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Voorwoord
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar in de geschiedenis van Markt 17. Het jaar was net begonnen
en de Covid – 19 -epidemie werd een pandemie. Voor ons inloopcentrum had dit grote
gevolgen. Door de lockdown, medio maart, sloten we onze deuren. Vanaf 23 juni gingen we weer
beperkt open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur open. Er werd nog niet
gekookt. Van 12 augustus tot 14 oktober is er weer voor een gelimiteerd aantal bezoekers een
maaltijd bereid.
Deze tijd vroeg om flexibiliteit en inventiviteit van de medewerkers om door de sluiting en
beperkte opening contact te houden met bezoekers en vrijwilligers. Meer bereikbaar zijn door
telefonische contacten, bezoek op afspraak en regelmatige posts op social media.
Markt 17 is sinds december 2011 als inloopcentrum in gebruik. Er is in die 9 jaar weinig veranderd
aan het interieur. Een opfrisbeurt was hard nodig. In 2019 is een inventarisatie gemaakt van de
wensen over de herinrichting van de ruimte van bezoekers en vrijwilligers. Uiteindelijk zijn die
wensen gerealiseerd binnen het budget en door sponsoring van lokale bedrijven. In 2019 was het
plan om samen met bezoekers en vrijwilligers de opfrisbeurt uit te voeren. Ook hierin is ons plan
aangepast en heeft een viertal mensen de klus geklaard. Het resultaat? Een mooie, aantrekkelijke
bezoekersruimte. Vrijdag 2 oktober is in aanwezigheid van een beperkt aantal genodigden de
heropening gevierd en in de loop van de middag belangstellenden de gelegenheid gegeven de
locatie te bewonderen.
Onze dank gaat uit naar iedereen, die zich heeft ingezet voor Markt 17: bezoekers, vrijwilligers,
medewerkers. We willen onze bijzondere waardering uitspreken voor het team, dat de opfrisbeurt
heeft verzorgd en de sponsoren, die dit mogelijk maakten.
Wij hopen u in 2021, zo gauw het mogelijk is, weer te ontmoeten in Markt 17.
Ad Stolk
Voorzitter Stichting Wageningen Diaconaal Centrum
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Bezoekers
Het jaar 2020 is op te delen in 2 periodes: ‘vóór corona’ en ‘tijdens corona’. Tijdens de eerste 3
maanden van 2020 was een en ander nog te kenschetsen zoals dat in Jaarverslag 2019 staat
beschreven. Echter, toen het coronavirus wereldwijd toesloeg is het inloopcentrum per 14 maart
2020 gesloten. Ontmoeting en vrijwilligerswerk, alles kwam stil te liggen. De coördinator hield met
vrijwilligers en een aantal bezoekers contact via mails, telefoon en sociale media. Hij opende een
nieuwe Facebook community en mensen konden elkaar in ieder geval nog via digitale wegen
vinden. Zorgen waren er wel, eenzaamheid lag op de loer.
In lijn met de landelijke trend werd het inloopcentrum op 23 juni weer geopend. Een streng
corona-proof protocol was leidraad, en maaltijden waren nog niet mogelijk. Mede door het
kunnen gebruiken van het grote tuinterras konden de ontmoetingen echter weer plaatsvinden.
Alleen op de middagen was het inloopcentrum geopend, zonder maaltijden. De bezoekersgroep
slonk tot niet veel meer dan 10 mensen per middag.

Aan de stamtafel kregen gesprekken zo de kans om wat meer diepgang te krijgen, ook omdat de
focus niet zo lag bij de maaltijdbereiding. De doordeweekse openstelling leek in dit opzicht wel op
de zondagmiddag. Regelmatig werd er door bezoekers uitgesproken dat zij heel blij waren met de
mogelijkheid om naar het inloopcentrum te kunnen gaan, en mensen te ontmoeten. Dit ondanks
de lastige corona maatregelen waaraan men zich moest houden. Dit heeft een enkele keer tot
spanningen geleid, toen er gehandhaafd moest worden, maar meestal ging het gewoon goed.
Vanaf 12 augustus werd er 2 maanden lang weer samen gegeten, weliswaar alleen op woensdagen
en met slechts 15 mensen, maar het lukte goed om dit veilig te doen. Vanaf 14 oktober is de
landelijke gedeeltelijke lockdown gevolgd: tijdelijk alleen ’s middags geopend, zonder maaltijden.
Uiteindelijk volgde er vanaf 18 december een tweede volledige lockdown. Deze lockdown zou tot
ver in 2021 doorlopen. Hoewel het centrum gesloten was kwam de coördinator wekelijks drie
middagen naar Markt 17 en was beschikbaar voor 1 op 1 gesprekken met vrijwilligers en bezoekers
die behoefte hadden aan een luisterend oor. Dit was mogelijk wanneer men vooraf een afspraak
maakte. Hiervan maakten bezoekers daadwerkelijk gebruik.
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Toch wordt het maken van een afspraak voor een 1 op 1 gesprek als een extra drempel ervaren.
Het op eigen initiatief en op eigen tijd naar het inloopcentrum gaan hoort tot het wezen van het
laagdrempelige inloopcentrum. Voor sommige bezoekers is het maken van een afspraak bovendien
heel lastig. De coördinator ging ook de straat op en ontmoette daar vaak ook bekende bezoekers.
Een praatje maken kan dan alsnog tot een zinvol gesprek leiden, en tijdens een gezamenlijke
wandeling wint een gesprek aan diepgang.

1. Activiteiten
1.1 Regelmatige activiteiten
Maaltijden
De eerste 10 weken van 2020 werd er wekelijks drie maal samen gegeten. Toen sloeg de pandemie
toe. Het coronavirus zorgde voor een eerste ‘lockdown’ op 14 maart. Een groot deel van deze
lockdownperiode hebben wij aangewend voor de al op handen zijnde verbouwing de ‘opfrisbeurt’.
Vanaf 23 juni ging het inloopcentrum weer open, met alle nodige corona restricties. Alleen op de
middagen waren we geopend, zonder maaltijden. Vanaf 12 augustus hebben we twee maanden
lang weer samen gegeten, weliswaar alleen op woensdagen en met slechts 15 mensen.
Vanaf 14 oktober hebben wij de landelijke
gedeeltelijke lockdown gevolgd: we gingen weer
terug naar openstelling van alleen de middagen
zonder maaltijden. Uiteindelijk volgde er vanaf 18
december een tweede volledige lockdown. Hoewel
het centrum gesloten was kwam de coördinator
wekelijks 3 middagen naar Markt 17 en was
beschikbaar voor één op één gesprekken met
bezoekers en vrijwilligers die hier behoefte aan
hadden. Dit was mogelijk na een afspraak.
Tot aan de eerste lockdown van 14 maart was men in het inloopcentrum bijeen in een doorgaans
goede sfeer; mensen waarderen het enorm dat de gelegenheid bestaat om zo op ongedwongen
wijze andere mensen te leren kennen en hun kring van kennissen en misschien zelfs vrienden uit te
breiden.
Markt 17 werkte samen met ‘Foodsharing’. Deze organisatie spant zich in om ervoor te zorgen dat
zo weinig mogelijk eten wordt weggegooid. Na elke maaltijd belde één van hun vrijwilligers naar
Markt 17 en haalde vervolgens de restanten bij ons op. Tijdens de wekelijkse woensdagmarkt
betrok de kok rond sluitingstijd groenten en fruit van een marktkoopman, die daarvoor slechts
enkele euro’s rekende. Doorgaans groente en fruit dat niet meer bij een volgende marktdag kon
worden aangeboden, vond een goede eindbestemming bij Markt 17, waar het de basis was van
het menu van die dag.
Vanwege de pandemie was het niet mogelijk de gebruikelijke ‘speciale maaltijden’ te organiseren;
in 2020 geen Kerstdiner, geen diner met Nieuwjaar, geen VOD Kerstactie.
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Muzikale ontmoetingen
De zondagmiddagen leenden zich goed voor bijzondere activiteiten. Zo maakte ook in 2020 een
groepje bezoekers samen muziek: gitaren, piano, en zang. Eén van de bezoekers was hierbij de
initiatiefnemer. Hij bracht zijn muziekinstrumenten en apparatuur in. Een kleinschalige karaoke was
steeds onderdeel van het programma. Bezoekers kwamen met plezier en keken uit naar de zondag.
Dit werkt verbindend, geeft gezelligheid en dwingt delnemers naar elkaar te luisteren. Ook bij deze
activiteit heeft de coronapandemie een stempel gedrukt: Het musiceren kon weliswaar doorgaan,
maar niet het zingen! Enige zondagen in de zomer en het najaar werd er in de buitenlucht, op het
terras onder het afdak, toch nog gezongen, maar dan op geoorloofde afstand. Gaandeweg zakte
deze activiteit in 2020 wat in.
Exposities
In 2020 konden de exposities gelukkig wel voorgang vinden, hoewel de bezichtiging door corona
maatregelen soms werd doorkruist. Er is gedurende het jaar werk geëxposeerd van Gerard Mulder,
Gelske Kwikkel-Bruinsma en Malak Abusam.

Een vrijwilliger coördineerde de exposities en nodigde de kunstenaars uit om op zondagmiddagen
present te zijn zodat bezoekers met hen in gesprek konden zijn over hun kunst. De exposities
trokken ook in 2020 – wanneer mogelijk - weer mensen aan die anders Markt 17 niet zo gauw
zouden binnengaan.
Baby café
Het babycafé is gebruikelijk elke tweede woensdag van 10:00 tot 12:00
uur één keer per maand. Vanwege de coronavirussituatie werden er in
2020 echter minder bijeenkomsten gehouden, namelijk 6, waaronder 4 in
het inloopcentrum en 2 bijeenkomsten online via Zoom. Volgens de regels
werd het aantal deelnemers beperkt tot 5 ouders of verzorgers met hun
baby's. Voor elke bijeenkomst werd een gastspreker uitgenodigd om een
lezing te geven over een specifiek onderwerp. De vrijwilligers van het
baby-café werken zelfstandig.

2.2 Eenmalige activiteiten
Veel gebruikelijke jaarlijks eenmalig terugkerende activiteiten zijn in 2020 niet doorgegaan. Zo was
er geen NLdoet-actie; geen VOD Kerstactie en geen Rode Kruis EHBO post in Markt 17 op 5 mei.
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Ook werden er geen ruilbeurzen georganiseerd. Wél was er de officiële her-opening van het
inloopcentrum op vrijdag 2 oktober.

2. Welsaam
Welsaam is het samenwerkingsverband van 28 organisaties binnen het sociaal domein van
Wageningen. Markt 17 is één van de deelnemers. In het jaarverslag van Welsaam verantwoordt
het bestuur van Markt 17 de activiteiten in het inloopcentrum die vanuit deze samenwerking
gefinancierd worden.
Via de appgroep van Welsaam hield de coördinator contact met de
partnerorganisaties. Er werd een overzicht samengesteld van de
activiteiten van de betrokken organisaties tijdens de wisselende
landelijke coronamaatregelen. Aan de orde kwamen onder andere het
openingsbeleid en de verschillende vormen van hulp en opvang die er
geboden werd. Dit overzicht werd regelmatig geactualiseerd.
Op de website van Welsaam werden in de rubriek ‘in de spotlight’
interviews geplaatst die de communicatiemedewerkster van Welsaam
hield met medewerkers van de diverse aangesloten instellingen. Zo werd
ook de coördinator van Markt 17 geïnterviewd. De lezer krijgt een goed
beeld van de werkwijze van de diverse organisaties binnen Welsaam.

3. Opfrisbeurt voor Markt 17
Vanwege de maatregelen die de overheid trof om de verspreiding van het coronavirus zo veel
mogelijk te beperken, moest ook inloopcentrum Markt 17 vanaf medio maart 2020 een aantal
maanden gesloten blijven voor het publiek. Er lagen al plannen om het interieur van Markt 17 een
flinke opfrisbeurt te geven. Het bestuur
benutte de periode dat het
inloopcentrum gedwongen dicht is om
daar concreet werk van te maken.
Markt 17 is sinds december 2011 als
inloopcentrum in gebruik en los van
wat verschuivingen van het meubilair
en enkele reparaties is er in bijna 9 jaar
weinig veranderd aan het interieur. Zo
terloops zijn er door bezoekers en
vrijwilligers wel eens suggesties gedaan
waar verbeteringen mogelijk zijn,
passend bij de plek die Markt 17 wil
bieden. In 2019 was er al een
gezamenlijke sessie met bezoekers en
vrijwilligers gehouden. Daarbij werden verschillende wensen over verbetering van de inrichting in
kaart gebracht. Ook is met elkaar bepaald waar de prioriteit zou moeten komen te liggen. Het
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bestuur is daarmee aan de slag gegaan en heeft contact gezocht met een interieuradviseur. Dat
heeft geresulteerd in een concreet plan, passend binnen het budget dat voor een opfrisbeurt
vrijgemaakt kon worden.

Het inloopcentrum maakt gebruik van een gehuurd pand van de Protestantse Gemeente. De
opfrisplannen zijn dan ook doorgesproken met het college van kerkrentmeesters die vanuit de
Protestantse Gemeente hiervoor het aanspreekpunt zijn. Dit college ging akkoord met de
voorstellen, zodat het kluswerk kon beginnen. Dankzij de klussers en waardevolle bijdragen van
sponsors kon de opfrisbeurt in een aantal weken worden gerealiseerd.

Er waren onder de regelmatige bezoekers en vrijwilligers mensen die best graag een handje wilden
helpen bij de opfrisbeurt van Markt 17. Vanwege de coronamaatregelen was dat echter niet
haalbaar. Het bestuur koos er bewust voor om het werk met een klein vast team te klaren. Via de
facebookpagina en de website van Markt 17 was te zien hoe het werk vorderde. De
bezoekersruimte is prachtig geworden. Alle gebruikers van het centrum voelen zich er thuis.
Vrijdag 2 oktober kon binnen de toen geldende coronaregels het inloopcentrum met een kleine
groep genodigden officieel worden heropend. Belangstellenden werden later die middag ook in de
gelegenheid gesteld om de opgefriste ruimte te bewonderen.
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4. Vrijwilligers
De getallen
In 2020 zijn in totaal 49 vrijwilligers actief geweest in
Markt 17. Dit is exclusief de 5 leden van het bestuur
en 6 leden van de deelnemersraad. In de loop van het
jaar zijn 14 vrijwilligers gestopt en daarnaast zijn er 5
nieuwe vrijwilligers ingestroomd. Van de vrijwilligers
zijn er 16 man en 33 vrouw. Vanaf de lockdown in
maart konden er circa 20 worden ingeroosterd. Vooral
gastvrouwen, gastheren en afwasvrijwilligers. Slechts
5 kookvrijwilligers konden in 2020 worden ingezet.
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Het werk
De vrijwilligers werken als gastheer of gastvrouw, kok of afwasser. Eén vrijwilliger verzorgde de
bevoorrading, een andere coördineerde de exposities. Een actieve bezoeker beheerde de twee
PC's. Vrijwilliger zijn binnen Markt 17 kan relaxed zijn maar het kan ook betekenen dat je erg hard
moet werken voor een goede sfeer of een goede maaltijd.
De werkzaamheden rond de maaltijden waren, voor
zover ze konden worden georganiseerd, vaak
dynamisch, soms enerverend en onderhoudend,
maar behoorlijk intensief. Onder coronaomstandigheden konden de koks maar met twee of
drie mensen aan de maaltijden werken, vanwege
het waarborgen van de fysieke 1,5 meter –
afstanden. De maaltijden kregen een rustiger
karakter vanwege de tafelschikking met slechts
twee mensen aan één tafel, ook weer vanwege het
1,5 meter afstand beleid. Bovendien konden er per
maaltijd slechts maximaal 15 mensen komen eten.
Op zondagmiddagen staat de inloop meer centraal en is er
ruimte voor gesprek. Er werd ook gemusiceerd. In het begin
van 2020 stopten enkele gastvrouwen op zondag. Werving
leverde een aantal nieuwe enthousiaste gastvrouwen en
gastheren op. Zij konden vanwege de corona-beperkingen nog
niet worden ingezet.
Het feit dat er perioden geen maaltijden konden worden
aangeboden, had tot gevolg dat sommige bezoekers op
doordeweekse dagen juist wat frequenter kwamen. Voor
bezoekers, die moeite hebben met het leggen en onderhouden
van sociale contacten blijkt een rustige omgeving goed te
werken.
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Vluchtelingen
In 2020 waren 13 mensen met een vluchtelingenachtergrond actief in
Markt 17. Van hen zijn er 6 statushouder en 7 mensen zijn
ongedocumenteerd. Van deze 13 vrijwilligers aten 4 mensen regelmatig
mee bij de maaltijden die werden georganiseerd. De nadruk lag bij de
meeste (ex) vluchtelingen bij het doen van vrijwilligerswerk. De toestroom
van vrijwilligers vanuit het AZC leverde ook in 2020 veel extra werkkracht
op. Markt 17 was gedurende lange periodes gesloten en
ongedocumenteerden werden vanuit het AZC snel verplaatst, vaak naar
andere steden. Voor het inloopcentrum betekende het een verlies van
enthousiaste vrijwilligers.
Diversiteit
De intensieve samenwerking van heel verschillende vrijwilligers gaat meestal goed en loopt soms
ook spaak door irritatie of teleurstelling in elkaar. Een goed gesprek is dan van groot belang omdat
de vrijwilligers elkaar nodig hebben om samen dit werk te doen; men is op elkaar aangewezen. De
onderlinge verhoudingen hebben ook hun weerslag op de sfeer in huis, en op de aanwezige
bezoekers. Aanwezigheid van een professionele medewerker is dan ook belangrijk.

Training en toerusting
Vrijwilligers werken volgens de presentiebenadering. Om hen hierin toe te rusten wordt er ieder
jaar een cursus aangeboden. Dit is er in 2020 helaas niet van gekomen. In 2021 hopen we dit goed
te maken. Het Vrijwilligers Centrum Wageningen biedt Wageningse vrijwilligers zo nu en dan
interessante workshops aan, waar gebruik van kan worden gemaakt.

Bedankje
Het bestuur bedankte alle vrijwilligers die zich in 2020
hebben ingezet voor Markt 17 met een kerst- en
bedankkaart met een kerstpresentje. De coördinator heeft
de kaarten persoonlijk bezorgd bij de vrijwilligers: een leuk
en welkom moment van contact, omdat het aantal
ontmoetingen in 2020 karig waren. Het bedankje viel in de
smaak, getuige de reacties van de vrijwilligers.
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5. De medewerkers
De coördinator
Markt 17 werkt met één coördinator die voor 22 uur per week in dienst is. De coördinator
vormt het hart van de organisatie, heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor:






De welkome sfeer en veiligheid op openingsdagen voor zowel bezoekers als
vrijwilligers.
Het begeleiden van bezoekers in samenwerking met de vrijwilligers
Het aannemen en selecteren en begeleiden van vrijwilligers
Trainen van vrijwilligers in de presentie benadering
Samenwerken met partners van Welsaam en inloopcentra in de regio en Netwerk
DAK.

Natuurlijk was 2020 een heel ander jaar dan de jaren ervoor. Markt 17 had te maken met de
maatregelen rond COVID 19, lange periode zonder vrije inloop en het ontbreken van de
gezamenlijke maaltijden; de kern van de ontmoetingen in Markt 17. Voor de coördinator
betekende dit dat er veel minder ruimte was voor ontmoeting met bezoekers en vrijwilligers. Dit
probeerde hij op een andere manier op te vangen; via sociale media en middels individuele
afspraken. Dat gebeurde telkens met noodzakelijke aanpassingen met het oog op de gezondheid
van iedereen. Het betekent een concessie voor Markt 17. In het inloopcentrum staat de
laagdrempelige ontmoeting van mens tot mens centraal.
De coördinator werkte nauw samen met de beheerder.
De beheerder
De beheerder heeft een contract voor 4 uren per week en dit kan, indien nodig, tijdelijk uitgebreid
worden. Haar taken zijn:





Het praktisch beheer van de locatie van Markt 17
Het zorgen voor een goede naleving van de huishoudelijke regels
De inkoop
Het vervangen van de coördinator bij vakanties.

Ook voor de beheerder gold in 2020 dat er gedeeltelijk een andere
invulling van haar werkzaamheden plaatsvond. De ‘opfrisbeurt’ was
in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers. De beheerder
assisteerde de groep. Samen met de medewerkster huishoudelijke
dienst heeft ze de locatie een extra schoonmaakbeurt gegeven.
De medewerkster huishoudelijke dienst
De medewerkster huishoudelijke dienst is naast haar
werkzaamheden voor het inloopcentrum via Markt 17 ook enkele uren werkzaam bij
Vluchtelingenwerk Nederland, de bovenbuur. In 2020 was er voldoende werk en is ze haar taken
blijven uitvoeren.
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6. Deelnemersraad
De deelnemersraad, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende kerken en
geloofsgemeenschappen, is een belangrijk klankbord voor het bestuur van Markt17. Leden van de
deelnemersraad, het bestuur en de coördinator komen twee keer per jaar bij elkaar. Samen met
bezoekers wordt een maaltijd gebruikt en na afloop van gedachten gewisseld over lopende zaken.
De eerste bijeenkomst was gepland op 14 april. Deze datum viel middenin de eerste lockdown en
daarom werd de afspraak gecanceld. Ook in de herfst was het niet mogelijk een samenzijn te
plannen. Tijdens de officiële heropening na de opfrisbeurt kon het bestuur wel een groot aantal
vertegenwoordigers uit de deelnemersraad begroeten.
Markt 17 wordt financieel gesteund door donateurs alsook door kerken en
geloofsgemeenschappen. Dat gebeurt zowel in de vorm van vaste bijdragen als in de vorm van
acties zoals een jaarlijkse collecte.

7. Bestuur
In 2020 was het bestuur het grootste deel van het jaar samengesteld uit 5 mensen: een voorzitter,
secretaris, penningmeester, een contactpersoon voor de cooördinator en een contactpersoon voor
externe contacten. Beide laatste bestuursleden verzorgen tevens de presentietrainingen voor de
vrijwilligers.
Lucie Peijnenburg heeft in augustus na een periode van 4
jaar afscheid genomen van het bestuur. De verbouwing en
opfrisbeurt van het inloopcentrum was haar laatste grote
klus. Daar heeft zij veel energie in gestoken, zowel in de
aanloop er naar toe als bij de uiteindelijke uitvoering.
Daarnaast heeft ze veel voor Markt 17 betekend in het
kader van de Wageningse welzijnssamenwerking Welsaam.
Lucie is ook coach in de 'presentiebenadering' die in Markt
17 wordt gehanteerd en heeft met enige regelmaat samen
met een collega-bestuurslid trainingen verzorgd voor de
vrijwilligers die in het inloopcentrum actief zijn. Ook was ze daarmee een waardevol 'klankbord'
voor de coördinator.
Het bestuur wil volgend jaar graag nieuwe leden verwelkomen om zo de taken te kunnen verdelen
en hoopt op vertegenwoordigers vanuit de kerken en geloofsgemeenschappen.
Het bestuur ontvangt ondersteuning van een vrijwilliger die PR en communicatietaken verzorgt. Hij
neemt waar nodig deel aan bestuursvergaderingen, verzorgt het Marktbriefje, beheert de website
en doet de eindredactie voor het jaarverslag.
De bestuursleden zijn vrijwilligers die geen onkostenvergoeding ontvangen.
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8. Financiën
8.1 Jaarrekening: algemeen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig richtlijn 640 ‘Organisaties
zonder winststreven’. De stichting is door de Belastingdienst aangewezen
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De jaarrekening 2020 is weergegeven in bijlage 1. De inkomsten en
uitgaven die begin 2020 voor dat jaar konden worden verwacht betekende
een negatief exploitatiesaldo van ruim 5000 euro. De begroting was voor
2020 afwijkend van voorgaande jaren vanwege de geplande opfrisbeurt
van de ontmoetingsruimte. Vervolgens heeft de exploitatie totaal anders uitgepakt dan verwacht
door de maatregelen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met
een klein positief saldo van bijna 1000 euro.

8.2 Jaarrekening: exploitatie
Het exploitatieoverzicht is weergegeven in bijlage 1. Hieronder worden de belangrijkste
afwijkingen van de begrote uitgaven en inkomsten toegelicht.
Ter toelichting op de lasten over 2020:


De investeringskosten omvatten de uitgaven (kosten) t.b.v. de opfrisbeurt die niet als
investering gezien kunnen worden (en daarmee afschrijfbaar zijn). Uiteindelijk zijn deze
kosten aanzienlijk lager uitgevallen dan gepland, deels doordat veel werk door vrijwilligers
(m.n. een aantal bestuursleden) is verricht. De uitgaven t.b.v. de opfrisbeurt die wel als
investering beschouwd kunnen zijn betaald uit de bestemmingsreserve (in de exploitatie
zichtbaar als ‘mutatie bestemmingsreserve inventaris’) en komen vervolgens op de balans
terug onder 'Vaste activa inventaris'.



De huisvestingskosten vielen lager uit dan begroot doordat de kosten van water en energie
aanzienlijk lager waren dan begroot. Daarnaast hebben we geen gebruik gemaakt van huur
van de ruimte buiten onze eigen openingsdagen.



De personeelskosten zijn grotendeels in lijn met de begrote bedragen. De enige significante
wijziging is de toename van de kosten van de verzuimverzekering. Het effect van de
uitbreiding van de verzekering naar twee personeelsleden (in 2019) was niet volledig
doorgevoerd in de begroting voor 2020. De post ‘reservering vakantiegeld’ is het verschil
tussen de uitkering van vakantiegeld in 2020 en de reservering voor het vakantiegeld te
betalen in 2021.



De gebruikskosten (en ook de inkomsten van bezoekers) zijn in 2020 aanzienlijk lager
uitgevallen dan begroot. Dit is uiteraard het gevolg van de langdurige sluiting (en daar zeer
beperkte opening) als gevolg van de maatregelen m.b.t. de COVID-19 pandemie.



In grote lijnen komt de post ‘diversen’ wel overeen met de begroting. De uitzondering zijn
de posten ‘materiaal activiteiten’ en ‘kantoorartikelen’ (Markt 17 was beperkt open), en de
post ‘onvoorzien’ waaronder een aantal kasverschillen zijn geboekt (ten gunste van Markt
17: geld dat wel is binnengekomen, maar waarvan de bestemming niet in het kasboek is te
traceren).
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Ter toelichting op de baten over 2020:


De inkomsten van bezoekers vielen in 2020 sterk terug als gevolg van de langdurige sluiting
t.g.v. de COVID-19 maatregelen en de zeer beperkte opening toen maatregelen tijdelijk
werden verzacht.



Ten bate van de opfrisbeurt mochten wij een grote donatie van 5000 euro ontvangen van
de Stichting Dagopvang Utrecht / Catharijnehuis.



De subsidie vanuit de gemeente Wageningen, via het samenwerkingsverband Welsaam,
vormt een aanzienlijk deel van onze inkomsten. Daaruit kunnen we zowel een groot deel
van de salariskosten van onze coördinator betalen als een groot deel van onze
huisvestingskosten. Ten opzichte van 2019 is de subsidie van de gemeente Wageningen iets
verhoogd als correctie voor inflatie. Daarnaast ontvingen we een tegemoetkoming in de
extra kosten die we moesten maken i.v.m. de pandemie (ruim 900 euro).



Netto zijn de inkomsten van de Wageningse kerken iets afgenomen, hetgeen het netto
effect is van het feit dat de giften van een aantal kerken hoger of lager uitvielen dan
begroot. M.n. inkomsten uit collectes vielen lager uit dan gebruikelijk, samenhangend met
de sluiting van de kerken gedurende lange tijd als gevolg van de COVID-19 maatregelen.



De inkomsten van donateurs, met name de donateurs die zelf hun bijdrage overmaken,
laten een dalende trend zien. Dat wordt slechts ten dele gecompenseerd door incidentele
overmakingen die ofwel geoormerkt zijn als bijdrage aan het Maaltijdfonds, ofwel gegeven
zijn i.v.m. een speciale gelegenheid.

Ter toelichting op de totale exploitatie over 2020:


Het jaar is afgesloten met een klein positief resultaat van 944,97 euro.



De aanvulling voor het maaltijdfonds is direct afkomstig uit giften die direct bestemd waren
voor het maaltijdfonds. In de periode na de strengste COVID-19 maatregelen hebben we
een kleine bijdrage uit het Maaltijdfonds gebruikt om de kosten van gratis verstrekking van
koffie en thee te bekostigen (geschat op 300 euro). Dit om het contact via muntgeld te
voorkomen (post ‘Maaltijdfonds diners’).



Een grote onttrekking aan de bestemmingsreserve inventaris is gedaan om een groot deel
van de opfrisbeurt te bekostigen.



De toename van het eigen vermogen is grotendeels toe te schrijven aan de toename van de
waarde van de inventaris door vernieuwing van de inventaris tijdens de opfrisbeurt.

Ter toelichting op de balans:


De start en eind saldi van beide Welsaamfondsen staan op 0. In de loop van het jaar is het
fonds gevuld met de subsidie van de gemeente Wageningen (in twee tranches). Vervolgens
zijn in de loop van het jaar aan deze fondsen een (aanzienlijk) deel van de personeelskosten
en huisvestingskosten onttrokken.



De reservering voor vakantiegeld: dit zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aanstelling
van het personeel in het afgelopen jaar.
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De post debiteuren op 31 december omvat met name de bijdrage van een aantal kerken die
begin januari 2021 aan Markt 17 zijn overgemaakt en die nog betrekking hadden op het
jaar 2020. Daarnaast valt hier de bijdrage van de gemeente Wageningen in de extra kosten
vanwege de COVID-19 maatregelen (ontvangen in 2021).

9. Planning
De begroting voor 2021 is te vinden in bijlage 2 als de laatste kolom in het overzicht van de
exploitatie. In grote lijnen volgt de begroting voor 2021 de exploitatie over 2020, zij het dat we in
de begroting -wellicht tegen beter weten in- uitgaan van een normale exploitatie (niet gehinderd
door COVID-19 maatregelen.
Een aantal uitgaven zullen in het komend jaar hoger uitvallen dan in 2020:


De huisvestingskosten nemen toe door een verhoging van de huur en de energiekosten zijn
begroot in overeenstemming met het voorgaande jaar.



De personeelskosten nemen geleidelijk toe door periodieke loonsverhoging, verhoging van
cao-lonen, en door de invoering van de wet Arbeidsmarkt in Balans waardoor WW-premies
verschillend zijn voor vast en tijdelijk personeel. Verder zal de beheerder een deel van het
verlof van zowel de schoonmaakster als de coördinator opvangen. Die extra uren komen
boven op het reguliere contract. Tenslotte nemen in 2021 de kosten van de
verzuimverzekering fors toe: deels als gevolg van de periode loonsverhoging, maar vooral
door een forse verhoging van het premiepercentage.

Bij de inkomsten zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van voorgaande jaren:


We schatten, net als voorgaande jaren de inkomsten van lokale kerken die niet tot onze
vaste achterban horen (‘lokale kerkelijke fondsen’) voorzichtig in.



De inkomsten vanuit de gemeentelijke subsidie worden aangepast voor inflatie.



De inkomsten vanuit een aantal kerken is naar beneden bij gesteld, meer in
overeenstemming met de bijdragen in voorgaande periodes.



De bijdrage van donateurs die via eigen overmaking bijdrage zijn naar beneden bijgesteld.

Het resultaat van deze begroting is dat Markt 17 in 2021 een negatief resultaat zal laten zien van
ruim 7.800 euro. Voor een klein deel wordt dit tekort gedekt door een netto-onttrekking aan het
maaltijdfonds. Om Daarnaast wordt, in lijn met de afschrijvingen, de bestemmingsreserve
inventaris aangevuld. Al met al leidt dit tot een afnamen van het eigen vermogen met ruim 10.000
euro.
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Bijlage 1: Jaarrekening
Balans
Activa
Kas
Bankrekening
Spaarrekening
Borg huur
Vaste activa inventaris
Vooruitbetaald / ontvangsten onderweg
Debiteuren
Totaal

Startsaldo
2.479,10
17.540,77
47.005,51
1.875,00
6.799,62
1.121,88
1.718,92
78.540,80

Eindsaldo
214,39
15.111,82
34.010,21
1.875,00
23.482,25
1.126,80
2.960,88
78.781,35

Passiva
Eigen Vermogen
Vooruit ontvangen / betaling onderweg
Crediteuren
Bestemmingsreserve inventaris
Bestemmingsreserve continuïteit
Maaltijdfonds
Trainingenfonds
Welsaamfonds categorie 1 en 4
Welsaamfonds stenen
Reservering vakantiegeld
Totaal

Startsaldo
14.468,79
350,00
3.802,87
25.758,62
27.500,00
2.983,94
2.000,00
0,00
0,00
1.676,58
78.540,80

Eindsaldo
27.258,85
650,00
3.051,41
13.387,43
27.500,00
3.210,04
2.000,00
0,00
0,00
1.723,62
78.781,35
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Exploitatie
Uitgaven
Werving en opleiding vrijwilligers
Promotie en fondswerving
Investeringskosten
Huisvesting
Personeel
Afschrijvingen
Gebruikskosten
Schoonmaakkosten
Diversen
Totaal

2019
Resultaat
1.021,88
253,50
2.574,51
13.753,61
56.694,36
3.337,45
13.606,12
830,07
1.966,27
94.037,77

2020
Begroot
400,00
400,00
5.850,00
14.350,00
58.550,00
5.086,50
13.650,00
2.775,00
101.061,50

2020
Resultaat
389,83
312,89
3.342,97
13.238,90
58.955,23
4.391,33
3.947,27
1.822,68
86.401,10

2021
Begroot
600,00
400,00
850,00
14.085,00
64.250,00
3.676,15
13.650,00
2.830,00
100.341,15

Inkomsten
Bezoekers
Landelijke kerkelijke fondsen
Landelijke seculiere fondsen
Lokale kerkelijke fondsen
Lokale seculiere fondsen
Overheidssubsidies
Bedrijfsfondsen
Kerken
Donateurs en giften
Overige inkomsten
Totaal
Netto resultaat

Resultaat
16.490,54
400,00
1.010,30
48.672,00
30,00
17.942,88
8.891,50
3.604,70
97.041,92
3.004,15

Begroot
15.400,00
2.500,00
400,00
49.402,00
850,00
16.250,00
7.300,00
3.750,00
95.852,00
-5.209,50

Resultaat
3.260,20
5.000,00
350,00
894,10
1.000,00
50.335,00
250,00
15.972,07
6.680,00
3.604,70
87.346,07
944,97

Begroot
15.400,00
400,00
50.241,00
100,00
15.575,00
6.900,00
3.750,00
92.541,00
-7.800,15

1.882,40
1.121,75
3.004,15

-700.00
-12.500,00
7.990,50
-5.209,50

526,10
-12.371,19
12.790,06
944,97

-700,00
3.676,15
-10.776,15
-7.800,15

Bestemming netto resultaat
Maaltijdfonds
Bestemmingsreserve inventaris
Bestemmingsreserve continuïteit
Trainingsfonds
Eigen vermogen
Totaal
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Onderverdeling lasten
2019
Resultaat
1.021,88
1.021,88

2020
Begroot
400,00
400,00

2020
Resultaat
389,83
389,83

2021
Begroot
600,00
200,00
400,00

253,50
253,50
-

400,00
200,00
200,00

312,89
265,60
47,29

400,00

2.574,51
308,05
113,30
428,72
129,44
1.595,00

5.850,00
300,00
100,00
250,00
200,00
5.000,00

3.342,97
131,83
116,24
239,06
44,90
2.810,94

850,00
300,00
100,00
250,00
200,00

13.753,61
8.196,6
8.196,60
0
50,00
4.507,23
999,78

14.350,00
8450,00
400,00
4.500,00
1000,00

13.238,90
8.426,16.
3.778,29
1.034,45

14.085,00
8485,00
400,00
4.200,00
1.000,00

56.694,36
36.243,64
6.862,97
13.059,00
113,89
2.075,13
762,30
-2.530,26
762,30
107,69

58.550,00
35.500,00
7000,00
12500,00
150,00
2100,00
800,00
500,00

58.955,23
35.565,99
7.029,17
12.924,00
47,04
2.487,58
786,50
114,95

64.259,00
38.500,00
7.250,00
13.500,00
200,00
3.500,00
800,00
500,00

290,40

5.086,50 4.391,33
4.270,35
3.575,21
525,75
525,72
290,40
290,40

3,.676,15
2.860,00
525,75
290,40

13.606,12
643,54
11.856,56
894,03
211,99

13.650,00 3.947,27
1.100,00
532,50
11.500,00
2.619,65
800,00
410,01
250,00
385,11

13.650,00
1.100,00
11.500,00
800,00
250,00

Rekening
Werving en opleiding vrijwilligers
- Training vrijwilligers
- Werving vrijwilligers
Promotie en fondswerving
- Foldermateriaal
- Project fondswerving
- Promotiemateriaal
Investeringskosten
- Inventaris keuken
- Onderhoud/schilderwerk
- Los meubilair en kleine inventaris
- NL-doet inrichting binnenterrein
- Kosten opfrisbeurt 2020
Huisvesting
- Huur ontmoetings- en keukenruimte
- Huur extra buiten contract
- Energie en water
- Verzekeringen (inboedel)
Personeel
- Salarissen netto
- Pensioenpremies
- Belastingafdrachten
- Reservering vakantiegeld
- Verzuimverzekering
- Vergoeding door UWV
- Salarisadministratie KKA
- Training/opleiding personeel

3.337,45
2.521,3
2.521,30
0525,75

Afschrijvingen
- Afschrijvingen inventaris
- Afschrijvingen kookunit met gasoven
- Afschrijving vaatwasser 2018
Gebruikskosten
- Koffie, thee, koekjes e.d.
- Diners
- Schoonmaakmiddelen
- Onvoorzien
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Schoonmaakkosten
- Schoonmaakkosten
Diversen
- Accountantskosten
- Boekhouding
- Bankkosten
- Declaraties
- Internet, televisie en telefoon
- Materiaal activiteiten
- Kantoorartikelen
- Netwerk DAK
- Website
- Onvoorzien
Totaal

830,07
830,07
1.966,27
605,00
195,30
197,97
157,40
551,64
146,50
175,00
63,00
125,54
94.037,77

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.775,00 1.822,68
700,00
605,00
180,00
217,08
200,00
261,20
200,00
27,36
600,00
613,24
250,00
200,00
47,29
175,00
182,00
70,00
57,01
200,00
-187,50
101.061,50
86.401,10

2.830,00
700,00
220,00
200,00
200,00
600,00
250,00
200,00
190,00
70,00
200,00
100.341,15

Onderverdeling baten
2019
Resultaat
16.490,54
1.393,86
12.363,28
1.551,00
1.182,40

2020
Begroot
15.400,00
1.100,00
12.500,00
1.500,00
300,00

2020
Resultaat
3.260,20
379,10
2.395,00
300,00
186,10

2021
Begroot
15.400,00
1.100,00
12.500,00
1.500,00
300,00

-

2.500,00
2.500,00

5.000,00
5.000,00

-

400,00
400,00

400,00
400,00

350,00
350,00

400,00
400,00

1.010,30
708,15
302,15

-

894,10
771,10
123,00

-

Lokale seculiere fondsen
Wagenings NUT

-

-

1.000,00
1.000,00

-

Overheidssubsidies
- Gemeente Wageningen

48.672,00
48.672,00

49.402,00
49.402,00

50.335,00
50.335,00

50.241,00
50.241,00

30,00
30,00
-

850,00
100,00
750,00

250,00
250,00

100,00
100,00

Rekening
Bezoekers
- Verkoop koffie, thee e.d.
- Verkoop diners
- Maaltijdfonds diners
- Giften bezoekers
Landelijke kerkelijke fondsen
- Fondswerving i.v.m. opfrisbeurt 2020
Landelijke seculiere fondsen
- Oranjefonds NL-doet
Lokale kerkelijke fondsen
- Diaconie Herv. Kerk Bennekom
- Diakonie Gereformeerde kerk Bennekom

Bedrijfsfondsen
- Overige bedrijfsfondsen
- Fondswerving i.v.m. opfrisbeurt 2020
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Kerken
- Diversen
- College van Diakenen PGW
- RK Zalige Titus Brandsma
- Wijkraad van diakenen Johannes
- Diaconie PKN Lukas (collecten)
- Ned Geref Kerk Wageningen
- Geref. Kerk Vrijgemaakt Wageningen
- Arboretumkerk Wageningen
- Evangeliegemeente Salem Wageningen
- Vineyard Wageningen

17.942,88
165,10
8.650,00
1.325,68
515,05
1.000,00
2.300,00
685,75
1.000,00
2.301,30

16.250,00
150,00
8.500,00
1.100,00
500,00
500,00
1.000,00
2.300,00
700,00
500,00
1.000,00

15.972,07
63,67
8.500,00
361,82
342,81
1.283,36
2.300,00
146,46
1.000,00
1.973,95

15.750,00
150,0
8.500,00
1.100,00
500,00
1.000,00
2.300,00
700,00
500,00
1.000,00

Donateurs en giften
- Donateurs eigen overmakingen
- Donateurs incasso
- Giften (inclusief maaltijdfonds)
- Giften speciale gelegenheden

8.991,50
2.776,50
4.105,00
1.010,00
1.000,00

7.300,00
2.500,00
4.200,00
500,00
100,00

6.880,00
2.330,00
3.785,00
425,00
200,00

6.900,00
2.300,00
4.000,00
500,00
100,00

Overige inkomsten
- Bankrente
- Gebruik door derden
- Vergoeding schoonmaak voor VWON

3.604,70
4,70
3.600,00

3.750,00
150,00
3.600,00

3.604,70
4,70
3.600,00

3.750,00
150,00
3.600,00

97.041,92

95.852,00

87.346,07

92.541,00

Totaal
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Bijlage 2: Verklaring kascontrolecommissie
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Bijlage 3: Samenstellingsverklaring onafhankelijk accountant
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Bijlage 4: ANBI-verklaring
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Bijlage 5: Overzicht personele bezetting
Personeel
Jaap de Graaff (coördinator)
Connie van der Lei (medewerker Beheer)
Michaëla Frau (medewerker Huishoudelijke dienst)
Deelnemersraad
Matthijs van Baardewijk (GVK)
Max van Gestel (ABC Salem)
Peter Drost (Arboretumkerk)
Arie Rietveld (Protestantse gemeente)
Judith Bos (NGK)
Harm Jan Kwikkel (Protestantse gemeente)
Annique Dingjan (RKK)
Ewout Openneer (Vineyard)
Bestuur
Ad Stolk (voorzitter)
Anja Hacquebord (contactpersoon coördinator)
Arnold Moene (penningmeester)
Lucie Pijnenburg (contactpersoon externe zaken) (tot september 2020)
Cecilia Reerink (secretaris)
Adviseur
Wim te Winkel (publiciteit en websitebeheer)
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Bijlage 6: Organisatiegegevens
Stichting Wageningen Diaconaal Centrum
Inloopcentrum Markt 17
Markt 17, 6701 CX Wageningen
T 0317-351979
E info@inloopcentrumwageningen.nl
W www.inloopcentrumwageningen.nl
F nl-nl.facebook.com/inloopcentrumwageningen
T @Markt17ILC
B 27 RABO 0158 8664 60
KvK 51371502
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Bijlage 7: Logo’s ondersteunende organisaties
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