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Voorwoord
2018 was een speciaal jaar, het jaar waarin
Weekendtref volwassen is geworden, 18 jaar! Een
hele prestatie, want Weekendtref wordt gedraaid
door en voor de doelgroep, maar zoals dat met jongvolwassenen ook het geval is: aandacht, warmte,
hulp, meekijken en meedenken blijven belangrijk om
goed voort te kunnen gaan. Precies dat proberen we
ook met Weekendtref te blijven doen: met alle vrijwilligers, als bestuur en met de ondersteuning van de gemeente.
Het afgelopen jaar is er weer van alles gevierd, zijn er bijzondere
uitjes geweest en tal van activiteiten georganiseerd. Bij dat
laatste spelen de activiteitenbegeleiders een belangrijke rol en
wat bijzonder is: aardig wat activiteitenbegeleiders komen
trouwens met enige regelmaat terug! Denk maar aan Andreas
met tekenen en schilderen, Clarine met meditatie, Will met
voetverzorging en Dilvin met haar creatieve activiteit. Afgelopen
jaar kwam ook Margriet weer terug met kunstzinnig werk. Nieuw
en heel welkom was Lisa die zo leuk kan knippen, Lars met
stoelmassage en Lucie met beweegactiviteiten.
Ook in eigen gelederen hebben we veel mensen die een flinke en
prettige duit in het zakje deden van onze activiteitenagenda. Zo
was daar Henk met zijn tafeltenniscompetities en bingo‘s samen
met Paul. Wat dacht je van Philippe met zijn interessante
lezingen, Hennie met haar heerlijke hapjes en Connie en Johanna
met hun beautysalon, Felice met haar handwerkmiddagen.
We gaan er onverminderd mee door in 2019 evenals met de
heerlijke themamaaltijden en de prachtige uitjes en we moeten
niet vergeten dat we met het basisprogramma van Weekendtref
misschien wel het beste in huis hebben. Want bij Weekendtref
kun je elkaar ontmoeten, praatje maken, bakkie doen, spelletje
spelen, krantje lezen, eten op zaterdag en vooral… omzien naar
elkaar. In een setting die het meest lijkt op een huiskamer. Veel
bezoekers van Weekendtref voelen zich hier goed thuis.
Ik wens jullie veel leesplezier met dit jaarverslag waarin we dit
jaar vooral een doorkijkje geven hoe het er aan toe gaat bij
Weekendtref achter de schermen.
Monique Peltenburg, voorzitter
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Waarom Weekendtref
"Weekendtref daar kom je voor gezelligheid" is onze slogan. Onze
doelstelling is eenzaamheidsproblematiek te verlichten of te
voorkomen. We runnen een ontmoetingsplaats in het weekend en
bieden activiteiten aan mensen met psychische problemen ((Ex)
cliënten van de GGZ uit Amersfoort e.o.).
Wij bieden ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten het gehele
jaar aan op de zaterdagen en zondagen. In het weekend vallen
veel activiteiten stil; dagbesteding, therapie, werk en, helaas,
ook de zorg. Weekendtref is dan ook een eenzaamheidspreventieproject. Nogal wat mensen verliezen in de loop van hun ziektegeschiedenis het contact met familie en vroegere vrienden. Wij
voorzien op een laagdrempelige manier in een behoefte, zodat
mensen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten met elkaar kunnen
ondernemen en eventueel vrijwilligerswerk kunnen gaan ontplooien. Dit draagt bij tot een zekere stabiliteit en structuur en
een stuk zingeving in het leven van onze bezoekers.
De meerwaarde van Weekendtref zien wij terug in de huidige
samenleving waarin participatie van steeds groter belang is. Ons
project zorgt voor zelfredzaamheid en ondersteuning vanuit de
omgeving. Wij zien dat onze bezoekers ook door de week contact
met elkaar zoeken en iets samen ondernemen of elkaar zelfs
ondersteunen. Er ontstaan nieuwe vriendschappen en zij
vergroten hun sociale netwerk.
Bezoekers en vrijwilligers hebben veel invloed
op de gang van zaken binnen Weekendtref.
Het is een zelf gestuurd initiatief. Onze
vrijwilligers uit de doelgroep zijn overal actief
in onze organisatie, zoals bijvoorbeeld achter
de bar, in de kookploeg, in de activiteitenbegeleiding, in ons bestuur en de klachtencommissie. Ook taken als het beheren van een
eigen website, het bijhouden van onze
Facebookpagina of het maken van een
jaarverslag; alles wordt mede door onze vrijwilligers verzorgd.
Weekendtref is echt van en voor Weekendtreffers!
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Cliënt gestuurde Ontmoetingsplaats
Onze aanpak en opzet is succesvol. Weekendtref draait voor een
belangrijk deel op vrijwilligers. Het is voor elke vrijwilliger
belangrijk erkenning te krijgen voor zijn of haar inzet. Eenmaal
per jaar is er overleg met de coördinator met aansluitend een
feestje of een etentje. Als er reden toe is beleggen wij een
vergadering alleen voor koks of beheerders en wij besteden dan
ook veel aandacht aan de vrijwilligersdag.
Eenmaal per jaar is er een Bezoekersvergadering samen met het
bestuur. De bezoekersvergadering wordt door ons wel de
belangrijkste vergadering van het jaar genoemd. Daarin kunnen
suggesties en kwesties naar voren worden gebracht die opgepakt
worden door vrijwilligers, coördinator of het bestuur.
Weekendactiviteiten
Elk weekend organiseren we activiteiten. Bij Weekendtref kun je
een kopje koffie drinken, krantje lezen, praatje maken of een
spelletje doen. Elke zaterdag is er een warme maaltijd. Ook
kijken wij weleens samen tv, bijvoorbeeld naar voetbal of andere
belangrijke sportwedstrijden en elke laatste zondagmiddag van
de maand houden wij een "Happy Hour" en maken daar zelf
lekkere hapjes voor klaar.
Onze bezoekers hebben verschillende interesses, leeftijd en
achtergrond. Daarom bieden wij een divers aanbod aan.
Feestdagen
Wij houden er rekening mee dat
een aantal bezoekers geen of
weinig binding meer hebben met
hun familie en/of vroegere
vriendenkring. Ook daarom
volgen wij de traditionele
feestdagen en andere
hoogtepunten in het jaar en
maken wij daar veel werk van. Zo genieten wij jaarlijks van een
Valentijnsdiner, Paas-brunch, Pinksterbuffet, Barbecue, Sint Tea,
Kerstdiner, een Ramadanmaaltijd.
Een andere feestelijkheid die jaarlijks terugkeert is de nieuwjaarsreceptie elk jaar volgens hetzelfde beproefde recept: oliebolletjes eten, een toespraak van onze voorzitter, een Nieuwjaarsloterij met voor iedereen een prijs, live muziek en als het
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even kan een bezoek van onze wethouder. In 2018 kwamen "De
Boa’s" onze receptie opluisteren, dit tot groot genoegen van veel
van onze bezoekers.
In de Week van de Psychiatrie wordt er door ons iets bijzonders
geregeld. In 2018 hadden we "Het Gewone Folk" te gast met hun
meezingers en daarnaast was er een workshop van de Lachcoach
Maarten Vos.
Er op uit
Daar waar mogelijk stimuleren wij om er samen op uit te gaan.
We bieden, mede op basis van de suggesties van bezoekers, een
jaarprogramma met een diversiteit aan uitjes, zowel dicht bij huis
als wat verder weg, in wat grotere en kleinere groepjes. Dit
stimuleert ook het naderhand met elkaar nog eens af te spreken
om er op uit te gaan.
Zo zijn we naar De "Warme Winteravond" in Dierenpark Amersfoort, naar de avonturenfilm "Peter Rabbit" in de bioscoop en
twee koor optredens, waar ook weekendtreffers optraden,
geweest. Eenmaal per jaar organiseren wij een wat groter uitje
en gaan we met een bus vol mensen op pad. In 2018 was dat
naar Ouwehands Dierenpark. In voorgaande jaren gingen we na
het uitje samen uit eten in Amersfoort. Daar niet alle bezoekers
twee activiteiten op een dag aan kunnen zijn we op een andere
dag uit eten gegaan. Dit keer was dat naar "Wok het Oosten" op
het Stationsplein in Amersfoort.
Buurtcontacten
Het contact met de buurt is voor ons ook belangrijk. Zo nemen
we deel aan activiteiten in de buurt en in de stad. In samenwerking met Kwintes organiseerden wij "Struinen door de Tuinen"
en "Gluren bij de Buren" In juli 2018 speelde de GGZ- band
"Apple Juice" in onze tuin. We lenen onze barbecues uit aan
organisaties die werken voor dezelfde doelgroep, evenals onze
mobile geluidsinstallatie en handwerkmaterialen. Er zijn inmiddels
best veel mensen die Weekendtref kennen en een warm hart toe
dragen en ons weten te verrassen. Sinds jaar en dag krijgen wij
regelmatig een mand monstertjes van shampoo, zeepjes waar we
onze bezoekers mee blij maken. Ook ontvangen wij regelmatig
kleding en schoeisel. Wij kunnen mede dankzij deze giften tijdens
onze Nieuwjaarsreceptie een loterij houden met voor iedereen
een prijs.

-7-

Creatief
Er is een teken- en schildersgroep en er worden
collages gemaakt. We beschilderden porselein,
werkten met houtskool en leerden de
genoegens van werken met krijtverf kennen. Er
zijn handwerkmiddagen maar vaak brengen
onze bezoekers een brei- of haakwerkje,
mandala- of kleurboek mee. Ook dat komt de
huiselijke sfeer ten goede.
Educatief
De bezoekers horen graag een goed verhaal. Niet al te moeilijk,
maar wel een praatje en een plaatje. De onderwerpen zijn divers.
Weekendtref had in 2018 o.a. een presentatie over Vincent van
Gogh door Liesbeth Vlaanderen. Zij is kunsthistorica en is onze
oudste vrijwilliger, zij is al 91 jaar! Het weekend na haar
presentatie keken wij met veel plezier naar de film "Loving
Vincent". Onze bezoeker Ben Ossendrijver is imker en hield een
werkelijk interessante presentatie over bijen.
Aandacht voor lichaam en geest
Ook in 2018 waren er activiteiten zoals Life Goals, Mediteren, de
Knip- en Beauty salon en een behandeling van een pedicure.
Muzikale activiteiten
Er treden weleens artiesten, soms uit eigen
gelederen, op bij Weekendtref. Florentien zong
prachtige liederen met haar moeder en hun
beider zanglerares begeleide hen op de piano. Bij
ons pinksterbuffet was er ook een schitterende
muzikale vertelling: "De Almacht van de Boktor"
met Moniek Nusselein als begaafde vertelster en
Rossi Ovtcharova met haar betoverende vioolspel.
Ook de Sint tea met dit jaar clownsduo "Puur met
Nootjes" was een groot succes.
Wat doen we nog meer
x Wij organiseren ruim 100 activiteiten per jaar.
x Brengen elke twee maanden een activiteitenkalender uit,
deze wordt naar alle bij ons bekende bezoekers gestuurd,
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x

op de website van Weekendtref geplaatst en naar enkele
organisaties zoals o.a. Indebuurt033 en Kwintes gestuurd.
Zijn wij het hele jaar elk weekend open. Zaterdag van
13.30-21.00 uur en zondag van 13.30 tot 17.00 uur,
ongeacht of het samenvalt met een feestdag.

Tot slot . . .
. . . nog een traditie die we niet in een jaarplan opnemen, maar
vermeldenswaardig is en illustreert wat Weekendtref betekent
voor bezoekers, en vrijwilligers. In de tijd dat Weekendtref
bestaat hebben wij al 16 keer afscheid moeten nemen van
iemand uit ons midden. Als wij vernemen dat een van onze
bezoekers is overleden proberen wij contact te zoeken met de
familie. Wij overleggen of onze bezoekers welkom zijn bij de
uitvaart en kopiëren de rouwkaart. Wij zenden onze bezoekers
een brief. In Weekendtref zetten wij een tafeltje neer met een
foto van de overledene, een bloemetje een kaarsje en een boekje
om iets in te schijven. Dat boekje gaat later naar de familie.
Gelukkig is in 2018 niemand ons ontvallen.
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Vrijwilligersdag
Weekendtref is ontstaan vanuit de vraag van onze bezoekers om
een plek waar zij in het weekend naar toe konden komen om
elkaar te ontmoeten of een activiteit te ondernemen. Zo kregen
zij een plek waar zij ook in het weekend onder de mensen kunnen
zijn, maar Weekendtref kan alleen bestaan door onze vrijwilligers
die voor en achter de schermen samen de Weekendtref vorm
geven. Zij zorgen ervoor dat wij elk weekend open kunnen zijn.
Wij zijn dan ook heel blij met onze vrijwilligers!
Elk jaar op 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. Op die
dag zetten wij onze vrijwilligers graag nog eens extra in het
zonnetje door ze een kleine blijk van waardering te sturen.
Dit jaar was dat een door mij gemaakt boekje met inspirerende
teksten hoe je liefdevol met jezelf kan omgaan. Kino vroeg mij of
het goed was om het boekje naar onze vrijwilligers te sturen. Ik
vond dat een mooi idee en een hele eer. Ik heb met veel plezier
het boekje gemaakt, laten drukken en gezorgd dat iedere
vrijwilliger het boekje op 7 december in zijn of haar brievenbus
had. Ook zat er een kaartje bij met een gedicht over hoe blij wij
zijn met onze vrijwilligers. Ik heb hele lieve reacties hierop
gekregen en het was fijn om dit voor onze vrijwilligers te kunnen
doen.
Ingrid van Hamersveld, bestuurslid
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Weekendtref online
Voor het geval u het nog niet
weet: Weekendtref is ook
online actief. Wie het lief en
leed van Weekendtref wil
volgen, kan daarvoor terecht
op onze Facebookpagina.
Regelmatig plaatsen we op
onze smoelenboekpagina
berichten over van alles en
nog wat. Van “Groetjes van de
Pandaberen in Ouwehands
Dierenpark” tot reportages
over de Sint Tea en het
Kerstdiner. En van alles wat
daar tussen zit.
Met korte “reportages” maakt uw reporter de mensen zoveel
mogelijk deelgenoot van wat er in onze huiskamer aan
verschillende activiteiten de revue passeert. Het proza bij de
foto’s bevat meestal een kwinkslag en wat humor. Op deze wijze
laten we de bezoeker van onze pagina de mooie momenten meeof herbeleven. Als dat gepaard gaat met een (glim)lach is dat
extra mooi.
Als je wil weten wat er te doen is op zaterdag of zondag klik je op
"evenementen". Daar brengen we u op de hoogte van de agenda
van de activiteiten. Zo ben je nooit te vroeg of te laat, maar altijd
precies op tijd!
Regelmatig wordt ook verslag gedaan van de culinaire
hoogstandjes in het Eetcafé. Gelukkig hebben we de foto’s nog op
onze pagina. De Allerhande is er niets bij!
Ook in 2019 houdt Weekendtref bezoekers en vrienden weer op
de hoogte met foto's, filmpjes van alles dat op ons pad komt.
Deel het bericht als je wil. Of laat een opmerking achter bij een
bericht dat je leuk vind. Wat leven in de brouwerij is altijd
gezellig!
Gertwien Waterkoort
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Weekendtref en Platform 31
Platform 31 is het kenniscentrum voor stad en regio. Zij verbinden wetenschap en praktijk in uiteenlopende domeinen. De
resultaten van hun werkzaamheden zijn altijd gratis te raadplegen. Suzan van Klaveren, projectleider wonen en zorg,
onderzoekt o.a. eenzaamheid (en de preventie hiervan) bij
mensen met een psychiatrische aandoening. Kunnen zij deel gaan
nemen aan algemene sociale projecten in hun wijk? In het kader
van dit onderzoek bracht haar team een bezoek aan Weekendtref. Dit na een verkennend gesprek met onze coördinator Kino
en bestuurslid Félice. Het verslag van dit gesprek is te vinden in
de Nieuwsbrief van Platform 31 van 6 september 2018. Tijdens
hun bezoek interviewden ze verschillende bezoekers en
vrijwilligers. Het artikel met daarin de bevindingen van hun
onderzoek zal nog verschijnen.
Felice Vlaanderen, secretaris

Meer informatie:
Weekendtref doet mee aan het project Welkom in ons buurthuis
van Platform31. In dit project bezoekt Platform31 vier
ontmoetingscentra in de wijk om daar met mensen met een
psychiatrische aandoening in gesprek te gaan over hoe een
ontmoetingscentrum tot een welkome plek gemaakt kan worden.
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Even voorstellen
Mijn naam is Loekie Jansma. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als beschermingsbewindvoerder. Naast mijn werk zing,
lees en wandel ik graag. Ook koken vind ik een leuke bezigheid.
Ik woon in de mooiste wijk van Amersfoort, het Soesterkwartier.
Medio 2017 zette ik voor het eerst een voet binnen bij Weekend
tref als kookster. Een keer in de twee maand koken, samen met
iemand anders, leuk om te doen. Al gauw zijn de vaste bezoekers
bekenden voor me en ben ik een bekende voor de vaste
bezoekers. Mijn gemakkelijk te onthouden naam, werkte daar
natuurlijk aan mee. Weekendtref was bij mij al wel bekend. Mijn
zus Jeltje hoorde ik regelmatig over Weekendtref praten. Toen ik
dan ook, via via hoorde dat ze nog wel wat vrijwilligers in de
keuken konden gebruiken, heb ik me dan ook aangemeld. Dit
koken doe ik nog steeds en met veel plezier.
Begin 2018 polste Kino me over een bestuursfunctie . Gert-Jan,
de penningmeester, wilde er mee stoppen. Ik heb ja gezegd.
Medio 2018 heb ik die taak overgenomen van de vorige
penningmeester. Sinds die tijd ontvang ik maandelijks een dikke
enveloppe in de brievenbus . . . de weekstaten per maand. Van
de verzameling papier uit die enveloppen mag ik dan het
jaarrapport maken. Ik denk dat dat gelukt is. De korte versie van
de jaarrekening vind je verderop in dit jaarverslag terug.

13-13-
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Afscheid wethouder
Fleur Imming
Onze wethouder Fleur Imming voor
Zorg, Wonen, Samenwerking en
Communicatie moest haar post
verlaten in 2018. Voor ons was zij een
wethouder met een warm hart voor
Weekendtref en zij heeft ons meerdere
malen bezocht en toegesproken. In
een interview in de verkiezingskrant
21 maart 2018 van de Partij van de
Arbeid kreeg zij de volgende vraag:
Welk initiatief van Amersfoortse burgers heeft het meest indruk
op je gemaakt?
Haar antwoord hierop was: "Daar hoef ik helemaal niet lang over
na te denken. In het Leusderkwartier staat Wijkcentrum de
Driehoek. Het wordt beheerd door de organisatie Kwintes. De
Weekendtref wordt daar georganiseerd en is een
ontmoetingsinitiatief van en door mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Ik heb enorme waardering voor de cliëntenraad
en de gebruikers die daar met elkaar zoveel activiteiten
ondernemen. Zij hebben zorg en aandacht voor elkaar. Ik sla
geen nieuwjaarsreceptie van Weekendtref over! Ik kom daar heel
graag en het is een van mijn drijfveren om me voor deze mensen
in te zetten en met woningbouwcoöperaties het gesprek aan te
gaan. Mensen hebben een goede woonplek nodig en het is
belangrijk om mensen met een psychische kwetsbaarheid niet te
stigmatiseren. Vooroordelen zijn er veel en het is jammer dat het
beeld niet altijd klopt met de werkelijkheid. Vaak is het de
onbekendheid. Het zou fijn zijn wanneer mensen zich meer
verdiepen in anderen die kwetsbaar zijn en soms ondersteuning
of zorg nodig hebben."
Medio 2018 is Wethouder Menno Tiggelaar "onze" wethouder
geworden. Wij hebben hem inmiddels mogen begroeten.
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Stichting Cliënten Contact Eemland
Stichting Cliënten Contact Eemland (SCCE)
Sinds 2001 organiseert SCCE in Amersfoort de cliëntgestuurde
ontmoetingsplaats Weekendtref waar bezoekers vrijblijvend,
alle weekenden van het jaar, elkaar kunnen ontmoeten en
deelnemen aan activiteiten. De stichting wordt gesubsidieerd
door de gemeente Amersfoort.
In de statuten van de stichting is als doelstelling vastgelegd
het verlichten van eenzaamheidsproblematiek voor (ex)
cliënten van de GGZ. Belangrijk is hierbij het vergroten en
verstevigen van sociale contacten, juist in de weekenden.
SCCE wil met Weekendtref een veilige en laagdrempelige
ontmoetingsplaats creëren en behouden die aanvoelt als een
huiskamer voor de bezoekers en vrijwilligers. Om dit te
bereiken is gekozen voor zelfbeheer van de ontmoetingsruimte. De stichting richt zich hiermee op de regio Amersfoort.

Bestuur
Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd.
Samenstelling in 2018:
Monique Peltenburg,
Loeki Jansma,
Felice Vlaanderen,
Ingrid van Hamersveld,
Gertwien Waterkoort,

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid

Met dank aan Gert Jan Nieland (penningmeester) en Lydia
Janssen (lid) die in 2018 hun taak binnen het bestuur hebben
neergelegd.
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Bezoekers Weekendtref
Onze bezoekers komen uit Amersfoort en omstreken. Veel bezoekers hebben een vaste dagbesteding op werkdagen. In de
weekeinden kunnen zij terecht bij Weekendtref.
Per weekend komen er gemiddeld 50 bezoekers, daarvan blijven
er rond de 20 voor de avondmaaltijd op zaterdag.
Het bezoekersbestand omvat een kleine 200 namen variërend in
leeftijd van 25 tot 65+.
Naast de persoonlijke contacten in Weekendtref wordt contact
met de bezoekers onderhouden door elke twee maanden een
activiteitenagenda en een nieuwsbrief te sturen. Wij sturen ook
verjaardag- en kerstkaarten. Voor lief en leed brengen wij soms
een bloemetje en de bezoekers nemen regelmatig het initiatief
om gezamenlijk een kaart te zenden naar iemand die ziek is.
Weekendtref heeft een website en is te vinden op Facebook. In
de jaarlijkse bezoekersvergadering kunnen ontwikkelingen, suggesties, nieuwe ideeën, verbeteringen en knelpunten worden
besproken.

Cliëntgestuurde organisatie
Weekendtref is een cliëntgestuurde ontmoetingsplaats; de
uitvoering ligt voor een groot deel in handen van mensen uit
de doelgroep. Dit geldt zowel in het bestuur, de keuken,
achter de bar en bij de activiteiten.

17-17-

Coördinator
Kino van den Bergh is onze coördinator en
vaste kracht voor 16 uur per week. Haar
taken zijn het informeren van en contact
onderhouden met bezoekers. Het werven,
plannen, begeleiden en aansturen van vrijwilligers. Het initiëren, plannen en (mede)
vormgeven van een scala aan activiteiten. Zij
verzorgt de PR en onderhoudt contact met
externe groeperingen.
Juist door haar coördinerende en signalerende rol kan zij - als
spin in het web - inspelen op de vraag van onze bezoekers en
vrijwilligers.

Klachtencommissie
Wie niet tevreden is over iets wat er binnen Weekendtref
gebeurd kan een klacht indienen bij de klachtencommissie
van Weekendtref.
De klachtencommissie bestaat uit Hans Kroon, Anneke Boeser
en Hans Flapper.
Meer informatie over de klachtencommissie en ons
privacyreglement vind je op de website van Weekendtref
(www.weekendtref.nl).
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Vrienden van de Weekendtref
De Stichting Vrienden van de Weekendtref is opgericht zodat
instellingen of personen die de Weekendtref een warm hart toe
dragen een schenking kunnen doen ten behoeve van aankopen
of activiteiten die niet subsidiabel zijn. De Stichting is door de
Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit levert de schenker en ontvanger bepaalde fiscale
voordelen op.
Schenkingen
Met schenkingen kan Weekendtref iets extra’s doen. Zo kunnen
wij, dankzij schenkingen, elk weekend fruit kopen voor de
bezoekers. Een donatie kan ook worden gedaan met een speciaal
doel, bijvoorbeeld om kerstpakketten samen
te stellen voor bezoekers en vrijwilligers.
Ook schenkingen in natura zijn mogelijk,
bijvoorbeeld: goede gedragen kleding en
schoenen waar onze bezoekers naar
hartenlust in kunnen grasduinen, materiaal
voor de knutselactiviteiten en boeken voor
de gezamenlijke boekenkast.
Ook ontving de stichting als schenking
agenda’s en kalenders voor het nieuwe jaar
en cadeautjes voor de bingo of de Nieuwjaarsloterij.
Elke donatie, klein of groot, in geld of natura, wij zijn er blij mee!
Samen maken we het leuker!
Bestuurssamenstelling in 2018
Monique Peltenburg,
voorzitter
Loeki Jansma,
penningmeester
Felice Vlaanderen,
secretaris
Met dank aan Gert-Jan Nieland (penningmeester) die in 2018 zijn
taak binnen het bestuur heeft neergelegd.
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Stichting Cliënten Contact Eemland
Jaarrekening 2018
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
(x €)

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Voorschot coördinator

1.500

1.500

--

1.360

Nog te ontvangen facturen / declaraties

1.500

2.860

Liquide middelen
ABN AMRO

53.805

Kas

50.492

--

213
53.805

50.705

55.305

53.565

PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen

34.365

Exploitatieoverschot lopend jaar

34.365

--

-34.365

34.365

20.940

19.200

55.305

53.565

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
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Stichting Cliënten Contact Eemland
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018
(x € )

BATEN
SUBSIDIES
Gemeente Amersfoort
Bijdrage Vrienden Weekendtref

WERKELIJK
2018

LASTEN

WERKELIJK
2017

61.732
950

61.732
--

60.168
1.160

5.726

4.500
--

4.322
--

68.408

66.232

65.650

EXPLOITATIE
Bar- en maaltijdomzet

TOTAAL BATEN

BEGROTING
2018

WERKELIJK
2018

BEGROTING
2018

WERKELIJK
2017

HUISVESTING
Huur
Inventaris

11.000
547

11.000
1.000

11.024
1.204

PERSONEEL
Coördinator
Vrijwilligersvergoeding

29.181
3.512

28.750
3.500

28.541
3.352

EXPLOITATIE
Kostprijs van de omzet

8.037

4.800

5.611

3.950
4.450
3.724
1.959
1.112-

2.750
6.000
2.750
2.500
1.250-

2.796
5.658
2.374
1.669
1.220-

174
1.019

500
1.750

1.115
1.724

200
1.727
40

200
1.700
282

200
1.602

68.408

66.232

65.650

--

--

--

ACTIVITEITEN
Optredens
Uitstapje
Seizoenfeest
Diversen
Eigenbijdrage
BESTUUR
Publiciteit
Kantoorkosten
Reis/verblijfkosten
Contributies/bankkosten
Accountantskosten
Onvoorzien
TOTAAL LASTEN
EXPLOITATIESALDO
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Stichting Cliënten Contact Eemland
TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018
Algemeen
Met dank aan Stichting Vrienden van de Weekendtref is de exploitatie afgesloten met een
resultaat van € 0.
Een stabiele inkomensbron is de subsidie van de gemeente Amersfoort. In 2018 weer
licht gestegen ten opzichte van 2017.
Ook het afgelopen jaar is het weer gelukt om de bezoekers van Weekendtref een mooi
gevarieerd programma te bieden. Het bezoekersaantal is gemiddeld toegenomen naar
27 bezoekers. Een kleine stijging. Laagste aantal is 24, hoogste aantal: 33.
Weekendtref registreert per dagdeel de bezoekers: zaterdagmiddag en -avond en
zondagmiddag.
Subsidie
Het bedrag van de subsidie van de gemeente Amersfoort is in 2018 met ruim € 1.500
toegenomen ten opzichte van 2017. Totale subsidie 2018: € 61.732. Ook voor 2019 is
subsidie toegezegd.
Exploitatie
Huur
De nota voor 2017 is ontvangen en betaald. Dit is een bedrag van € 10.455. Voor 2018 is
een bedrag van € 11.000 opgenomen in de kosten.
Activiteiten
De post voor activiteiten is gestegen ten opzichte van 2017 en heel licht gestegen ten
opzichte van de begroting. Het aanbod is erg gevarieerd en wordt zeer gewaardeerd door
de bezoekers. Het percentage van de subsidie wat hieraan besteed wordt is: 21%.
De eigen bijdrage die vermeld staat, is de bijdrage voor de activiteiten buiten de locatie
van Weekendtref.
Personeel en bestuur
De kosten voor de inzet van de coördinator zijn iets gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Ook ten opzichte van de begroting zijn deze iets toegenomen.
Dit geldt ook voor de kosten van de vrijwilligers. Deze kosten liggen wel op het niveau
van de begroting. De vrijwilligersvergoeding is nog steeds € 3,50 per keer.
Exploitatie omzet en inkoop
De omzet is gestegen. Dit komt doordat het gemiddelde aantal bezoekers ook is
gestegen. Onder omzet verstaan we de ontvangen bedragen voor de koffie en voor de
maaltijden. De omzet in 2018 was € 5.726 ten opzichte van € 4.322 in 2017. De kostprijs
van de omzet was: € 8.037 in 2018 ten opzichte van € 5.611 in 2017.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vrijwilligers van de zaterdagavondploeg
zonder kosten mee mogen eten.
Balans
Door de bijdrage van Stichting Vrienden van de Weekendtref blijft het vermogen gelijk
ten opzicht van 2017.
De nog te betalen kosten en declaraties die betrekking hebben op het afgelopen jaar zijn,
voor deze bekend zijn, meegenomen in de exploitatie.
Amersfoort, 22 februari 2019,
Loekie Jansma, Penningmeester Stichting Cliënten Contact Eemland
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Stichting Vrienden van de Weekendtref
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 'STICHTING VRIENDEN VAN DE
WEEKENDTREF'
(x €)

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
ABN AMRO

7.620

6.743

7.620

6.743

PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen

5.583

Resultaat boekjaar

1.087

5.433
150
6.670

5.583

950

1.160

7.620

6.743

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Stichting Vrienden van de Weekendtref
De Stichting Vrienden van de Weekendtref heeft als doel, het verwerven van gelden ter
financiering van niet-subsidiabele activiteiten en middelen van de Stichting Cliënten
Contact Eemland.
In de loop van het verslagjaar zijn enkele schenkingen ontvangen. Het geld is in het
verslagjaar besteed o.a. aan de kerstpakketten.
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Informatie en Contact
Coördinator
Kino van den Bergh
06 30 72 07 21
kino@weekendtref.nl
Secretariaat
Ringweg Randenbroek 78E
3816 CM Amersfoort
secretaris@weekendtref.nl
Voorzitter
Monique Peltenburg
monique.peltenburg@xs4all.nl
Bezoekadres
Wijkhuis de Driehoek
Woestijgerweg 3
3817 SB Amersfoort
Openingstijden
Zaterdag:
13.30-21.00
Zondag:
13.30-17.00
telefoon (tijdens openingsuren): 06 20 21 51 11
www.weekendtref.nl
www.facebook.com/weekendtref
Doneren? Graag!
St. Vrienden van Weekendtref
te Amersfoort
ANBI RSIN 8153.16.501
bankrek.nr. NL56 ABNA 0518 9196 76
Colofon
Uitgave:
Stichting Cliënten Contact Eemland
Redactieteam: Monique Peltenburg
Ingrid van Hamersveld
Kino van den Bergh
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