
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2020  

 
 
 

Stichting Mee-r-doen  

Maarsbergen 
 



 2 

      
 

Jaarverslag 2020 Stichting Mee-r-doen 
 

Inleiding 

 

Dit jaarverslag 2020 moet terugblikken op een zwaar, onvoorspelbaar en soms zeer verdrietig 

jaar. Een jaar waarin we als stichting nog pregnanter werden bevestigd in ons bestaansrecht, 

maar bij vlagen niet bij machte waren om daaraan volledige invulling te geven. Een jaar 

waarin nog meer empathie, creativiteit en doorzettingsvermogen werd vereist, om het te 

winnen van berusting.  

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Mee-r-doen, opgericht in 2017. De doelstelling 

van Stichting Mee-r-doen maakt het mogelijk om verschillende activiteiten op de Utrechtse 

Heuvelrug onder auspiciën van de stichting te ontplooien. In eerste instantie zijn we in 2017 

begonnen met het project ‘Aan Tafel’ in Maarsbergen.  

Kwamen er in 2017 gemiddeld ruim 21 bezoekers, in 2018 waren dat er 22 en in 2019 

noteerden we gemiddeld ruim 24 bezoekers, 59 unieke personen. Maar in 2020 werden we 

door de pandemie gedwongen twee keer voor langere tijd de deuren gesloten te houden.  

We zijn dit project voor ten minste drie jaar aangegaan, en we zien dat er nog steeds wordt 

gevraagd naar continuering ná 2020. Daar zijn we hard voor aan het werk.  

 

Daarnaast heeft de stichting zich in 2018 beijverd om het project ‘Samen fietsen in 

Maarsbergen’ van de grond te krijgen. En dat is gelukt! Eind 2018 heeft de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug besloten om maar liefst € 6.000 toe te kennen om hiervoor een duofiets 

aan te schaffen. Met de toekenning uit het provinciale fonds ‘Kern met Pit’ en extra korting 

van de leverancier konden we de aanschaf op de valreep van 2018 bekostigen. Bovendien 

heeft het Fonds Sluyterman van Loo middelen toegekend om de dagelijkse exploitatie in 2019 

en 2020 sluitend te krijgen. In 2019 is veel ondernomen om de naamsbekendheid te vergroten. 

In 2020 durfden aanvankelijk weinigen het aan om met elkaar te gaan fietsen. Na het plaatsen 

van een scherm is de fiets dan toch weer een aantal keer uitgeleend.  

 

In 2020 is het gelukt om, ondanks de restricties, een zestal aantrekkelijke culturele, muzikale 

bijeenkomsten te organiseren voor ouderen, onder de titel Zomerpodium Maarsbergen. Alle 

voorstellingen waren vrijwel uitverkocht! Ook dit smaakt naar meer.  

 

Het bestuur van Stichting Mee-r-doen is enorm blij met de respons op onze initiatieven, de 

samenwerking met de lokale partners, de genereuze bijdragen én het meerjarige commitment 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, het Oranje Fonds, het VSB-fonds, de ING en het 

Fonds Sluyterman van Loo. We ervaren erkenning in de medewerking van lokale media. 

Maar bovenal zijn we blij dat onze bezoekers met hun komst laten weten dat we inderdaad 

iets toevoegen aan de sociale samenhang in het dorp Maarsbergen.  

 

januari 2020 

Akke Koornneef, voorzitter 
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Doelstelling 

Stichting Mee-r-doen is opgericht op 4 mei 2017 met als doel om Inwoners van Maarsbergen 

en omgeving met elkaar in contact te brengen door activiteiten te organiseren. 

 

Bestuur 

Stichting Mee-r-doen wordt sinds de oprichting bestuurd door  

Akke Koornneef-Heijnekamp voorzitter 

Jitske Hosselet   secretaris, vanaf 19-9-2018 

Jolanda de Jongh-Baselier  penningmeester 

Bea Prins-Schoemaker  bestuurslid 

 

Werkwijze  

Al langer leefde bij de twee initiatiefnemers Marc van Pelt en Virga Lipman de gedachte dat 

er in Maarsbergen meer gedaan moet worden om de sociale cohesie te versterken en mensen 

uit een – dreigend – isolement te halen. In gesprekken met andere inwoners werd het idee van 

een gezamenlijke maaltijd zeer warm ontvangen. Als drager van dit initiatief werd Stichting 

Mee-r-doen opgericht. 

 

Aan Tafel 

Op 27 oktober 2017 kon daadwerkelijk worden gestart. Vanaf die dag werd met een vaste 14-

daagse regelmaat een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in ‘Het Gebouwtje’. Gedurende 

2018 werd duidelijk dat het succes in de eerste maanden geen tijdelijk verschijnsel was, maar 

dat ‘Maarsbergen aan Tafel’ zich kon verheugen in een flinke schare trouwe bezoekers.  

Dat gaf mede aanleiding om de meerjarenbegroting (2017-2020) bij te stellen. Was er 

aanvankelijk verwacht dat pas na drie jaar een evenwicht zou ontstaan tussen directe kosten 

van de maaltijd en bijdragen van de bezoekers, medio 2018 kon dit al naar voren worden 

gehaald. Bovendien kon, met de aanvullende toezegging van een tweetal fondsen, de 

begroting voor langere tijd – tot en met 2020 – sluitend worden gemaakt.  

Vanuit deze solide basis wordt het project ‘Maarsbergen aan Tafel’ met veel plezier gedragen 

door de vrijwilligers en zien we veel steun vanuit de directe lokale omgeving. Het leeft. En 

het maakt energie los bij andere individuen en organisaties.  

Er zijn verschillende aandachtspunten bij het bedenken en maken van de maaltijden. Voorop 

staat dat de maaltijd smakelijk en voedzaam moet zijn. Afwisseling is belangrijk en het is 

aantrekkelijk om maaltijden te maken die je niet snel zal maken als je alleen voor jezelf kookt. 

We letten erop dat de ingrediënten vers zijn, dat er veel groenten worden gebruikt en dat er 

niet onnodig veel suiker, zout en vet wordt verwerkt. Dat is trouwens, als je erop let, helemaal 

niet moeilijk. En dat geldt ook voor de uiteenlopende dieetwensen en -eisen van sommige 

bezoekers. Als we het tijdig weten, houden we er rekening mee.  

Daarnaast vinden we het van belang om, waar dat mogelijk is, ingrediënten van lokale 

producenten te betrekken en letten we erop hoe ze tot stand komen. Dus een voorkeur voor 

biologische groenten, vlees en eieren van een tweetal plaatselijke boerderijen waar de koeien 

en kippen buiten lopen. Alle beetjes helpen. 

Tot dusver is het gelukt om steeds een keuze te bieden uit twee soorten soep. Ook bij de 

hoofdmaaltijd zijn er vaak keuzes mogelijk tussen verschillende groenten, met vlees of 

vegetarisch. Het toetje is eenvoudig, maar wel vaak verrassend. 

Uitzonderingen zijn altijd mogelijk, zelfs wenselijk.  

Omdat wij, eerst in het voorjaar en vanaf half oktober opnieuw, geen bezoekers mochten 

ontvangen, zijn we zelf af en toe bij onze deelnemers langs gegaan, met kleinigheidjes die 

vooral symbool staan voor de aandacht die we voor elkaar willen hebben. We merken hoe dat 

gewaardeerd wordt. 
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Duofiets 

De stichting werd in 2018 benaderd door Arie Verrips om samen een project te organiseren 

om met ouderen te gaan fietsen. Dat heeft Virga Lipman opgepakt. Mede dankzij hun 

vasthoudendheid en de steun en expertise van medewerkers van de stichting is het gelukt om 

ook dit project op poten te zetten, zodat het in het voorjaar van 2019 van start kon. In 2020 is 

de fiets minder verhuurd dan in het voorgaande jaar, mede door de begrijpelijke zorgen over  

corona. Nadat we, met een van de vrijwilligers, een scherm hebben geïnstalleerd, is er toch 

nog een aantal keer gebruik gemaakt van de fiets. 

       
Coronascherm                        Koningsdag                  Fietsen met een vrijwilliger 

Precies in een week dat het prachtig weer was, hield de accu ermee op. Die viel gelukkig nog 

onder de garantie, dus hij is opgestuurd en we kregen een week later een nieuwe. Het schijnt 

dat de accu’s erg gevoelig zijn. Daarom halen wij hem altijd binnen en laten hem nooit op de 

fiets zitten. Desondanks ging het dus toch mis.  

 

Zomerpodium 

In januari 2020 kregen we het verzoek van een groep gezamenlijke fondsen (Oranje Fonds, 

Fonds Sluyterman van Loo en het ROACK) iets te organiseren voor ouderen in de zomer, 

wanneer alle activiteiten doorgaans helemaal stil liggen.  

Dit heeft Virga Lipman opgepakt en met instemming van het bestuur is een plan gemaakt om 

in de zomer te zorgen voor een zestal culturele middagen voor ouderen. Zo werd het 

Zomerpodium geboren. Drie concerten en drie toneelvoorstellingen zijn uitgevoerd in de 

Dorpskerk en op Landgoed Anderstein. Mede door extra financiering van het Fentener van 

Vlissingen Fonds en het Heuvelrugfonds is dit een geslaagd project geworden.  

 

Publiciteit 

Aan Tafel 

Een belangrijke pijler onder het bereiken van mensen die elkaar niet dagelijks op het werk, 

het schoolplein of in de supermarkt treffen, is ervoor zorgen dat informatie kenbaar wordt via 

de media die hen het meest waarschijnlijk bereiken. Van de plaatselijke huis-aan-huisbladen 

is er nog maar één over, met een rubriek ‘agenda’. Omdat Aan Tafel niet wekelijks of 

maandelijks draait, moeten we de informatie om de week uploaden. Helaas is de drempel voor 

plaatsing steeds hoger.  

In 2019 hebben we in maart, voorafgaand aan Koningsdag, huis aan huis een flyer verspreid, 

met informatie over de data, de organisatie en de partijen die het project ondersteunen. Op 

Koningsdag waren we, op expliciet verzoek van de organisatie, aanwezig op het schoolplein 

in Maarsbergen, met gezonde salades. Op die dag hebben we ook energie gestoken in een 

publiciteitscampagne voor het project ‘Samen fietsen’. In 2020 waren ook de Koningsdag- 

activiteiten helaas niet mogelijk.   
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Op 1 november 2019 hebben we in de plaatselijke supermarkt (de ‘Plus’ in Maarn) een hele 

dag flyers uitgedeeld aan de klanten, resulterend in zowel nieuwe deelnemers als in een 

aanvullende sponsoring door de Plus. Onze flyer wordt sinds 2018 ook verspreid vanuit het 

gezondheidscentrum, door de huisartsen en praktijkondersteuners. Ook in de plaatselijke 

kerken wordt veel aandacht geschonken aan de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

maaltijden.  

Op vrijdag 24 januari 2020 deed aan Tafel mee aan ‘De Gouden Soeplepel’, een strijd om de 

lekkerste soep, beoordeeld door burgemeester Naafs, Janny van der Heijden en Michelinster-

kok André van Alten (restaurant La Provence). Dit levert altijd vrij veel publiciteit op.  

Duofiets 

De flyer van de duofiets hebben we rondgebracht door heel Maarsbergen. Daarnaast is er een 

website www.samenopdefietsmaarsbergen.nl gemaakt waar de informatie op te vinden is. We 

zijn van plan de tenaamstelling van de website te veranderen in www.duofietsmaarsbergen.nl. 

De flyer van de duofiets ligt inmiddels ook bij vakantieparken en bij het gezondheidscentrum. 

In het komend voorjaar gaan we de zorgcentra benaderen, hoewel hier in de buurt enkele zelf 

al een duofiets hebben.  

Zomerpodium 

In mei 2020, toen duidelijk werd dat het Zomerpodium kon doorgaan, hebben we huis aan 

huis flyers bezorgd in Maarsbergen en in Maarn. In weekblad De Kaap werd vooraf een groot 

artikel gewijd aan dit project en elke week was er een recensie/verslag van het getoonde.  

 

Vrijwilligers 

Aan Tafel 

Er zijn op het project ‘Aan Tafel’ vanaf het begin twee vaste vrijwilligers actief, Virga 

Lipman en Marc van Pelt. Zij hebben het project opgezet en zijn standaard aanwezig; zij 

koken, coördineren de werkzaamheden op de donderdag vooraf en de vrijdagen, onderhouden 

de website en de externe contacten. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast 

draaien er vijf vrijwilligers mee, die om beurten op de vrijdag helpen met de inrichting van de 

zaal, de ontvangst van de bezoekers, het uitserveren en het opruimen. Bij de kerstmaaltijd, op 

20 december 2019, kregen we ondersteuning van twee extra vrijwilligers, waaronder een 

professionele kok uit Maarsbergen zelf. De kerstmaaltijd in 2020 ging helaas niet door. Vanaf 

half maart, toen de corona-maatregelen van kracht werden, konden we helaas de vrijwilligers 

niet inzetten. De keuken is te klein om voldoende onderlinge afstand te kunnen houden. Voor 

de handhaving van het onderling contact en de motivatie hebben de vrijwilligers en het 

bestuur begin september 2020 gezamenlijk een lunch gebruikt, in de open lucht, bij landgoed 

Zuylenstein.  

 

Duofiets 

Er is een pool van vier vrijwilligers die met mensen mee kunnen rijden als ze zelf geen 

bestuurder hebben. Daarvan wordt niet veel gebruik gemaakt, want doorgaans wordt de fiets 

aangevraagd door gebruikers die met een familielid of bekende willen fietsen. Tot nu toe zijn 

slechts twee vrijwilligers een paar keer actief geweest, beiden met een vaste meerijder.  

 

Zomerpodium  

Voor het Zomerpodium waren de twee vaste vrijwilligers Virga Lipman en Marc van Pelt 

steevast aanwezig plus één wisselende vrijwilliger. Op die manier kon alles corona-proof 

worden uitgevoerd.  

 

 

 

http://www.samenopdefietsmaarsbergen.nl/
http://www.duofietsmaarsbergen.nl/
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Bijzonderheden 

Aan Tafel 

Met name aan Tafel werd zwaar geraakt door de Covid-restricties inzake afstand en maximale 

groepsgrootte. Zodra het einde van de eerste lockdown in beeld kwam, is het project op 5 juni 

hernomen, met een maximaal aantal deelnemers van 12 (aanvankelijk 10), op uitnodiging. 

Omdat hierdoor wel erg veel trouwe bezoekers buiten de boot vielen, zijn wij ook op de 

donderdag gaan koken. Dit hebben we volgehouden, met goede hygiëne en strikte onderlinge 

afstand tot het vanaf medio oktober helemaal niet meer was toegestaan. Daarmee is het al met 

al gelukt om in 2020 nog 24 avonden te organiseren, maar helaas met gemiddeld net iets meer 

dan 13 bezoekers.  

Nadat in oktober de horeca gesloten werd, zijn wij, samen met vrijwilligers van de 

koffieochtend in Maarsbergen, korte huisbezoekjes gaan brengen, vaak vergezeld van een 

kleine attentie, een bloemetje, iets lekkers. Het is belangrijk om het contact te onderhouden.  

 

Leerpunten 

Aan Tafel 

Regelmatige berichtgeving, in ieder geval periodiek via een flyer, is noodzakelijk om onder 

de aandacht te blijven. Er is sprake van enige ‘free publicity’ voor Aan Tafel omdat er veel 

gepraat wordt over de maaltijden. Maar dan nog is regelmatige berichtgeving op vaste 

plaatsen nodig om mensen te herinneren aan de data en tijden van de maaltijden. We zorgen 

ervoor dat de flyer op belangrijke punten (gezondheidscentrum, supermarkt, kerk) altijd 

beschikbaar is. 

Sponsoring door bedrijven gebeurt wel, vooral in natura, dus met korting op de inkopen die 

we bij hen doen. Daarmee is er geen sprake van echt grote bedragen, maar als alle inkopen bij 

de plaatselijke supermarkt worden gedaan, is 10% korting toch mooi meegenomen.  

 

Duofiets 

Ondanks het inschakelen van een tweetal verzekeringsmakelaars en het benaderen van vijf 

verzekeraars is het niet gelukt om de duofiets te verzekeren. Dat betekent dus dat de fiets ’s 

avonds stevig aan de ketting ligt en de gebruiker uitgebreide instructie krijgt over het eigen 

risico. Zoals hiervoor beschreven, worden losse onderdelen, zoals de accu, altijd binnen 

bewaard. 

 

Zomerpodium 

Het blijft van belang de publiciteit op tijd te starten. Zodat ruim tijd is om de folder rond te 

brengen. Publiciteit via de plaatselijke krant was zeer waardevol. 

Ook was ons pas laat duidelijk dat voor deze activiteit weliswaar geen vergunning nodig is, 

maar dat we onze activiteit wel bij de gemeente hadden moeten aanmelden. Gelukkig was de 

betrokken ambtenaar zo vriendelijk ons snel door de procedure te loodsen.   
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Resultaten 2020 Maarsbergen aan Tafel 

In de meerjarenbegroting 2017-2020 was aanvankelijk uitgegaan van een bescheiden start in 

2017, waarbij vooral veel voorbereidingen werden getroffen, materiaal werd aangeschaft en 

(voor)publiciteit werd gemaakt. Ook voor 2018 was aanvankelijk nog gerekend met een 

gemiddelde van 12 bezoekers. In de loop van 2018 hebben wij deze ramingen bijgesteld, ook 

om onze subsidiegevers duidelijk te maken welke ontwikkelingen zich voordeden. Daarbij is 

het aantal betalende deelnemers geraamd op gemiddeld 20 per avond, elke 14 dagen. Dat 

werden er toch weer meer. In 2019 hebben we een gemiddeld aantal betalende bezoekers van 

ruim 24 gerealiseerd. In 2020 werd alles anders. Wij gingen uit van 24 betalende bezoekers, 

op 26 vrijdagen. En tot en met 13 maart werd dat ook bewaarheid. Maar die vrijdag hebben 

wij al moeten aanpassen. Met het oog op de veiligheid van de bezoekers hebben wij hen in 

kleine aantallen binnen gelaten om – op afstand – soep te nuttigen en daarna een maaltijd mee 

te nemen. Daarna zijn wij pas op 5 juni weer gestart, aanvankelijk met 8 bezoekers. Vanaf 2 

juli konden wij ook op de donderdagen kleine groepen ontvangen, tot en met 9 oktober. 

Daarna moesten we noodgedwongen sluiten. Al met al zijn er 24 avonden verzorgd, voor 

gemiddeld ruim 13 bezoekers.  

In 2020 hebben in totaal 40 verschillende deelnemers de maaltijd bezocht. 

 

In het kort lichten we hieronder de afwijkingen van de verschillende posten ten opzichte van 

de bijgestelde (meerjaren)begroting toe: het merendeel van de afwijkingen heeft uiteraard te 

maken met het gegeven dat we veel minder bezoekers konden ontvangen. 

Kosten en opbrengsten maaltijden: begroot was een kleine plus (+€ 260) op de maaltijden. 

Hoewel er uiteraard veel minder is omgezet, is het verschil tussen opbrengsten en kosten toch 

nog iets hoger (+€ 271), met de kanttekening dat er niet is ingeleverd op de kwaliteit van de 

maaltijden. In de periode dat bezoekers alleen op uitnodiging kwamen, kon uiteraard wel iets 

scherper worden ingekocht.  

Voor de kosten en opbrengsten van drankjes geldt dat een grotere plus (+€ 390) was begroot, 

die op deze lagere omzet niet kon worden gerealiseerd (+€ 229). Er wordt alleen koffie, thee 

en water gedronken, alle drie gratis; of wijn à € 2 per glas. Er wordt ook frisdrank aangeboden 

à € 1 per glas, maar daar is weinig interesse voor. 

Op materiaal is € 89 onderschreden; vrijwel alles is inmiddels wel aanwezig, maar kleine 

aanvullingen in keukenmateriaal blijven nuttig. Zo bleek dat het tafelzeil nogmaals aanvulling 

behoefde. 

De zaalhuur is – inclusief gebruik van koffie en thee – € 55 per dag. Extra huur werd betaald 

voor de extra donderdagen. Maar al met al konden wij slechts op 24 avonden bezoekers 

ontvangen.  

Op representatie/vrijwilligers was weliswaar niets begroot, maar het was belangrijk om met 

een activiteit in september de binding met vrijwilligers en bestuur te bevestigen.  

De kantoor- en bankkosten, zijn opgenomen voor de kosten van betalingsverkeer. De 

ervaring leert dat deze tarieven zelfrijzend zijn.  

Een onderbesteding van € 128 (32%) op publiciteit. Dit betreft de website en de 

mantelzorgattentie. Er zijn dit jaar geen nieuwe flyers gedrukt.  

Geen afwijking op de kosten voor de koks. De koks ontvangen de maximale 

vrijwilligersvergoeding. 

De kosten voor de huur van opslag waren conform begroting.  

Voor de administratie wordt een vrijwilligersvergoeding betaald. 

 

Op de post subsidies zien we een afwijking van € 185. Naast de subsidie van de gemeente à 

€ 2.000 voor de periode 2017 t/m 2020 is van het dorpsteam een subsidie ontvangen voor 

mantelzorgactiviteiten (€ 85 over 2019 en € 100 voor 2020). Het VSB Fonds heeft reeds in 
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2017 een subsidie van € 3.500 toegekend en ook direct gestort. Deze is eerst in 2020, aan het 

eind van de eerste projectperiode, aangesproken. Het heeft de stichting enorm geholpen voor 

de nodige liquiditeit.  

Tot onze verrassing ontvingen we in de loop van het jaar nogmaals een bijdrage van ING 

(€ 1.000). Het bestuur heeft besloten dat deze bijdragen een basis moeten vormen voor de 

dekking van de volgende meerjarenbegroting, de periode 2021-2023.  

Voor dit jaar hadden we de sponsoring begroot op 10% va de inkopen bij de Plusmarkt. De 

korting is inderdaad verleend, maar de inkopen waren noodgedwongen lager.  

 

Resultaten 2020 Samen Fietsen in Maarsbergen  

In de aanvankelijke meerjarenbegroting 2018-2021 was uitgegaan van een beduidend hoger 

kostenniveau en – daarmee samenhangend – een hogere bijdrage uit subsidies. Nu het project 

eenmaal draait, blijkt dat sommige kosten (verzekering!) niet eens gemaakt kúnnen worden. 

En het gebruik van de fiets gaat zelden gepaard met vraag naar een vrijwilliger. De begroting 

is daarom vanaf 2020 aanzienlijk bijgesteld.  

 

De kosten voor materiaal (€ 200 geraamd, € 8 gerealiseerd) betreffen de verzendkosten van 

de accu die onder garantie vervangen is.  

Voor representatie/vrijwilligers zijn geen kosten gemaakt.  

De raming voor kantoor-/bankkosten was al naar nul gebracht. Betalingen geschieden via de 

rekening van de stichting, waarvan de bankkosten al in de resultaten van Aan Tafel zijn 

verwerkt. 

De kosten voor PR (€ 200 geraamd, € 48 gerealiseerd) betreffen de abonnementskosten van 

de website. In 2019 waren al vrij veel kosten voor PR gemaakt.  

Voor administratie/organisatie wordt volstaan met een vrijwilligersvergoeding. 

 

Op de post subsidies was een bijdrage van € 500 begroot van het Fonds Sluyterman van Loo, 

die zijn eerdere toekenning voor 2020 heeft verlengd. Het totaal van de kosten blijft ruim 

binnen de toekenning.  

De betalingen voor het gebruik waren geraamd op € 300. Feitelijk hebben we, grotendeels 

na de installatie van het perspex tussenschot in het late voorjaar van 2020, de fiets voor 9 

dagdelen kunnen uitlenen, waarbij doorgaans de gebruiker zelf een familielid of andere 

vrijwilliger meebracht. Opbrengst € 145. 

 

Resultaten 2020 Zomerpodium Maarsbergen  

Voor de zomeractiviteiten was onze stichting benaderd door drie samenwerkende fondsen, 

Oranjefonds, Fonds Sluyterman van Loo en ROACK, met het verzoek om iets te organiseren 

in de periode dat de vaste activiteiten vaal stil liggen. Mede dankzij extra steun van het 

Heuvelrugfonds en het Fonds Fentener van Vlissingen konden deze activiteiten georganiseerd 

worden. De subsidies (respectievelijk € 3.000, € 1.000 en € 500) zijn inmiddels verantwoord 

en afgerekend.  

Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting die voor dit project apart gemaakt 

werd, zijn: 

Voor een eenvoudige maaltijd (soep, broodjes) was een raming van € 300 opgenomen. Deze 

maaltijd kon vanwege de afstandsregels geen doorgang vinden.  

De zaalhuur was aanvankelijk geraamd voor het gebruik van de Dorpskerk. Omdat deze bij 

aanvang van de programmering nog niet eens toegankelijk was voor kerkgangers, zijn wij 

voor de eerste drie voorstellingen uitgeweken naar de Deel van landgoed Anderstein.  

Op basis van de subsidietoezeggingen moest met de artiesten onderhandeld worden over een 

aanvaardbare gage. Niettemin kon een volwaardige programmering worden geboden. 
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Twee balansposten verdienen nadere toelichting: 

Onder debiteuren staat de subsidie –voor Samen Fietsen – van Fonds Sluyterman van Loo 

over 2020, die na onze verantwoording in 2021 wordt uitbetaald.  

De subsidie van het Postcodeloterij Buurtfonds voor 2021 is eind 2020 al betaalbaar gesteld.  

In 2019 hebben we daarnaast van de plaatselijke Heuvelrugloop (€ 250) en van ING (€ 1.000, 

en nogmaals in 2020) ontvangen die ons zullen helpen met dekking van de kosten ná 2020. 

 

Toekomst 

Het is gelukt om, ten minste voor 2021, zekerheid te krijgen van aanvullende subsidiering. 

Voor 2022 lijkt dit waarschijnlijk. Dat is belangrijk om voldoende vooruit te kunnen kijken 

met de projecten van de stichting, waarvan aan Tafel natuurlijk de spil vormt. Zodra de 

maatregelen voor de horeca verlicht worden, zullen wij weer, in een veilige setting, op 

afstand, op vaste, gereserveerde plaatsen onze deelnemers ontvangen. 

Verder zien we geen reden om belangrijke wijzigingen door te voeren. Er is een lijst met de 

contactgegevens van onze bezoekers, zodat we hen kunnen bereiken met vragen en 

mededelingen. We vinden het nog steeds belangrijk dat er ook mensen bereikt worden die niet 

makkelijk over onze drempel stappen. Dus we zullen de huis aan huis publiciteit hernemen 

zodra daar ruimte voor is.. 

We blijven samenwerken met andere initiatieven die het dorpswelzijn versterken en 

initiatieven om samen activiteiten te ondernemen.  

In ons vorige verslag meldden we al dat we begin januari 2018 hadden deelgenomen aan de 

wedstrijd om de Gouden Soeplepel. Begin 2020 vond dat opnieuw plaats en wij verwachten 

dat het in 2022 opnieuw veel publiciteit zal opleveren.  

Op Koningsdag verwachten we weer samen te werken met het plaatselijke Oranje Comité, 

maar het is de vraag of dat in 2021 al weer mogelijk is.   

 

Wat de maaltijden betreft, zullen we weer regelmatig thematisch koken. Dat kan bijvoorbeeld 

puur vegetarisch zijn, of juist internationaal, Indonesisch, Marokkaans. Voor dat laatste kijken 

we ook om ons heen of we dorpsgenoten kunnen vinden die vanuit hun oorspronkelijke 

cultuur een kijkje in de keuken willen geven. Ook dat werkt verbindend.  

 

Er zijn nog steeds – naast het bestuur en de koks – vier ijzersterke vrijwilligers. Ook hebben 

we voldoende vrijwilligers voor het fietsproject.  

Voor ‘Aan Tafel!’ is een draaiboek opgesteld, dat overigens zelden hoeft te worden 

geraadpleegd; iedereen weet wat er te doen is. Analoog daaraan is voor het fietsproject een 

draaiboek ontwikkeld.  

 

Mochten de samenwerkende fondsen weer een beroep op ons doen voor zomeractiviteiten, 

dan zullen we daar zeker ons beste beentje voor zetten. De bezoekers staan al te trappelen.  

 

Tot slot hopen we dat de restricties zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. Hoewel de 

deelnemers onze huisbezoekjes hebben gewaardeerd, kijken ze nog het meest uit naar samen 

dingen doen, elkaar ontmoeten. Daar zijn we voor.  



 
Stichting Mee-r-doen, geconsolideerde jaarrekening 2020     
  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

400 inkoop voedsel 1.293,75  3.160  800 bijdragen maaltijden 1.610,00  3.120 

410 inkoop drank 109,44  260  810 vergoeding drankjes 338,00  650 

420 materiaal 268,96  550  820 subsidies 10.496,32  12.000 

430 zaalhuur 1.620,00  1.760  830 sponsoring 43,00  100 

440 representatie/vrijwilligers 127,20  0  840 overige baten 0,00  500 

450 kantoor-/bankkosten 139,52  150  850 rente 0,00  0 

460 PR 823,95  1.070  860 bijdragen ritten met vrijwilligers 0,00  0 

470 kok 2.600,00  2.600  870 betalingen fietsgebruik 145,00  300 

480 energie keuken, opslag 600,00  600  880 entreekaarten 1.250,00  1.200 

490 administratie/organisatie 2.800,00  2.900       
499 overige kosten 2.936,90  4.500       

000 resultaat 562,60  320       

 tellingen 13.882,32  17.870   tellingen 13.882,32  17.870 

           
Stichting Mee-r-doen, geconsolideerde balans per 31-12-2020    
  Activa      Passiva   
110 ING 4.628,86    100 algemene reserve 966,07   
111 ING-spaarrekening 0,00    100 resultaat boekjaar 562,60   
113 kas 339,00    400 crediteuren 0,00   
200 debiteuren 310,81    430 zaalhuur, nog te betalen 0,00   
      820 subsidies, vooruitontvangen 3.750,00   

 tellingen 5.278,67     tellingen 5.278,67   
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Stichting Mee-r-doen, project Aan Tafel        
  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

400 inkoop voedsel 1.293,75  2.860  800 bijdragen maaltijden 1.610,00  3.120 

410 inkoop drank 109,44  260  810 vergoeding drankjes 338,00  650 

420 materiaal 261,01  350  820 subsidies 5.685,00  5.500 

430 zaalhuur 1.320,00  1.430  830 sponsoring 43,00  100 

440 representatie/vrijwilligers 127,20  0  840 overige baten 0,00   

450 kantoor-/bankkosten 139,52  150  850 rente 0,00   

460 PR 272,04  400       

470 kok 2.600,00  2.600       

480 energie keuken, opslag 600,00  600       

490 administratie/organisatie 400,00  400       

499 overige kosten 0,00         

000 resultaat 553,04  320       

 tellingen 7.676,00  9.370   tellingen 7.676,00  9.370 

 

 
Stichting Mee-r-doen, project Fietsen in Maarsbergen     
  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

420 materiaal 7,95  200  820 subsidies 311,32  500 

460 PR 47,86  200  860 ritten met vrijwilligers 0,00   
490 administratie/organisatie 400,00  400  870 betalingen fietsgebruik 145,00  300 
000 resultaat 0,51         

 tellingen 456,32  800   tellingen 456,32  808 

 

 
Stichting Mee-r-doen, project Zomerpodium      
  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

400 maaltijd   300  820 subsidies 4.500,00  6.000 

430 zaalhuur 300,00  330  840 overige baten   500 
460 PR 504,05  470  880 entreekaarten 1.250,00  1.200 
490 administratie/organisatie 2.000,00  2.100       
499 artiesten 2.936,90  4.500       

0000 resultaat 9,05         

 tellingen 5.750,00  7.700   tellingen 5.750,00  7.700 

 


