
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag van de “Stichting De Ontmoeting”  

Jaar: 2018 

 

Verslag vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het stichtingsbestuur op 8 januari 

2019 

 

 

Doelstelling van de Stichting De Ontmoeting 

Stichting de Ontmoeting heeft als doelstelling middelen ter beschikking te stellen, waaronder 

een gebouw, van waaruit de wijkgemeente de Ontmoeting haar missionaire opdracht gestalte 

kan geven. 

 

Visie 

Het creëren van extra zaalruimte biedt de wijkgemeente meer mogelijkheden om haar 

missionaire opdracht te vervullen. Daarnaast wordt de kans om structureel zaalruimte te 

verhuren aan derden groter. Het gebouw wordt “zichtbaarder” in de wijk en de financiële 

basis van de SDO wordt versterkt..  

 

Algemeen 

Het bestuur van de Stichting De Ontmoeting (SDO) bestaat uit de leden: 

Nico Kamp:   voorzitter   einde zittingstermijn 1-6-2019 

Aart Kroeskamp:   secretaris   einde zittingstermijn 2-11-2020 

Nel Oosterhuis:   penningmeester  einde zittingstermijn 1-6-2019 

Henk Podt:    algemeen bestuurslid einde zittingstermijn 1-6-2019 

Thom Schepers:   algemeen bestuurslid einde zittingstermijn 2-11-2020 

 

 

 

Het SDO-bestuur heeft dit jaar 4 reguliere vergaderingen gehouden.  

De agendapunten betreffen voornamelijk de onderwerpen: 

- Verhuur, beheer en onderhoud van het gebouw De Ontmoeting  

- Verbouwing van De Ontmoeting; Renovatie parkeerplaats 

- Geldwerving door acties en werving van donateurs 

Eenmaal is dit jaar een vergadering gehouden met het moderamen van De Ontmoeting. De 

bedoeling is dat het periodieke overleg 2x per jaar (voorjaar en najaar) wordt gehouden. 

 

Verhuur, beheer en onderhoud van het gebouw 

De wijkgemeente “De Ontmoeting” is de hoofdhuurder van het gebouw. Verhuur aan derden 

wordt namens de SDO door Petra Kamp in overleg met het kostersteam gecoördineerd. 

In 2018 werd de kerkzaal incidenteel verhuurd (o.m. reumafonds). 

Het houden van uitvaartdiensten, inclusief de kosten en baten is gedelegeerd naar de 

hoofdhuurder. 

 



Het kostersteam aangevuld met enkele specialisten voor geluid, orgel en 

timmerwerkzaamheden beheert het gebouw. De tuinploeg  onderhoudt de parkeerplaats, de 

tuin en de heg. 

Henk Podt coördineert namens de SDO i.o.m. het kostersteam het onderhoud van het gebouw. 

Het onderhoud buiten (schilderwerk en glas) zal tijdens de verbouwing meegenomen worden. 

 

Verbouwing van “De Ontmoeting”; Renovatie parkeerplaats 

Aanleiding verbouwing 

- de wens van de wijkgemeente om extra zaalruimte  

- het aanbod van betrokken gemeenteleden om deze verbouwing grotendeels te 

financieren. 

De verbouwing heeft geen gevolgen voor de huur van het kerkgebouw door de wijkgemeente. 

 

De  verbouwing loopt vertraging op door 

- oververhitting op de bouwmarkt is vaak geen gekwalificeerd personeel beschikbaar 

- onderaannemers die soms verstek laten gaan 

Inmiddels is in december de aanbouw en de inrichting (keuken, vloerbedekking, verlichting 

en meubilair) van de grote zaal gerealiseerd. 

 

Renovatie parkeerplaats 

- Het aanleggen van een afwateringssysteem van hemelwater onder de parkeerplaats 

- Herbestrating van de parkeerplaats 

Met de hulp van het klusteam uit Hasselt is de renovatie van het kerkplein gerealiseerd. 

 

Financiën 

De financiële middelen die de SDO nodig heeft om de wijkgemeente een onderdak te kunnen 

bieden worden verkregen door 

- verhuur van het gebouw aan de wijkgemeente en aan derden; 

- financiële acties zoals, de oliebollenactie en oud papier. 

- individuele- en periodieke giften en het werven van donateurs. 

 

Het financiële jaarverslag treft u onder “Financieel” op de site van de Stichting De 

Ontmoeting 

 

Dankwoord 

Het stichtingsbestuur dankt de leden van de wijkgemeente De Ontmoeting voor hun 

betrokkenheid bij het werk van de stichting. Bovenal danken we onze Heer voor Zijn trouw 

en leiding bij onze taak in Zijn gemeente. 

 
Aart Kroeskamp 

(secretaris) 


