contact kerken) 

− Joost Verbakel (penningmeester) 

− Dan Kool (beheer gebouw) 

Het College van Advies bestond op 31 december 2021 uit: 

− Ab Koskamp 

− Edwin Laagland Winder 
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3. Onze steunpilaren 

3.1 Samenwerking met maatschappelijk relevante groeperingen 

Graag laten we steeds meer verschillende Edenaren kennismaken met ons Inloopcentrum. Want 
Meet-Inn is er voor iedereen die op zoek is naar een ontmoetingsplek. In de Week tegen 
Eenzaamheid hebben we ook ons Ontmoetingskarretje ingezet. In samenwerking met partners uit 
het Platform Informele Hulp hebben we elke dag op een andere plek in Ede gestaan om een praatje 
te maken en mensen te wijzen op de verschillende ontmoetingsmogelijkheden die er in Ede zijn.  

In de zomer heeft Meet-Inn via Malkander onderdak geboden aan jongerengroepen. Zij konden 
vanwege corona niet terecht bij de gangbare locaties. Dit is ondertussen niet meer nodig, maar we 
hebben nog steeds regelmatig jongeren in ons centrum. In het laatste kwartaal van 2021 zijn we in 
samenwerking met Youth for Christ gestart met jongerenavonden voor Eritrese en Nederlandse 
jongeren. Er wordt door een groep jongeren onder begeleiding gekookt en daarna start een gezellige 
maaltijd. We zijn blij dat we ook op deze manier nieuwe bezoekers en groepen mogen verwelkomen. 

 

Ook nieuw in 2021: de taalactiviteiten! De bestaande taalgroepen waren gestopt omdat er geen 
vrijwilligers meer voor waren. Maar in samenwerking met het Taalhuis zijn er nieuwe activiteiten 
ontwikkeld: het Taalcafé op dinsdagavond en op donderdag gaat er een taalcursus starten. Naast het 
Taalhuis is er ook contact met het CJG en met Buurtgezinnen. In oktober was er een gezellig 
pannenkoekendiner. Op deze manier konden ouders en hun jonge kinderen kennismaken met Meet- 
Inn. We hopen dat ze de weg weten te vinden als onze voorleesactiviteit gaat starten. 
 
Er is in 2021 ook contact geweest met (ambulant) begeleiders van diverse organisaties: ‘s Heeren 
Loo, Belmont, het Leef- en Leercentrum van Humanitas en het Johanniterhuis. We hebben hen 
gewezen op de mogelijkheden van Meet-inn voor hun cliënten. Ze zijn van harte welkom om, al dan 
niet samen met hun begeleider, kennis te komen maken met Meet-Inn. We hopen ook voor hen een 
gezellige en gastvrije plek te mogen zijn. 

3.2 De kerken 

Door de beperkende coronamaatregelen zijn de contacten met de kerken in 2021 hoofdzakelijk 
beperkt gebleven tot de vergaderingen met het algemeen bestuur. Hierin zit een brede 
vertegenwoordiging van de diverse kerken in Ede. 

Extra dankbaar zijn wij als Meet-Inn dat ook gedurende het jaar 2021 de financiële bijdrage van de 
kerken onverminderd hoog is gebleven. Dit is bijzonder omdat vele kerken alleen via livestreaming 
konden samenkomen en dus ook de collectes op deze wijze verliepen. 
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3.3 Maatschappelijk betrokken ondernemers 

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

3.4 De gemeente 

Door de pandemie heeft het bestuur enkele keren extra contact gehad met de gemeentelijke 
beleidsadviseur over de te varen koers en de eventuele financiële gevolgen voor Meet-Inn. De 
gemeente heeft ons gewoon ruimhartig voorzien in de eerder toegezegde subsidie. Tevens heeft zij 
op diverse vlakken het voortouw genomen om de onderlinge samenwerking met de overige 
hulpverlenende instanties juist tijdens deze pandemie te intensiveren. 
 
Meet-Inn was ook betrokken bij de ontwikkelingen in de sociale basis. We namen deel aan een 
werkgroep van het Actieprogramma van Gemeente Ede, dat tot doel heeft om de sociale basis te 
versterken. In dit overleg werd besproken hoe het aanbod toegankelijker kan worden gemaakt voor 
de Edese burger en hoe er vraaggericht gewerkt kan worden. Door hierbij aangesloten te zijn kan 
Meet-Inn haar ontwikkeling afstemmen op de actualiteit én de belangen van haar bezoekers 
vertegenwoordigen.  

3.5 Aanstellen fondsenwerver 

Het dagelijks bestuur is nog op zoek naar een fondsenwerver. De wens om een fondsenwerver aan 
Meet-Inn te verbinden blijft bestaan, temeer met het oog op nieuwe activiteiten en voor de 
renovatieplannen van de keuken. Om die te kunnen realiseren is meer handigheid en deskundigheid 
gewenst om de hiervoor extra noodzakelijke middelen bijeen te brengen. We hebben iemand op het 
oog, die we in het eerste kwartaal van 2022 in deze functie hopen te kunnen aanstellen. 

4. PR en communicatie 

Het werk van Meet-Inn is in 2021 op allerlei verschillende manieren onder de aandacht gebracht. 
Naar de gasten vervult de facebookpagina van Meet-Inn een belangrijke rol in de communicatie. De 
diverse activiteiten die we in het inloopcentrum organiseren, worden hier aangekondigd. En op het 
moment dat de activiteit gaande is, plaatsen we vaak nog een bericht met een paar mooie 
sfeerfoto's. Gasten plaatsen hier regelmatig positieve opmerkingen bij, zodat de goede sfeer van 
binnen het inloopcentrum ook online naar buiten komt.  
  
Zelf even wat sfeer proeven? Omroep XON bracht een bezoekje aan Meet-Inn, terug te kijken via 
deze link of de qr-code: www.youtube.com/watch?v=IY0ls3aDlVc&t=818s   

  
Ook de website meet-inn.nl en LinkedIn en Twitter zetten we in voor de communicatie naar gasten, 
vrijwilligers en onze achterban in het algemeen. Daarnaast ontvangen donateurs en andere 
belangstellenden op aanvraag de nieuwsbrief Innformatie (digitaal of per post). 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IY0ls3aDlVc&t=818s
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5. Kerken die betrokken zijn bij Meet-Inn 

 

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

EDE             

Baptistengemeente Op Doortocht   Janneke Bos     Janneke Bos   

Baptistengemeente Siloam   Hans van Eijnsbergen     Hans van Eijnsbergen   

Evangelische gem De Schuilplaats   Teatske Dorlas     Teatske Dorlas   

Evangelische gemeente Jonah             

Evangelisch Lutherse gemeente         Els van Rixoort   

Geref kerk vrijgemaakt Noord   Alfred Klok     Alfred Klok   

Geref kerk vrijgemaakt Zuid         Sicco de Vries   

Hervormde gemeente   Jan Cirkel         

hg-Oude Kerk         Joost Verbakel   

hg-Sionkerk             

hg-Nieuwe Kerk         Dirk-Jan van Veldhuizen   

hg-Bethelkerk         Elise den Boer   

hg-De Ark         Jan Cirkel   

hg-Kleopas         Barry Wensing   

Leger des Heils             

Nederlands geref kerk Proosdij   Johan Koolstra     Johan Koolstra   

Nederlands geref kerk De Pelgrim         Gerrit van der Heijden   

Vergadering der Gelovigen             

Protestantse Gemeente    Johan Odie         

pg-Beatrixkerk         Johan en Alice Bakker   

pg-Noorderkerk         Tijmen Apeldoorn   

pg-Open Hof         Steven Berends   

pg-Taborkerk             

pg-Emmaüs           Marijke van den Bos 

pg-Harskamp             

RK Zalige Titus Brandsma             

BENNEKOM             

Christelijk geref kerk         Martijn Simons   

Geref kerk   
Jan van Steenbergen 

    
Jan van Steenbergen 

  

Hervomde gemeente             

Vrije evangelische gemeente             



 

Meet-Inn pagina 10 jaarverslag 2021 

LUNTEREN             

Geref kerk              

Hervormde Maranatha gem   Henk van Hierden     Henk van Hierden   

Hervormde gem Oude Kerk             

OVERIG             

Herv gem Ederveen             

Herv gem Otterlo             

Herv gem Wekerom             

              

Prot gem Gendringen/Bontebrug             

Prot gem Rozendaal             

Herv gem Brakel             

 

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

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

Fin. bijdr.: Financiële ondersteuning via incidentele financiële bijdrage 
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6. Toelichting op de samengevoegde jaarrekening 2021 

6.1 Toelichting algemeen  

 

De jaarrekening bestaat uit de samengevoegde cijfers van:  

-  Inloopcentrum Meet-Inn   

-  Stichting Steunfonds Protestants Christelijke Stichting Meet-Inn 

Beide stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling.  

 

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

 

Op 23 maart 2022 heeft de kascontrolecommissie onderzoek ingesteld naar de balans, de staat van 

baten en lasten en de toelichting hierop. Het advies van kascontrolecommissie is om het dagelijks 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar.  

 

6.2 Toelichting op de Balans 

 

Te ontvangen bedragen  

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

Eigen vermogen  

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

- Algemene reserve 

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

besteding aangewend kan worden. 

- Bestemmingsreserve 

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

- Bestemmingsfondsen 

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

aan dit doel te besteden. 

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

inkomsten een half jaar moet kunnen blijven functioneren.  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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. Ondanks de forse investering in vervanging van de keuken hoeft deze 

vervangingsreserve nog niet aangesproken te worden. 

Bestemmingsfonds vervanging keuken   

In de afgelopen jaren zijn giften ontvangen die door de geldgevers zijn aangewezen om voor de 

vervanging van keuken te worden aangewend. Begin 2021 is een werkgroep aangesteld die de door 

het bestuur vastgestelde plannen voor vervanging van de keuken is gaan uitwerken. In december 

2021 heeft de vervanging van de keuken plaatsgevonden. Dankzij bijdragen van fondsen, de meeste 

kerken die ons een warm hart toedragen en niet te vergeten onze trouwe donateurs en bedrijven uit 

de regio konden wij de verbouwing toch eerder uitvoeren dan gepland. Wij zijn iedereen hiervoor 

veel dank verschuldigd. In het bestemmingsfonds staan nog bedragen gereserveerd. Deels betreft dit 

kosten die begin 2022 zijn betaald. Daarnaast hebben we na veel wikken en wegen besloten om nog 

niet volledig over te gaan op electrisch koken. Wel zijn de voorzieningen hiervoor ingericht, zodat dit 

in de toekomst wel mogelijk is. Dit bracht weliswaar hogere jaarlijkse kosten met zich mee, maar 

deze zijn voorzien en kunnen betaald worden uit dit bestemmingsfonds.  

Bestemmingsfonds legaat t.b.v. activiteiten  

In 2017 is een legaat van € 55.729 ontvangen. Het is de wens van de geldgever geweest dat het 

aangewend wordt voor nieuwe activiteiten of voor uitbreiding van personeel. Hier kan gedacht 

worden aan tijdelijke projecten. Door het bestuur is besloten dat 75% (in overzicht hieronder 

aangegeven als ‘activiteiten’) van het bedrag voor deze doeleinden gereserveerd wordt. Eventueel 

kan de resterende 25% (in overzicht hieronder aangegeven als ‘overig’) aangewend worden voor 

andere doeleinden als dat echt nodig blijkt. 

In de afgelopen jaren zijn de volgende bedragen aan het fonds onttrokken: 

• 2018 tbv extra kosten vervangen personeel (activiteiten)  € 5.000 

• 2019 tbv extra kosten vervangen personeel (activiteiten)  € 4.000 
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6.3 Toelichting op de Staat van Inkomsten en Uitgaven 

 

Onderstaand een toelichting op diverse inkomsten en uitgaven welke afwijken ten opzichte van de 

begroting of ten opzichte van voorgaand jaar.  

 

Baten ontmoetingsactiviteiten  

De totale baten zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2020, maar waren wel ruim € 3000 lager dan 2019. 

De oorzaak hiervan is dat inloopcentrum als gevolg van Corona een deel van het jaar verplicht 

gesloten is geweest. Wel zijn er maaltijden bij bezoekers thuisgebracht of konden worden afgehaald, 

maar in die periode was het aantal maaltijden lager dan voorheen. Bij de jaarrekening 2019 hebben 

we toegelicht dat er onverklaarbare verschuiving tussen baten van maaltijden en bar zijn 

geconstateerd. Vermoedelijk heeft de registratie niet juist plaatsgevonden. Vanaf 2020 vindt er een 

betere vastlegging plaats van de kas plaats waardoor er nu in de jaarrekening een juiste verdeling 

van inkomsten van maaltijden en bar is opgenomen. We zien nu in 2021 inderdaad dat er een juiste 

verdeling van de inkomsten zichtbaar is geworden.  

Bijdragen  

Bijdrage vrienden  

De bijdragen van vrienden zijn ongeveer € 5000 hoger dan in 2020. We zijn zeer dankbaar voor de 

giften van onze donateurs! Zeker als we bedenken dat we in 2018 en 2019 veel extra giften hebben 

ontvangen voor het vernieuwingstraject hebben we ook dit jaar weer gemerkt dat er zeer ruimhartig 

is gegeven voor de verbouwing van de keuken. Daar zijn we ontzettend blij mee!   

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 zo’n € 7.000 hoger dan in 2020 en kwamen uit boven 

het begrootte bedrag. Hierin zijn overigens extra bijdragen tbv de verbouwing van de keuken 

opgenomen. Het is belangrijk dat deze kerken ons blijven steunen, want deze inkomsten zijn erg 

belangrijk om het werk van Meet-Inn voort te kunnen zetten. Zo nu en dan worden we ook verblijd 

dat participanten naast de reguliere bijdragen ook extra giften voor Meet-Inn bestemmen. Soms gaat 

dat gepaard met acties waarbij gemeenteleden direct bijdragen. Zulke acties steunen wij van harte! 

Sympathisanten en overige kerkgenootschappen  

De afgelopen jaren waren de bijdragen van deze groep ongeveer € 6.931 en € 8.200. In eerdere jaren 

ontvingen we € 11.000 per jaar. Toch zijn we verheugd dat u ons blijft steunen! Ook zien we dat we 

ook bijdragen ontvangen van kerkgenootschappen uit de niet directe omgeving van Ede. We zijn daar 

zeer dankbaar voor.    
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Bijdragen fondsen  

In 2018 en 2019 hebben de inspanningen voor fondswerving zich met name gericht op het werven 

van fondsen voor het vernieuwingstraject. In 2020 hebben we ondervonden dat het wat moeilijker is 

geworden om geld te werven. Ook fondsen maakten pas op de plaats vanwege de Coronacrisis. In 

2021 mochten we merken dat er meerdere fondsen ons hebben gesteund, onder meer ten behoeve 

van de verbouwing van de keuken. Via Ede Doet bonnen hebben we ongeveer € 1.000 ontvangen en 

via Hogeschool Ede ontvingen we ruim € 1.000. Van enkele fondsen ontvingen we ruim € 14.000 voor 

de keuken. Via Ditters makelaars uit Ede ontvingen we een cheque van € 1.000. Via de Rabobank 

Clubsupport actie hebben we € 1.160 ontvangen.  

Alle fondsen willen wij daarvoor hartelijk danken!  

Bijdragen maatschappelijk betrokken ondernemers  

Van maatschappelijk betrokken ondernemers ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van in de meeste 

gevallen € 300 en bij een aantal bestaat de bijdrage uit het leveren van goederen of diensten. In 2021 

mocht het aantal betrokken ondernemers groeien.  

Gebruikersvergoedingen  

Er is een aantal stichtingen dat gebruik maakt van de faciliteiten en diensten van Meet-Inn. In 2021 

zijn de inkomsten ten opzichte van 2020 gestegen met ongeveer € 3.000. 

Personeelskosten  

De personeelskosten zijn ongeveer gelijk gebleven.  

Huisvestingskosten  

De huisvestingskosten, exclusief de verbouwingskosten van de keuken, zijn een kleine € 1000 lager 

dan begroot. Vanaf 2020 wordt de huur weer geïndexeerd. In de post onderhoud onroerend zijn de 

verbouwingskosten van de keuken opgenomen van ongeveer € 21.000. Deze extra uitgave kon 

volledig bekostigd worden vanuit giften.  

Bedrijfskosten  

Onder de kosten van onderhoud/aanschaffing inventaris zijn diverse kosten opgenomen.  

Publiciteitskosten  

Onder deze post zijn de PR kosten en de kosten van de website (hosting) apart opgenomen.   
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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 fonds voor vernieuwing keuken, afgetrokken van het exploitatieresultaat en 

toegevoegd aan het betreffende fonds. De inkomsten zijn eerst onder de post ‘bijdragen’ meegeteld 

en worden onderaan de streep afgetrokken en overgeboekt naar het betreffende fonds. 

Voor de kosten die eerst onder de post worden opgenomen, vindt onderaan de staat van inkomsten 

en uitgaven een correctie plaats en wordt het exploitatieresultaat verhoogd. De kosten worden 

namelijk overgeboekt naar het betreffende fonds en daar afgetrokken van het saldo dat daar 

aanwezig is.  

Exploitatieresultaat 

Het exploitatieresultaat komt op een negatief saldo van € 1.999 uit. Dit exploitatietekort wordt 

afgeboekt van de algemene reserve.  

Het saldo van de algemene reserve staat op dit moment op een te laag niveau om op termijn te 

kunnen voldoen aan onze doelstelling om een minimale reserve te hebben om zonder inkomsten een 

half jaar te kunnen blijven functioneren. Het was ons streven om in 2020 en 2021 de inkomsten te 

verhogen en daarbij fondsen en kerken te vragen om ons te blijven steunen! Helaas is het niet gelukt 

om de reserve aan te laten groeien, maar kerken hebben ons wel financieel goed gesteund om de 

verbouwing van de keuken uit te kunnen voeren. Voor 2022 doen we daarom een blijvend beroep 

aan kerken en fondsen om ons financieel te blijven steunen! 
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7. Samengevoegde jaarrekening 2021 

Balans per 31 december 2021        

         

         

          

  31-12-2021  31-12-2020 

  €  €  €  € 

ACTIVA        

         

VLOTTENDE  ACTIVA        

         

Vorderingen en overlopende activa:        

 Te ontvangen bedragen      10.985            2.602    

 Overlopende activa           653               648    

                -                    -      

         11.638            3.250  

         

Liquide middelen        

 Geldmiddelen      68.445          66.221    

         

         68.445          66.221  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Totaal Generaal        80.083          69.471  
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Balans per 31 december 2021        

         

         

         

  31-12-2021  31-12-2020 

  €  €  €  € 

PASSIVA        

         

EIGEN  VERMOGEN        

         

ALGEMENE RESERVE        

 Algemene reserve        1.717            3.716    

            1.717             3.716  

         

BESTEMMINGSRESERVES        

 Vervangingsreserve        4.386            4.386    

            4.386             4.386  

         

BESTEMMINGSFONDS        

 Vernieuwingstraject              -                    -      

 Vervanging keuken      12.557            9.181    

 Evangelisatie           925               925    

 Legaat tbv activiteiten      46.729          46.729     

          60.211           56.835  

         

KORTLOPENDE  SCHULDEN        

 Crediteuren        1.647               960    

 Belastingen        2.906            1.573    

 Overige schulden/overlopende passiva        9.216            2.001    

          13.769             4.534  

         

         

         

Totaal Generaal        80.083          69.471  
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Staat van Inkomsten en Uitgaven

      

Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2021 2020 2019

€ € € €

INKOMSTEN

Baten ontmoetingsactiviteiten 9.910       13.900     9.755       13.252     

Bijdragen t.b.v. exploitatie 117.983   99.400     91.360     105.249   

Totale inkomsten 127.893   113.300   101.115   118.501   

UITGAVEN

Inkopen ontmoetingsactiviteiten 6.969       7.000       6.078       7.186       

Kosten activiteiten 1.080       1.000       2.105       2.538       

Personeelskosten 62.702     68.870     64.645     64.360     

Kosten vrijwilligers 3.956       5.600       2.789       5.113       

Huisvestingskosten 43.422     23.585     23.579     75.127     

Bedrijfskosten 2.291       2.500       4.329       1.990       

Kantoorkosten 2.916       2.950       1.774       2.224       

Publiciteitskosten 3.025       6.400       3.499       7.921       

Algemene kosten 160          500          800          914          

Financieringskosten 5-              100-          -           -           

Totale uitgaven 126.516   118.305   109.598   167.373   

SALDO INKOMSTEN MINUS UITGAVEN 1.377       5.005-       8.483-       48.872-     

Mutatie reserves / fondsen 3.376-       -           2.215-       46.691     

 

EXPLOITATIESALDO 1.999-       5.005-       10.698-     2.181-       
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Toelichting op de balans        

         

         

         

      31-12-2021  31-12-2020 

      €  € 

ACTIVA        

         

VLOTTENDE ACTIVA        

         

Te ontvangen bedragen        

 Te ontvangen bijdragen                7.165              2.602  

 Te ontvangen van fondsen                3.670                       -  

 Te ontvangen gebruikersvergoeding                    150                       -  

 Te ontvangen ziekengeld                         -                       -  

 Te ontvangen rente                         -                       -  

               10.985              2.602  

         

Overlopende activa        

 Vooruitbetaalde bedragen                    653                  648  

                     653                  648  

         

Liquide middelen        

 Rabobank              67.815            64.566  

 Kas                    630              1.655  

 Kruisposten                         -                       -  

               68.445            66.221  
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Toelichting op de balans 

      31-12-2021  31-12-2020 

      €  € 

PASSIVA        

         

EIGEN VERMOGEN        

         

Algemene reserve        

 Saldo per 1 januari                3.716            14.414  

 Resultaat boekjaar                
1.999- 

         10.698- 

 Saldo per 31 december                1.717              3.716  

         

Bestemmingsreserve        

 Vervangingsreserve        

 Saldo per 1 januari                4.386              4.386  

 Bij: ontvangen giften                         -                       -  

 Af: uitgaven                           -  

 Saldo per 31 december                4.386              4.386  

         

Bestemmingsfonds        

 Bestemmingsfonds vernieuwingstraject        

 Saldo per 1 januari                         -                       -  

 Bij: ontvangen giften                         -                       -  

 Af: uitgaven                           -  

 Saldo per 31 december                         -                       -  

         

 Bestemmingsfonds vervanging keuken        

 Saldo per 1 januari                9.181              6.891  

 Bij: ontvangen giften              24.903              2.290  

 Af: uitgaven             21.527-                      -  

 Saldo per 31 december              12.557              9.181  

         

 Bestemmingsfonds evangelisatie        

 Saldo per 1 januari                    925              1.000  

 Bij: ontvangen giften                         -                       -  

 Af: uitgaven                         -                    
75- 

 Saldo per 31 december                    925                  925  

         

 Bestemmingsfonds legaat tbv activiteiten        

 Saldo per 1 januari              46.729            46.729  

 Bij: ontvangen                          -                       -  

 Af: uitgaven voor extra kosten vervanging personeel                         -                       -  

 Saldo per 31 december              46.729            46.729  
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Toelichting op de balans 

      31-12-2021  31-12-2020 

      €  € 

KORTLOPENDE SCHULDEN        

         

Crediteuren        

 Openstaande crediteuren                1.647                  960  

                 1.647                  960  

         

Belastingen        

 Nog af te dragen loonheffing                2.906              1.573  

                 2.906              1.573  

         

Overige schulden/overlopende passiva        

 Reservering vakantiegeld                1.834              1.894  

 Netto lonen                    107                  107  

 Vooruitontvangen bedragen                7.275                       -  

 Overige te betalen bedragen                         -                       -  

                 9.216              2.001  
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Toelichting op staat van Inkomsten en Uitgaven 

         

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2021  2021  2020  2019 

  €  €  €  € 

         

Baten ontmoetingsactiviteiten        

 Maaltijden 8.250  9.000  8.723  8.596 

 Bar 892  4.500  505  3.669 

 Opbrengst activiteiten 768  400  527  987 

  9.910  13.900  9.755  13.252 

         

Bijdragen        

 Bijdragen vrienden 23.123  12.500  18.170  20.771 

 Bijdragen participanten 37.700  35.000  30.144  32.170 

 Bijdragen sympatisanten/overige 6.931  7.000  8.168  8.774 

 Bijdragen fondsen 17.537  14.000  7.846  16.136 

 Subsidie Gemeente Ede 18.000  18.000  16.050  15.000 

 Bijdragen MBO's 7.250  7.500  6.450  6.900 

 Gebruikersvergoedingen 7.442  5.400  4.532  5.498 

  117.983  99.400  91.360  105.249 

         

Inkopen ontmoetingsactiviteiten        

 Maaltijden 6.085  5.500  5.096  5.718 

 Bar 884  1.500  982  1.468 

  6.969  7.000  6.078  7.186 

         

Kosten ontmoetingsactiviteiten        

 Kosten jubileumactiviteiten 0  0  0  1.730 

 Kosten activiteiten 1.080  1.000  2.105  808 

  1.080  1.000  2.105  2.538 

         

Personeelskosten        

 Salarissen 47.476  52.090  53.462  53.185 

 Ziekengelduitkering 0    -5.765  -12.032 

 Sociale lasten 8.053  8.530  9.008  9.358 

 Pensioenpremie 4.382  4.500  4.879  4.544 

 Kosten ziektewetmaatplan/arbo 2.235  2.000  2.900  2.161 

 Cursuskosten 0  1.500  0  0 

 Coaching herstructurering organisatie 0  0  0  1.573 

 Overige personeelskosten 556  250  161  208 

 Vergoedingen niet in dienstbetrekking 0  0  0  5.363 

  62.702  68.870  64.645  64.360 
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Toelichting op staat van Inkomsten en Uitgaven 

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2021  2021  2020  2019 

  €  €  €  € 

Kosten vrijwilligers        

 Maaltijden 1.000  2.000  1.000  2.000 

 Consumpties 500  1.000  500  1.000 

 Attenties e.d. 1.206  1.350  168  1.504 

 Vrijwilligersavond 1.250  500  1.121  609 

 Training en toerusting 0  750  0  0 

  3.956  5.600  2.789  5.113 

         

Huisvestingskosten        

 Huur 18.000  18.360  17.886  17.546 

 Onderhoud onroerend goed 21.639  750  1.140  52.041 

 Belastingen onroerend goed 381  475  500  456 

 Energiekosten 2.153  2.500  2.032  2.552 

 Schoonmaakkosten 1.249  1.000  1.505  1.986 

 Overige huisvestingskosten 0  500  516  546 

  43.422  23.585  23.579  75.127 

         

Bedrijfskosten        

 Onderhoud/aanschaffing inventaris 1.555  1.750  3.568  1.287 

 Assuranties 736  750  761  703 

  2.291  2.500  4.329  1.990 

         

Kantoorkosten        

 Contributies / abonnementen 1.257  1.250  720  673 

 Kantoorbenodigdheden / drukwerk 251  200  65  383 

 Telefoon en internet 658  700  711  698 

 Porti 750  800  278  470 

  2.916  2.950  1.774  2.224 

         

Publiciteitskosten        

 Representatiekosten 5  500  0  69 

 PR en fondswervingskosten 2.309  5.000  2.788  4.488 

 Kosten website en PR jubileum 711  700  711  3.364 

 Overige publiciteitskosten 0  200  0  0 

  3.025  6.400  3.499  7.921 
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Toelichting op staat van Inkomsten en Uitgaven 

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2021  2021  2020  2019 

  €  €  €  € 

Algemene kosten        

 Bankkosten 377  400  350  352 

 Overige algemene kosten -217  100  450  562 

  160  500  800  914 

         

Financieringskosten        

 Overige rentebaten -5  -100  0  0 

  -5  -100  0  0 

         

         

Mutatie reserves/fondsen        

 Ontvangsten tbv fonds inrichting  0    0  -7.873 

 Ontvangsten tbv fonds keuken -24.903    -2.290  -2.800 

 Ontvangsten tbv fonds evangelisatie       -1.000 

 Ontvangen legaat 0    0   

 Extra kosten vervanging personeel 0    0  4.000 

 Uitgaven tlv fonds inrichting:        

 Verbouwing 0    0  52.041 

 Kosten website 0    0  2.323 

 Uitgaven fonds evangelisatie 0    75  0 

 Uitgaven fonds keuken 21.527      0 

  -3.376  0  -2.215  46.691 

         
 


