
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2021  

 
 
 

Stichting Mee-r-doen  

Maarsbergen 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

        
 

Jaarverslag 2021 Stichting Mee-r-doen 
 

Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Mee-r-doen. Stichting Mee-r-doen is in 2017 

opgericht; daarmee is dit het vijfde jaarverslag van de stichting.  

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 gemiddeld ruim 22 en 

in 2019 noteerden we gemiddeld ruim 24 bezoekers, 59 unieke personen. 2020 was een heel 

ander verhaal. Door corona waren we gedwongen twee keer voor langere tijd de deuren 

gesloten te houden. Ook in 2021 werden we geconfronteerd met sluitingen en beperkingen. 

 

Daarnaast heeft de stichting zich vanaf 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 de extra korting 

die de leverancier wilde geven, 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 sluitend te krijgen. In 2019 is veel ondernomen om de naamsbekendheid te 

vergroten. In 2020 leek het voor iedereen in eerste instantie weinig aantrekkelijk om met 

elkaar te gaan fietsen. Na het plaatsen van een scherm is de fiets dan toch weer een aantal keer 

uitgeleend. Wel bleek dat we nog wat extra aanpassingen moesten doen om de fiets voor 

iedereen bruikbaar te krijgen. In 2021 is die aanpassing gerealiseerd door ondersteuning 

vanuit de Lions Maarn, het Lokaal Sportakkoord en door de Dirk Kuyt Foundation. Op 1 

december is de fiets in zijn nieuwe vorm in werking gezet.  

 

Ook konden we in 2021 voor de tweede maal het Zomerpodium Maarsbergen organiseren, 

met bijzondere artiesten die letterlijk heel dichtbij komen. Samen met de maaltijd achteraf een 

feest voor de bezoekers. 

 

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 RCOAK, het VSB-fonds, de 

ING, het Lokaal Sportakkoord, het Elise Mathilde Fonds, de Dirk Kuyt Foundation, de Lions 

Maarn 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.  

Sinds begin 2021 heeft Stichting Mee-r-doen de ANBI-status. 

 

januari 2022 

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 kosten van de 

ingrediënten en bijdragen van de bezoekers, nu kon dit direct naar voren worden gehaald. 

Daarnaast kon, met de aanvullende toezegging van een tweetal fondsen, de begroting voor 

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

In 2020 zijn de fundamenten gelegd om het project Maarsbergen Aan Tafel voort te zetten in 

2021 en verder. Hiervoor zijn opnieuw (met succes) subsidies aangevraagd bij de Gemeente 

UH, het RCOAK en het Elise Mathilde Fonds. Ook de ING ondersteunt onze stichting.  

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. Wat trouwens, als je erop let, helemaal 

niet moeilijk is. Dat geldt ook voor de uiteenlopende dieetwensen en -eisen van sommige 

bezoekers. Als we het tijdig weten, houden we er rekening mee. Wel zijn we, om het vol te 

kunnen houden, afgestapt van een volledige driegangenmaaltijd; vanaf oktober zorgen we 

voor soep, een maaltijdsalade en brood. We vinden 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. 

Wij vinden het enorm leuk om steeds een keuze te kunnen bieden uit twee soorten soep, een 

vegetarische en een met vlees of vis. Ook in de salades zitten altijd veel verschillende, verse 

groenten; met vlees of vegetarisch bereid. Brood is meergranen en het beleg altijd gevarieerd 

en vaak gemaakt van groenten (kikkererwten, aubergines, tomaten).   
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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 corona maatregelen. Nadat 

we een scherm hebben laten maken, is er toch nog een aantal keer gebruik van de fiets 

gemaakt. Maar inmiddels is de doorbraak een feit. Ondanks of misschien door de beperkingen 

werden wij vaker benaderd dan in 2019 en 2020 bij elkaar. Dat heeft geresulteerd in ruim 

dertig dagdelen waarop de fiets gebruikt werd.  

       
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.  

Van enkele deelnemers kregen we de vraag of het niet mogelijk zou zijn om er voor te zorgen 

dat je als bijrijder kunt meebewegen met de trappers van de bestuurder zonder dat je daar 

kracht voor hoeft uit te oefenen. Navraag bij de dealer leerde ons dat dat mogelijk was.  

In 2021 is subsidie aangevraagd en gekregen van de Lions Maarn, van het Lokaal 

Sportakkoord en de Dirk Kuyt Foundation. In december 2021 kwam de fiets geheel aangepast 

weer naar Maarsbergen. Dit was reden voor een feestje.  

 
1 december 2021 

 

Zomerpodium 

In de zomer van 2020 hebben we met steun van een groep gezamenlijke fondsen (Oranje 

Fonds, Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK) een Zomerpodium georganiseerd voor 

ouderen, in een periode dat doorgaans veel activiteiten helemaal stil liggen.  
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Drie concerten en drie toneelvoorstellingen zijn uitgevoerd in de Dorpskerk en op het 

Landgoed Anderstein. Mede door extra financiering van het Fentener van Vlissingen Fonds 

en het Heuvelrug Fonds werd dit een geslaagd project.  

In 2021 hebben we het Zomerpodium herhaald met zes nieuwe optredens. Ook dit was een 

feest voor iedereen, temeer daar we er dit jaar in geslaagd zijn na de voorstelling voor 

iedereen een eenvoudige maaltijd klaar te zetten. Zo kon er, onder het genot van een soepje, 

een salade en broodjes over de voorstellingen en concerten worden nagesproken. Dit bleek 

een schot in de roos. Het maakte van een cultureel project nog meer een sociaal project.  

We vonden onder meer Leonie Jansen bereid om een (uitverkocht) concert te geven.  

 

 
 

De twee locaties waar dit alles zich afspeelde, zijn de Dorpskerk Maarsbergen en Landgoed 

Anderstein.  

De Dorpskerk is een charmante kerk uit de 19e eeuw waar normaal gesproken 150 mensen in 

kunnen. In corona-tijd, met afstand tussen de mensen, kunnen er maximaal 40 mensen in. De 

akoestiek in de kerk is fantastisch. Dit is de reden dat we alle muzikale optredens in de kerk 

hadden geprogrammeerd. De maaltijd vond plaats in ’t Gebouwtje, direct achter de kerk. 

De Deel van Landgoed Anderstein werd ons door de familie Van Beuningen ter beschikking 

gesteld voor de theatervoorstellingen . De Deel is een prachtige oude stal die geheel 

gerenoveerd is, waar in twee ruimtes (een voor de voorstelling en één voor de maaltijd aan het 

eind) het Zomerpodium kan worden gehouden.  

 

   

Dorpskerk Maarsbergen                                                             De Deel van Anderstein 
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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. .  

  
Vaak kunnen we publiciteit maken door bij bijzondere gelegenheden de soep te verzorgen. 

In 2021 hebben we weinig aan dit soort publiciteit kunnen en mogen doen. Wel hebben we 

per lokale krant laten weten wanneer we weer in actie mochten komen. Ook hebben we 

tijdens de lockdown iedereen elke maand opgezocht om contact te blijven houden met onze 

deelnemers en hen zo te ondersteunen in de moeilijke tijd.  

Het meest effectieve PR-instrument is toch de mond-op-mondreclame. In deze tijd weliswaar 

wat risicovol, maar we zien nog steeds nieuwe deelnemers verschijnen aan de hand van een 

vaste bezoeker. Uiteraard is op die manier de drempel voor nieuwelingen lager.  

 

Duofiets 

De meeste PR voor de duofiets is gemaakt in het jaar 2019, bij de start. De flyer die toen 

gemaakt is en die verspreid is in heel Maarsbergen en op belangrijke adressen in Maarn, 

wordt nog steeds gebruikt. We hebben de flyer inmiddels ook actief onder de aandacht 

gebracht bij vakantieparken en bij het gezondheidscentrum. Als er iets nieuws te melden valt 

(corona-scherm, aanpassing van de fiets), zorgen we voor een artikeltje in het huis-aan-

huisblad. 

Vaak worden we gevonden via de website. Daarvan hebben we de naam veranderd in 

www.duofietsmaarsbergen.nl en dat lijkt nog makkelijker vindbaar. 

 

Zomerpodium 

In mei 2021, toen weer duidelijk werd dat Het Zomerpodium kon doorgaan hebben we huis 

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

artikel gewijd aan dit project en elke 14 dagen 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 voorbereiding en de werkzaamheden op de dag zelf, onderhouden de 

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

er vier vrijwilligers mee, die om beurten op de vrijdag (inmiddels donderdag) helpen met de 

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

http://www.duofietsmaarsbergen.nl/
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kerstmaaltijd in 2019 kregen we ondersteuning van twee extra vrijwilligers, waaronder een 

professionele kok uit Maarsbergen zelf. De kerstmaaltijden in 2020 en 2021 gingen helaas 

niet door.  

Een maal per jaar doen we iets bijzonders met de vrijwilligers en het bestuur, een goede 

manier om onderling contact te houden. In 2019 hebben we met hen een kookworkshop 

georganiseerd; in september 2020 hebben we een gezamenlijke lunch gekregen bij landgoed 

Zuylenstein, in de buitenlucht. In 2021 konden we met bestuur en vrijwilligers buiten eten bij 

’t Vosje in Maarsbergen. 

 

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. Tot nu toe zijn slechts twee 

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

 

Zomerpodium  

Voor Het Zomerpodium waren alleen de twee vaste vrijwilligers Virga Lipman en Marc van 

Pelt aanwezig. Op die manier kon alles corona-proof worden uitgevoerd. Gelukkig was het 

publiek geduldig….. 

        
 

Corona-maatregelen 

In 2020 kregen we al te maken met een lockdown die ervoor zorgde dat we een aantal 

maanden niet bij elkaar mochten komen. Ook in 2021 woedde de pandemie door. We gingen 

het nieuwe jaar in terwijl we vrijwel niks mochten. In december 2020 hebben we voor 

Sinterklaas en voor de Kerst iets lekkers en een cadeautje rondgebracht bij alle deelnemers. 

Dat was een heel werk, want we wilden iedereen bereiken, bij elkaar telkens 60 adressen. 

Gelukkig is er in Maarsbergen een groot bestand aan vrijwilligers die altijd bereid zijn te 

helpen. Met 8 mensen hebben we de spullen rondgebracht in Maarsbergen, Maarn, 

Woudenberg, Leusden, zelfs in Scherpenzeel.   

Daar zijn we in januari 2021 mee verder gegaan. Elke maand hebben we iets gebracht tot we 

half mei weer open mochten. Op die manier hebben we ondanks de strenge maatregelen het 

contact kunnen voortzetten en het concept van Aan Tafel levend gehouden. Vanaf mei hebben 

we de groep gesplitst over de donderdag en de vrijdag, omdat we anders niet voldoende 

mensen kwijt konden in de zaal op anderhalve meter afstand.  

Korte tijd (na de vaccinatie) mochten we mensen iets dichter bij elkaar zetten en kon de groep 

weer in zijn geheel samen eten. Mede dankzij de ervaringen rond het Zomerpodium werden 

we steeds creatiever met het zodanig positioneren van de tafels dat mensen wel een veilige 

afstand konden bewaren maar toch contact konden hebben met hun tafelgenoten. Toen in 

november een avondsluiting vanaf 17.00uur ging gelden, zijn wij een uitgebreide lunch gaan 

serveren, nog steeds met gepaste afstand. Zo hebben we ondanks alles toch nog heel veel 

mensen kunnen bereiken. Helaas moesten we vlak voor Kerst weer op slot, met de rest van 

Nederland.  

Als na 14 januari 2022 nog steeds sprake is van een strenge lockdown, zullen we opnieuw 

proberen om vele mensen blij te maken met een bezoekje aan de deur met wat lekkers of een 

heerlijke maaltijdsoep.
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Resultaten 2021 Maarsbergen aan Tafel 

In de meerjarenbegroting 2021-2023 waren wij uitgegaan van een voortzetting van de formule 

van de twee voorgaande, zeer succesvolle jaren. En dus van gemiddeld 24 betalende 

bezoekers, op 26 vrijdagen. Helaas wordt ook Aan Tafel geraakt door de effecten van de 

pandemie. Ook wij kunnen, ondanks alle maatregelen die we nemen voor de veiligheid van de 

bezoekers, niet ontkomen aan sluiting als dat ook voor anderen geldt. Pas op 11 juni konden 

we elkaar weer ontmoeten in het Gebouwtje en kort na 9 december ging de deur weer dicht. 

In die 14 keer hebben we 267 bezoekers ontvangen, een gemiddelde van ruim 19, in totaal 33 

unieke personen. Overigens hebben we in de weken van 10 juni t/m 17 september de 

bezoekers gespreid over twee avonden, donderdag en vrijdag. Vanaf 30 september zijn we 

doorgegaan op donderdag, waarvan de laatste drie keer op de middag. 

In 2021 hebben in totaal 33 verschillende deelnemers de maaltijd bezocht. Daarnaast hebben 

we de eerste 5 maanden, samen met de vrijwilligers van de koffieochtend, de deelnemers 

thuis opgezocht met een vrijwel kant en klare maaltijd die ze zelf konden afmaken. Per keer 

waren dat ruim 60 adressen. 

 

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

de (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 (+€ 316), 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 (+€ 260) was begroot, 

die op deze lagere omzet niet kon worden gerealiseerd (+€ 198). Er wordt 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 maar € 13 besteed (begroot € 350); vrijwel alles is inmiddels wel aanwezig, 

maar kleine aanvullingen in keukenmateriaal blijven nuttig, in dit geval broodmandjes. 

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 22 avonden (in een periode 

van 14 x 2 weken) bezoekers ontvangen.  

Op representatie/vrijwilligers was € 450 begroot en is € 357 besteed. Het blijft belangrijk 

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

De kantoor- en bankkosten betreffen de kosten van betalingsverkeer. De ervaring leert dat 

deze tarieven zelfrijzend zijn.  

Een overschrijding van € 83 (17%) op publiciteit. Dit betreft met name het onderhoud van de 

website. Daarnaast heeft de stichting bijgedragen aan de plaatsing van een ‘dorpsbankje’ vlak 

bij het Gebouwtje.  

Geen afwijking op de kosten voor de koks. De koks ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 

Er worden geen kosten meer gemaakt voor huur van opslag.  

Voor de administratie wordt een vrijwilligersvergoeding betaald. 

 

Op de post subsidies zien we – nu nog – een afwijking van € 1.500. Naast de subsidie van de 

gemeente à € 1.500, het Postcodeloterij Buurtfomds à € 1.500 en het Elise Mathilde fonds à 

€ 1.000 was er een toezegging van het RCOAK; dit fonds moeten nog in de gelegenheid 

worden gesteld om de subsidie vast te stellen in relatie met de daadwerkelijke 

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

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

 

Het negatieve resultaat over 2021 kan nog wijzigen onder invloed van de subsidiebeslissing 

van het RCOAK. 

 

Resultaten 2021 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 

werd daarom vanaf 2020 aanzienlijk bijgesteld.  

 

De belangrijkste kosten zijn voor materiaal (€ 1.670 geraamd, € 1.970 gerealiseerd). Dit 

betreft de aanpassing van de fiets, met voetenbakjes en een ingreep in het aandrijfmechanisme 

waardoor de passagier naar behoefte de benen kan stilhouden of juist bewegen. Voor deze 

ingreep zijn bijdragen ontvangen van de Lions, de Dirk Kuyt Foundation en het Sportakkoord. 

Voor onderhoud in de toekomst (alleen al de dure accu) is € 500 toegevoegd aan de 

voorziening.  

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. 

In 2019 waren al vrij veel kosten voor PR gemaakt. De voorraad flyers wordt gestaag 

opgebruikt. De raming van € 200 is niet aangesproken.  

Voor administratie/organisatie wordt volstaan met een vrijwilligersvergoeding. 

 

Op de post subsidies waren bijdragen begroot van de Lions, de Dirk Kuyt Foundation en het 

Sportakkoord; deze hebben samen de aanpassing van de fiets bekostigd.  

De betalingen voor het gebruik waren geraamd op € 300. In 2021 hebben we de fiets voor 31 

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

vrijwilliger meebracht. De opbrengst van € 580 ligt hoger dan 31 x € 15, omdat sommige 

gebruikers spontaan meer betaalden.  

 

Resultaten 2021 Zomerpodium Maarsbergen  

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

Oranjefonds, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK, met het verzoek om ook in 2021 iets te 

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

van het Postcodeloterij Buurtfomds konden deze activiteiten georganiseerd worden. Deze 

subsidies zijn inmiddels verantwoord en afgerekend. De tekortgaranties van het 

Heuvelrugfonds en het Fonds Fentener van Vlissingen waren een steun in de rug bij de 

organisatie, maar zijn uiteindelijk niet aangesproken.  

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

werd, zijn: 

Evenals vorig jaar was voor een eenvoudige maaltijd (soep, broodjes) een raming van € 300 

opgenomen. Deze keer hebben we de maaltijd, met inachtneming van de 

veiligheidsmaatregels, wél laten doorgaan. In de begroting hadden we echter geen rekening 

gehouden met de opbrengsten ervan.  



 10 

De zaalhuur was aanvankelijk geraamd voor het gebruik van de Dorpskerk voor de 

muziekactiviteiten en de Deel van landgoed Anderstein voor de drie theatervoorstellingen. 

Daarnaast hebben we voor de maaltijd gebruik kunnen maken van het Gebouwtje.  

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

aanvaardbare gage. Niettemin kon een volwaardige programmering worden geboden. 

De kaartverkoop was bijna 13% boven de verwachting.  

 

Twee balansposten verdienen nadere toelichting: 

Het resultaat van het boekjaar hangt af van de beoordeling van onze verantwoording door het 

RCOAK, dat nog geen definitieve subsidie heeft kunnen vaststellen. 

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

nogmaals in 2020 in 2021) ontvangen die ons zullen helpen met dekking van de activiteiten 

van de stichting ná 2021. 

 

Toekomst 

Het is gelukt om, ten minste voor 2022, zekerheid te krijgen van aanvullende subsidiering. 

Voor 2023 is dit nog niet compleet. 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. In de loop van 2021 is 

gebleken dat met een goede zaalindeling 20 tot 24 mensen veilig kunnen aanschuiven. 

 

Een belangrijke verandering die in 2022 gaat spelen, is de verhuizing van de twee 

initiatiefnemers; zij zullen letterlijk op afstand komen te staan, maar hebben toegezegd om 

waar nodig in 2022 nog te koken voor Aan Tafel. Voor de duofiets is al een nieuwe 

standplaats gevonden. Wel is het nodig om de coördinatie en het beheer van de website over 

te dragen. Mogelijk neemt Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen de organisatie van het 

Zomerpodium op zich. Hierover zijn we nog met hen in gesprek.  

 

We blijven samenwerken met andere initiatieven die het dorpswelzijn versterken en 

initiatieven om samen activiteiten te ondernemen.  

Wel moeten we kijken naar een andere manier van samenwerken met het plaatselijke Oranje 

Comité op Koningsdag. De samenwerking loopt prima, maar de invulling kan anders.  

 

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

we voldoende vrijwilligers voor het fietsproject.  

De draaiboeken voor ‘Aan Tafel!’ en de duofiets hoeven nauwelijks geraadpleegd te worden, 

maar het blijft verstandig om ze periodiek tegen het licht te houden, zodat de activiteiten altijd 

overdraagbaar zijn.  

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 2021     

  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

400 inkoop voedsel 1.375,83  2.640  800 bijdragen maaltijden 1.873,00  2.600 

410 inkoop drank 149,65  260  810 vergoeding drankjes 492,00  520 

420 materiaal 1.982,84  2.020  820 subsidies 11.299,19  14.970 

430 zaalhuur 1.960,00  1.880  830 sponsoring 29,60  100 

440 representatie/vrijwilligers 356,50  450  840 overige baten 0,00  0 

450 kantoor-/bankkosten 148,86  150  850 rente 0,00  0 

460 PR 1.552,84  1.450  860 bijdragen ritten met vrijwilligers 0,00  0 

470 kok 2.500,00  2.600  870 betalingen fietsgebruik 580,00  300 

480 energie keuken, opslag 0,00  0  880 entreekaarten 1.690,00  1.500 

490 administratie/organisatie 2.550,00  2.900      0 

499 overige kosten/artiesten 3.968,00  5.400      0 

0000 resultaat -580,73  240       

 tellingen 15.963,79  19.990   tellingen 15.963,79  19.990 

           

           
Stichting Mee-r-doen, geconsolideerde balans per 31-12-2021     

  Activa      Passiva   
110 ING 3.324,54    100 algemene reserve 1.528,67   
111 ING-spaarrekening 0,00    100 resultaat boekjaar -580,73   
113 kas 391,00    400 crediteuren 19,55   
200 debiteuren 1.001,95    430 zaalhuur, nog te betalen 0,00   

      820 subsidies, vooruitontvangen 3.250,00   

      830 sponsoring, vooruitontvangen    

      130 voorziening onderhoud (fiets) 500,00   

 tellingen 4.717,49     tellingen 4.717,49   
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Stichting Mee-r-doen, project Aan Tafel    jaarrekening 2021    

  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

400 inkoop voedsel 1.048,90  2.340  800 bijdragen maaltijden 1.365,00  2.600 

410 inkoop drank 52,87  260  810 vergoeding drankjes 251,00  520 

420 materiaal 12,69  350  820 subsidies 4.000,00  5.500 

430 zaalhuur 1.210,00  1.430  830 sponsoring 29,60  100 

440 representatie/vrijwilligers 356,50  450       
450 kantoor-/bankkosten 148,86  150       
460 PR 582,69  500       
470 kok 2.500,00  2.600       
490 administratie/organisatie 400,00  400       
0000 resultaat -666,91  240       

 tellingen 5.645,60  8.720   tellingen 5.645,60  8.720 

 

 

Stichting Mee-r-doen, project Fietsen in Maarsbergen jaarrekening 2021    

  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

420 materiaal/onderhoud 1.970,15  1.670  820 subsidies 1.526,19  1.970 

460 PR 0,00  200  870 betalingen fietsgebruik 580,00     300 

490 administratie/organisatie 50,00  400       
0000 resultaat 86,04         

 tellingen 2.106,19  2.270   tellingen 2.106,19  2.270 

 

 

Stichting Mee-r-doen, project Zomerpodium  jaarrekening 2021    

  werkelijk  begroot    werkelijk  begroot 

nr omschrijving lasten  lasten  nr omschrijving baten  baten 

400 maaltijd 326,93  300  800 bijdrage maaltijd 508,00   
410 inkoop drank 96,78  0  810 vergoeding drankjes 241,00   
430 zaalhuur 750,00  450  820 subsidies 5.773,00    7.500 

460 PR 970,15  750       
490 administratie/organisatie 2.100,00  2.100       

499 artiesten 3.968,00  5.400  880 entreekaarten 1.690,00    1.500 

0000 resultaat 0,14         

 tellingen 8.212,00  9.000   tellingen 8.212,00  9.000 

 


