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1. Algemene gegevens
•
•
•
•
•
•
•

Statutaire naam van de organisatie luidt: Stichting Huis van Ontmoeting.
Statutair gevestigd in Apeldoorn.
Datum van oprichting 16 mei 2018
KvK nummer 71663770
RSIN 858801553
De Stichting Vrienden Huis Van Ontmoeting heeft de ANBI status verkregen op
18 februari 2019.
Het jaarverslag, de jaarrekening, informatie over projecten en algemene
informatie is terug te vinden op www.stichtinghvo.nl

2. Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van Ontmoeting, Welzijn en Zingeving voor
mensen die wonen in de wijk De Maten van Apeldoorn, ongeacht de leeftijd of
levensovertuiging en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren
activiteiten gericht op:
•
•
•
•
•
•
•

ontmoeting van jongeren onderling;
ontmoeting van ouderen onderling;
ontmoeting van jongeren en ouderen onderling;
armoedebestrijding binnen de wijk De Maten;
het bieden van onderlinge zorg en onderlinge hulp voor bewoners binnen de
wijk;
geestelijk welzijn;
het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen.

3. Verslag van het bestuur

3.1.

Achtergrond van ontstaan en werkwijze

Dit is het derde jaarverslag van stichting vrienden van de stichting Huis van Ontmoeting
(VHvO). In mei 2018 heeft de PKN geloofsgemeenschap de Drie Ranken in de Maten in
Apeldoorn deze stichting opgericht als een zelfstandige juridische entiteit. Het doel is het

3

bevorderen van Ontmoeting, Welzijn en Zingeving voor mensen in de wijk de Maten in
Apeldoorn ongeacht leeftijd of levensovertuiging en alles wat dit bevordert in de ruimste
zin van het woord.
De stichting wil dit doel verwezenlijken door het financieel (mede) mogelijk maken van
activiteiten gericht op ontmoeting, armoedebestrijding, onderlinge zorg en hulp,
(geestelijk) welzijn, zingeving en het bevorderen van duurzaamheid in brede zin.
Financieel wordt de stichting mogelijk gemaakt door verwerven van subsidies, donaties,
schenkingen, etc. Er zal geen actieve geldwerving door collectes of acties plaatsvinden.
Financiële verantwoording wordt afgelegd middels Jaarstukken. De stichting is in het
bezit van een ANBI status. Daarom staan jaarverslagen, jaarrekeningen en informatie
over projecten op de website van de stichting: https://stichtinghvo.nl/stvhvo/.
In de wijk de Maten ondersteunen ook veel niet-kerkleden de uitgangspunten
Ontmoeting, Welzijn en Zingeving van de stichting HvO. Om ook ondersteuning middels
giften te kunnen ontvangen van particulieren of kleine bedrijven (MKB) in de wijk is de
stichting Vrienden van stichting HvO opgericht. Deze kan samen met HvO fondswerving
doen en tevens inkomsten verkrijgen door giften (‘vriend van…’ ; individueel en/of
bedrijf). Deze gelden wordt vervolgens uiteindelijk gestort op rekening HvO.
3.2.

Het jaar 2021

We hebben geprobeerd om projecten te herfinancieren door een beroep te doen op
subsidies, fondsen en crowdfunding.
3.3.

Het bestuur in 2020

De stichting wordt bestuurd door een niet bezoldigd bestuur. Dit bestuur bestond in
2021 uit: Steven Gerritsen, voorzitter; Niels Nieuwenhuizen, secretaris; Henk Bijl,
penningmeester; Bart Maessen, algemeen lid; Sue Kroon, algemeen lid.
In dit derde volledige kalender jaar waren 6 bijeenkomsten van het bestuur van stichting
VHvO en werd zo mogelijk een vertegenwoordiger van het bestuur afgevaardigd naar de
vergaderingen van stichting HvO. Hierdoor konden er veel administratieve zaken
worden afgerond en tegelijkertijd gestart worden met financiële ondersteuning van
projecten.
Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen, waren:
•
•
•
•

Herijking van een Huishoudelijk Reglement
Ontwikkelen van een nieuwe website,
Afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen stichting HvO en
stichting Vrienden van HvO.
Vastleggen van schriftelijke afspraken met projecten
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•
•

•
•
•
•
•
•
3.4.

Aanvragen doen met hulp van digitale versie Fondsenboek.
Vergroten van naamsbekendheid en bekendheid met de doelstelling van de
stichting door: artikelen in Wijkkrant de Maten; website en ontwikkelen van een
folder/flyer
Bespreken van mogelijke financiële garantstelling van projecten.
Bespreken van herfinanciering van ondersteunde projecten
Bespreken van accepteren van nieuwe aanmeldingen voor financiële
(mede)ondersteuning
Bespreken hoe kunnen we ons actief verbinden met bestaande projecten in de
wijk de Maten, passend bij de doelstelling van VHvO.
Concept Beleidsplan 2022
Concept Begroting 2022
Projecten in 2021

Door de corona pandemie werden weinig initiatieven genomen en werden veel
projecten vroegtijdig gestopt of beëindigd.
* Voor project ‘all souls all mates’ (ASAM) werd een crowdfundings-actie opgestart en
afgerond. Dit project kon ondanks de corona-pandemie doorgang vinden en vond
voornamelijk in de open lucht plaats.

4. Toekomst
In 2022 gaan we zo mogelijk verder met reeds bestaande projecten. Daarnaast willen we
indien mogelijk activiteiten op gebied van muziek en op gebied van het vertellen van
verhalen financieel mede mogelijk maken. Tenslotte willen we actief zoeken naar verbinding
met bestaande projecten in de wijk de Maten, passend bij de doelstelling van HvO.
Ook zullen we proberen contact te leggen met ondernemers als potentiële donateurs.
Tevens zullen we twee keer per jaar een nieuwsbrief proberen uit te brengen en een
ontmoetingsbijeenkomst beleggen voor onze vrienden/donateurs.
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