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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 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 Huis van Ontmoeting (HvO). 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 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. 

http://www.stichtinghvo.nl/
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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/sthvo/. 

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 gestort op rekening HvO. 

3.2. Het jaar 2021 

Begin 2019 ontving de stichting een royale donatie van Fokko Woldendorp, 

één van de initiatiefnemers van het eerste uur. Daarmee konden we in 2019 

alsook in 2020 en 2021 enkele projecten financieel ondersteunen. 

Tegelijkertijd zijn we succesvol geweest om deze ondersteuning weer te 

herfinancieren door een beroep te doen op subsidies, fondsen en 

crowdfunding. 

3.3. Het bestuur in 2021 

De stichting wordt bestuurd door niet bezoldigde bestuursleden. Dit bestuur 

bestond in 2021 uit: Kees Gorter, voorzitter; Evert Schut, secretaris; Piet 

Mooren, penningmeester; Jacqueline Pol, algemeen lid; Vincent Althof, 

algemeen lid. 

In dit kalender jaar waren 11 bijeenkomsten van het bestuur van stichting 

HvO, waarvan 4 samen met het bestuur van stichting Vrienden van Huis van 

Ontmoeting (VHvO). Door de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-

19 moesten er van deze 11 bijeenkomsten 6 via ZOOM plaatsvinden! 

Ondanks deze beperkingen hebben we in 2021 voortgang gemaakt met de 

inhoudelijke onderbouwing van de stichting en tevens veel projecten geldelijk 

kunnen (blijven) ondersteunen. Bij de vergaderingen van HvO was een 

gemandateerd lid van VHvO aanwezig. Hierdoor konden er veel 

administratieve zaken worden afgerond en tegelijkertijd gestart worden met 

financiële ondersteuning van projecten. De stichting HvO heeft een plaats 

verworven bij het bevorderen van Ontmoeting, Welzijn en Zingeving voor 

mensen die wonen in de wijk De Maten 

https://stichtinghvo.nl/sthvo/
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Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen, waren:  

• Actualiseren van het Huishoudelijk Reglement 

• Creëren van een overzichtelijke en stabiele Cloud omgeving. 

• Doorontwikkeling van aanmeldformulieren voor projecten.  

• Jaarlijkse update van de afspraken tussen de taken en 

verantwoordelijkheden tussen stichting HvO en stichting VHvO . 

• Vastleggen van schriftelijke afspraken met projecten. 

• Aanvragen bij Gemeente Apeldoorn voor subsidie Intiatieven regeling 

en subsidie Gebiedsparticipatie. 

• Aanvragen met hulp van digitale versie Fondsenboek.  

• Vergroten van naamsbekendheid en bekendheid met de doelstelling 

van de stichting door: artikelen in Drieklank en 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.  

• Ontwikkelen en vaststellen van Visie document 2020-2024 

• Bespreken hoe kunnen we ons actief verbinden met bestaande 

projecten in de wijk de Maten, passend bij de doelstelling van HvO. 

•  

• Vaststellen van  Beleids- en Werkplan 2022. 

• Gezien de impact van COVID-19 wordt de Begroting 2022 in april 2022 

opgesteld. 

• Overleg met DB van Kerkbestuur De Drie Ranken over onderwerpen 

als procedures, financiële steun, uitgevoerde projecten en informatie-

uitwisseling. 

• Bespreken betekenis voor de stichtingen van invoer Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen (WBTR)  

• Bespreken noodzaak van een aansprakelijkheidsverzekering voor de 

stichting als entiteit 

• Presentatie verzorgen voor Digitale Informatie markt Welzijnswerk 

Apeldoorn (Samen 055)  

•  Vervolg contact met MEE, de hoofdpenvoerder namens de Gemeente 

Apeldoorn voor welzijnswerk in stadsdeel Zuidoost. Lopende en 

mogelijk toekomstige projecten besproken.  

• Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, zowel voor de Stichting HvO 

als de stichting VHvO. De bedoeling is, dat deze begin 2022 actief 

wordt.  

 

3.4. Projecten in 2021 
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We verkregen financiële ondersteuning voor lopende projecten, maar ook voor 

nieuwe initiatieven. En dat ondanks corona!. Geweldig dat veel van deze 

projecten, al dan niet in gewijzigde vorm, doorgang hadden! Dank aan de 

werkgroep leden. Daardoor konden mensen uit de wijk de Maten deze 

activiteiten blijven bezoeken. 

De volgende projecten werden in 2021 financieel mede mogelijk gemaakt 

• All Souls All Mates (ASAM) Bij ASAM is het de gewoonte om rond 1 

november bij het kerkgebouw duizenden kaarsjes aan te steken. Door 

mensen die een dierbare zijn verloren of op een andere manier met 

leed te maken hebben kregen. In 2021 is dit gedaan op zaterdag 31 

oktober. Voorafgaand was er om 19.00u het Lichtuur met muziek, 

verhalen en poëzie in de grote kerkzaal van De Drie Ranken. De 

kaarsjes werden aangestoken van 20:00 uur tot 21:00 uur in ‘de Tuin’ 

(Community Garden) van de Drie Ranken. Belangstellenden worden 

van harte uitgenodigd zelf ook een kaarsje aan te steken. Een kaarsje 

branden is inmiddels een breed gangbare vorm om betrokkenheid uit te 

drukken. 

 

• Reparatie Café. In de Drie Ranken is er sinds 2014 een reparatie café. 

Dit café is geopend op de derde dinsdag van de maand, van 09.30- 

11.30 uur. Iedere bewoner van de wijk de Maten is van harte welkom 

om met kapotte huishoudelijke artikelen en/of huisraad naar dit café te 

komen. Een paar technisch onderlegde vrijwilligers zijn dan aanwezig 

om te bezien of het artikel te repareren is. In 2021 zijn de reparaties 

i.v.m. COVID-19 gestopt of in minimale vorm doorgegaan. In 2021 is 

er ook gebruik gemaakt van het systeem “drop and go”. Dat betekent 

dat men te repareren spullen thuis ophaalt en gerepareerd weer 

terugbrengt (indien mogelijk). 

 

• Oud Geleerd Jong Gedaan (OJGJ) Voor senioren die meer cognitief 

uitdagende activiteiten willen volgen, organiseert de Stichting Oud 

Geleerd Jong Gedaan (OGJG)   interactieve colleges. Deze colleges 

worden gegeven door studenten zodat generaties worden verbonden 

en kennis wordt gedeeld. Persoonlijke groei is niet afhankelijk van 

leeftijd. In 2021 zijn 3 series colleges gerealiseerd, te weten De 

Nederlandse Grondwet (apr. 2021), Infectie en Immuniteit (mei/juni 

2021) en “De Europese Unie heeft besloten… (oktober 2021). Elke serie 

bestond uit 4 colleges van een uur. Het maximale aantal deelnemers is 

door de werkgroep vastgesteld op 40. Dit is gedaan om een goede 

interactie mogelijk te maken tussen de deelnemers en de student-

docent. Vanwege de coronamaatregelen is het maximaal aantal 

deelnemers voor de laatste collegereeks in oktober teruggebracht naar 

30 en is door de werkgroep voor de bijeenkomsten een corona-protocol 

opgesteld.  Verder zijn er i.v.m. COVID-19 een aantal colleges via een 
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digitale zoomverbinding gegeven. Om de deelname aan de colleges 

financieel aantrekkelijk te houden wordt de werkgroep financieel 

ondersteund door HvO. Hierdoor kon de entreeprijs voor elke serie  op 

€ 20,00 worden gehouden. Echter door verhoging van de centrale 

afdracht aan de landelijke stichting OGJG wordt de entreeprijs in 2022 

verhoogd naar € 25,00. Voor 2022 staan weer drie of vier reeksen 

gepland t.w. in februari Klimaat en weerverandering en in april het 

Koningshuis in Apeldoorn. De overige onderwerpen en data moeten nog 

worden vastgesteld.  

 

• FEEL 

FEEL is afgeleid van Fokko En ELlie (Woldendorp) en kan tevens, 

vertaald vanuit het Engels, refereren aan ‘voelen’ of ‘gevoel’. Directe 

aanleiding is de gift van Fokko en Ellie aan de stichting ‘Huis van 

Ontmoeting’ met onder andere als doel om het beleven van muziek en 

verhalen in De Drie Ranken te stimuleren. Het is de bedoeling om 

ongeveer 6 concerten per jaar te organiseren met verschillende vormen 

en genres. Van klassieke muziek, tot verhalen, jazz en gospel. De 

doelgroep wordt gevormd door iedereen, jong en oud, die wil genieten 

van muziek. In de PR richt men  zich dan ook niet alleen op de leden 

van de geloofsgemeenschap maar juist ook op alle bewoners 

van de Maten en daar buiten. In 2021 hebben er 2 activiteiten ( dubbel 

concert Charlotte Glorie en een stomme film met orgelmuziek) plaats 

gevonden die ondanks de coronamaatregelen goed zijn bezocht.  

In 2022 zullen de activiteiten weer worden georganiseerd zodra de 

corona maatregelen dit mogelijk maken. 

 

• Groene tuin In het voorjaar van 2021 is de “groene tuin” aangelegd 

aan de Eglantierlaan bij het kerkgebouw die toegankelijk is voor alle 

bewoners van de wijk De Maten. Zo kan het een ‘Community Garden’ 

zijn. In deze tuin vindt natuurlijke afwatering plaats door een 

waterdoorlatende halfverharding. Met de keuze van de planten is 

rekening gehouden met droogtebestendigheid en biodiversiteit, om 

zoveel mogelijk insecten, vlinders en bijen te trekken. (‘Flora trekt 

Fauna’) De bomen die geplant worden moeten een aantrekkelijke 

leefomgeving voor vogels vormen. Op 17 maart 2021 (boomplantdag) 

is de tuin, met het planten van een boom, officieel geopend door 

wethouder Wim Willems. Tuinmeubilair geeft de mogelijkheid om even 

tot rust te komen of (na corona) om samen buiten in gesprek te raken. 

Inmiddels is er ook een insectenhotel en een brievenbus voor 

‘hemelpost’ geplaatst. 

 

• Digicoach 

Digicoach (Digitaliseren Oud door Jong) 

De pilot van Digicoach is gestart in juni 2021. Het doel is om senioren 
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digitaal wegwijs te maken door jongeren in een één op één situatie. Bij 

de evaluatie waren de eerste ervaringen positief. De jongeren prezen 

de snelheid van de ouderen en de senioren prezen het geduld van de 

jongeren. In najaar 2021 is er succesvol een nieuwe serie van 8 

bijeenkomsten geweest bij 9 senioren aan huis  

In 2022 zal dit project worden vervolgd iuni het voorjaar . Er worden 

jongeren aangetrokken via het ROC Aventus als digicoach.   

 

• Ontmoeten en Eten 

De Stichtingen hebben als cadeau voor de opening van De 

(vernieuwde) Drie Ranken multiculturele hapjes aangeboden onder de 

naam ‘Smaken in de Maten’. Er waren 7 tafels met hapjes. Er zijn 

verschillende gerechten, waaronder 4 buitenlandse en 3 Nederlandse 

gerechten. Bij de tafels stonden  banners met een beschrijving van de 

hapjes en waarom deze zijn gekozen. Ook lagen er gesealde kaartjes 

met de recepten die men kan fotograferen.   

 

• LHBTI+ ouderen 

De maandelijkse bijeenkomsten van de LHBTI ouderen zijn medio 2021 

gestart. Men wil zowel een middag - als avondbijeenkomst organiseren. 

HvO heeft hiervoor subsidie aangevraagd en gekregen. Door COVID-19 

heeft deze activiteit enige tijd stilgelegen.  

 

 

 

 

4. Toekomst 

In 2022 gaan we verder met bestaande projecten (indien zij geldelijke 

ondersteuning aanvragen) en zo mogelijk met nieuwe. Alles om onze doelstelling 

weer waar te maken na een jaar met beperkingen.  

• De Kerkrenmeesters (KRM) van De Drie Ranken zullen begin januari 2022 

bij HvO een aanvraag doen voor het financieel ondersteunen van de Druif.. 

Dit is een al vele jaren bestaande ontmoetingsplek van de diaconie van De 

Drie Ranken voor alle inwoners van de wijk de Maten, waar men in een 

huiskamer een kopje koffie kan drinken en een goed gesprek kan voeren. 

• Ook zal er in 2022 (april) gestart worden met ondersteuning van het 

project Kleurrijk Ontmoeten in de Maten (KOM!). Er wordt een dag 

georganiseerd voor ontmoeting tussen mensen van verschillende culturen, 

te beginnen in de Maten. Op die dag worden activiteiten georganiseerd 

waardoor mensen uit de Apeldoornse samenleving van verschillende 

culturele achtergrond samen in gesprek kunnen komen. Door 

kennismaking en ontmoeting kan er verbinding ontstaan.  
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• Daarnaast willen we activiteiten op gebied van muziek en op gebied van 

ontmoeting, geestelijk welzijn en duurzaamheid financieel mede mogelijk 

maken.  

• Tenslotte willen we actief zoeken naar verbinding met bestaande en 

nieuwe projecten in de wijk De Maten, passend bij de doelstelling van 

HvO. 


