
Jaarverslag 2018 
Op weg met de ander is een vereniging van en voor mensen met een beperking. Het 
achterliggende jaar boden we weer veel mensen een luisterend oor en gaven we weer veel 
adviezen. Een toenemend aantal mensen weet ons te vinden. Denk alleen al aan het zoeken 
naar een woonplek voor mensen met een verstandelijke beperking of het vinden van een 
maatje voor partners van mensen met autisme. In dit verslag willen we samen met u 
terugkijken. 
 
Bestuurszaken 
Het bestuur heeft in 2018 drie keer vergaderd: 14 februari, 22 mei en 19 september. Er 
waren een aantal zaken die de aandacht van het bestuur vroegen.  
De jaarvergadering werd op 22 mei in het Hervormd Bondsbureau in Nijkerk gehouden. Deze 
was voorafgaande aan een reguliere bestuursvergadering. Er waren geen leden buiten het 
bestuur aanwezig. Op deze avond hebben we besloten om het houden van een 
jaarvergadering op deze manier in de toekomst voort te zetten. 
In 2018 zijn twee bestuursleden, mw. R. Reijersen van Buuren-Gorter en M. Schellinger 
Schellinger-Verkamman, om persoonlijke redenen tussentijds afgetreden.  
De dovenpastor ds. M. Visser heeft het bestuur geïnformeerd dienst in gebaren voor doven. 
Ook heeft hij gesproken over het uitbreiden van opnames van diensten in gebaren op 
zondag. 
In samenwerking met het Hervormd Bondsbureau zijn we akkoord gegaan met de afspraken 
rond de privacyverklaring I.v.m. de AVG is de stafmedewerker is aan gewezen als 
functionaris van de gegevens beschermer. Er is een AVG-verklaring op de website geplaatst. 
 
Maatschappelijk 

De overheid heeft naar aanleiding van het VN-verdrag een overheidsprogramma opgesteld 
met de titel “Onbeperkt meedoen”. Vereniging Op weg met de ander ondertekende samen 
met andere organisaties in oktober 2018 een manifest waarin nog eens aandacht wordt 
gevraagd voor mensen met een verstandelijke beperking. In dit manifest wordt 
aangedrongen op een cultuurverandering in de politiek. In de praktijk merken wij dat er 
tamelijk simplistisch gedacht wordt over wat het verdrag betekent: iedereen moet 
volwaardig meedoen in de samenleving. Maar wat ‘meedoen’ betekent en hoe de 
samenleving er voor een individu met een beperking uit moet zien is heel verschillend.  

Voor de één kan het belangrijk zijn dat de samenleving beschut en overzichtelijk is, terwijl 
voor de ander de samenleving groot en open moet zijn. We kennen genoeg voorbeelden van 
mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de gewone samenleving en daar een 
geïsoleerd en eenzaam bestaan leiden. 

 



Waar we voor pleiten is dat bij de uitwerking van het VN-verdrag niet van algemene mooi 
klinkende slogans uitgegaan wordt, maar dat vanuit het individu gekeken wordt wat iemand 
nodig heeft om zich op zijn plek te voelen in de samenleving. 

Contactblad 
De uitgave van het contactblad is een belangrijk middel voor de presentatie van onze 
vereniging. Niet alleen is het een informatieblad voor onze leden waarin activiteiten worden 
aangekondigd en in woord en beeld verslag wordt gedaan van deze activiteiten. Ook biedt 
het orgaan informatie voor mensen met beperkingen en hun familieleden. Dit jaar was er in 
het blad meer aandacht voor mensen met dementie en hun naasten. Dit werd positief 
ontvangen. Eind 2018 telden we 1146 leden en 93 donateurs. Dit aantal blijft stabiel. 

Op weg met de ander-woonvoorzieningen 
Onze vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting 
Philadelphia Zorg. De woonvoorzieningen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben 
zijn: 
• ”BenThuis” in Benthuizen 
• ”De Handpalm” in Bleskensgraaf 
• ”De Regenboog” in Brakel 
• ”De Haar” in Huizen 
• ”Tricolore” in Krimpen aan den IJssel 
• ”De Kievit” in Sliedrecht 
• ”Het Tuinhuis” in Woudenberg. 
 
Twee keer per jaar vergadert ons verenigingsbestuur met de raad van bestuur van 
Philadelphia. Daarnaast overlegt onze stafmedewerker regelmatig met de locatiemanagers 
van de woonvoorzieningen. Bovenstaande woonvoorzieningen, ontvingen eind december 
2017 het Keurmerk Christelijke Zorg van Pro Life zorgverzekeringen. 
 
Ook is de vereniging al een aantal jaren betrokken bij het opzetten van een project in Elspeet 
voor begeleid zelfstandig wonen voor twaalf mensen met een verstandelijke beperking. 
Recent kozen de ouders ervoor de zorg te laten leveren door Philadelphia en gebruik te 
maken van de samenwerkingsovereenkomst die Op weg met de ander heeft met deze 
instelling. Door deze toevoeging hebben we straks acht locaties die zijn gelieerd aan Op weg 
met de ander. 
 
De vereniging ondersteunt sinds 2014 de start van een ouderinitiatief in IJsselmuiden. Op dit 
moment staan vijftien belangstellenden op de wachtlijst. Er is een stichtingsbestuur 
samengesteld dat Stichting Sprank als zorgleverancier heeft gekozen. Met Stichting Sprank 
hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
 



In oktober hebben we een startavond gehouden voor ouders van kinderen met een 
verstandelijke beperking die belangstelling hebben voor toekomstig wonen in Veenendaal. 
Bij de start waren acht ouderparen. 
 
In diezelfde maand hebben we een startavond gehouden voor ouders van kinderen met een 
verstandelijke beperking die belangstelling hebben voor toekomstig wonen in de 
Alblasserwaard. Bij deze start waren 21 ouderparen betrokken. 
 
Regelmatig worden er aan de vereniging vragen gesteld over wonen en/of logeren voor 
mensen met een beperking. Ook is er grote behoefte aan identiteitsgebonden zorg voor 
mensen met een meervoudige beperking en gedragsproblemen. Wij onderzoeken deze 
vragen samen met Philadelphia Zorg. 
 
Dovencommissie 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), LPB Media en de vereniging Op weg met de ander 
hebben het afgelopen jaar vijf diensten in gebaren uitgezonden. Het komende jaar zullen er, 
verspreid over het jaar, acht diensten in gebaren worden uitgezonden. Deze zullen niet 
alleen worden getolkt in de ondersteunende gebarentaal, maar ook in de officieel erkende 
Nederlandse Gebarentaal. 
 
Bijeenkomsten 
De vereniging heeft in 2018 de volgende bijeenkomsten gehouden: 

• Op 6 maart verzorgde de stafmedewerker Jenneke Wolvers-ten Hove een lezing in de 
Rehobothkerk in Yerseke over: “Wat autisme met een mens doet”. 

• Op 22 maart werd er een toerustingsavond, in Hardinxveld-Giessendam, gehouden 
over ”Communiceren is zoveel meer dan (niet) kunnen praten”. Spreker was, dr. Stijn 
Deckers, behandelcoördinator bij Stichting Milo. En AnneMarie Dumitrascu over haar 
dochter met het Rett syndroom. 

• Op 22 maart, 18 oktober en op 30 oktober hield de Contactgroep Gedragsproblemen 
in respectievelijk Moerkapelle, Apeldoorn en ’s Gravenpolder bijeenkomst over ADD. 
Op 22 maart en 18 oktober gaf Dhr. H. (Henk) ten Hove, ambulant begeleider bij 
Kentalis Ambulante Dienstverlening, informatie over ADD en zwakke executieve 
functies. En op 30 oktober Rianneke van Belzen MSc, orthopedagoog van haar eigen 
praktijk Davida. ”. De contactgroep is van Helpende Handen in samenwerking met Op 
weg met de ander. 

• Op 7 april was er in Amersfoort een studiedag over ”Wie ben ik? Over Autisme bij 
vrouwen”, werd georganiseerd door het Platform Autisme in de kerk. Spreker was 
Gerda Bastiaan, MaNP verpleegkundig specialist bij Therapeutisch Centrum GGZ. Er 
waren 120 belangstellenden. 



• Op 21 april verzorgde de stafmedewerker op de instructiedag van de vakantieweken 
Voor Elkaar van de Hervormd-Gereformeerde Vrouwenbond een workshop over 
”Omgaan met seksuele gevoelens voor mensen met een beperking”. 

• Op 17 Mei was de stafmedewerker op uitnodiging van de jongerenmedewerker in 
Putten deze avond verzorgde zij een lezing over ”Geloof en autisme”. 

• Op 26 mei hield de vereniging haar jaarlijkse familiedag dit keer in het 
Ontmoetingshuis in Veenendaal. Zo’n 120 mensen bezochten deze dag. Nico van der 
Voet uit Veenendaal verzorgde de bijbelvertelling met als thema: ”Ik ga slapen, ik ben 
moe”. Voor ouders en belangstellenden was er ’s middags een lezing over “Zin in het 
leven” aansluitend was er een spellenplein met oudhollandse spelen. De bezoekers 
met een verstandelijke beperking en hun broer(s) en zus(sen) konden kiezen uit een 
gespreksgroep, koekjes bakken, sportgroep en een snoezelgroep. 

• Op 2 juni hield de vereniging de jaarlijkse dag voor mensen met een lichamelijke 
beperking in Zegveld. Het thema van deze dag, die samen met Helpende Handen was 
belegd, was ” Ontmoet en beleef”. Op deze dag vertelde verhalenvertelster 
Willemien Hilberink een verhaal over stille ver(ge)borgen vriendschap. Een vertelling 
over loyaliteit, trouw, moed en vindingrijkheid. De dag werd afgesloten met een 
barbecue. 

• Op 25 oktober was de presentatie boek “Onder de aandacht”, in een zaal van de kerk 
van de Gereformeerde Gemeente van Woerden. Het boek is geschreven onder 
redactie van ds. P. Vernooij, voorzitter van Op weg met de ander. Sprekers waren 
Dhr. Hendrik-Jan Colijn Directeur van vereniging Helpende Handen en ds. P. Vernooij 
namens Op weg met de ander.  

• Op 15 november werd het Bijbelsdagboek voor tieners met autisme in de 
Evangelische Hogeschool in Amersfoort gepresenteerd. Dit dagboek is geschreven 
onder redactie van Tera Voorwinden en Jenneke Wolvers. Op deze avond sprak prof. 
dr. Hanneke Schaap-Jonker over ‘Geloof en autisme bij tieners”. Deze bijeenkomst is 
door Op weg met de ander georganiseerd.  

 
Maatjesproject 
Het afgelopen jaar hebben diverse maatjes een gesprekkencyclus gehad van 
ongeveer vijf gesprekken met partners van mensen met autisme. Onze vereniging die 
samenwerking met het Therapeutisch Centrum GGZ in Lelystad een maatjesproject 
gestart, heeft ook dit jaar drie intervisie bijeenkomsten met de maatjes gehad. Er zijn 
dit jaar vijf begeleidingstrajecten met succes afgerond een aantal gesprekken waren 
nog niet afgerond en worden in 2019 voortgezet. 
 
Landelijk bureau 
Het landelijk bureau maakte ook in het afgelopen jaar gebruik van de administratieve 
ondersteuning van het Hervormd Bondsbureau. Ook heeft Wouter Wieman van 



Double You Media als communicatiemedewerker diverse werkzaamheden verricht 
voor de redactie van het blad en voor de website. In oktober hebben we een nieuwe 
website gekregen. Deze website is overzichtelijk en goed beveiligd. Ook is er een 
mogelijkheid om via een forum een vraag te stellen en zijn de diensten in gebaren 
overzichtelijk gerangschikt.  
 
Ten slotte 
In 2019 willen het bestuur en de stafmedewerker verdergaan met het belangrijke 
werk voor de medemens met een beperking. Wij hebben daarbij –naast uw en jouw 
gebed– de steun van betrokken leden, donateurs en diaconieën nodig. We danken de 
Heere voor de kracht en de wijsheid die Hij ons schonk om het werk voor die 
medemens te doen. 
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Vereniging Op  weg met de ander
T.a.v. het Bestuur
Beatrixstraat 20 A
3862 DB Nijkerk

Ridderkerk, 10 mei 2019

Geachte bestuur,

1. Opdracht 

Ondergetekende heeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van de "Vereniging Op weg met
de ander" bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met  de
de daarbij behorende toelichting.

De jaarrekening is samengesteld en beoordeeld aan de hand van de door u verstrekte gegevens en
informatie.

2. Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, die van het
vermogen en het resultaat een getrouw beeld dient weer te geven.

3. Bevindingen en oordeel

Op grond van de verkregen informatie en de ter beschikking gestelde administratie geeft de jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging
Op weg met de ander per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in
Nederland geldende richtlijnen voor kleine organisatie zonder winststreven.

4. Bijlage  jaarrekening

Als bijlage in de jaarrekening zijn opgenomen:

1.  Balans per 31 december 2018
2.  Baten- en lastenoverzicht  over 2018
3.  Toelichting algemeen
4.  Toelichting op de balans
5.  Toelichting op de staat van baten en lasten
6.  Begroting 2019
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4. Algemeen

Vereniging Op weg met de ander is notarieel gevestigd te Utrecht, met als rechtsvorm een stichting.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de  Kamer van Koophandel onder het
nummer 40479145.

De vereniging is de Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een 
beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren 
van Enigheid.

De stichting heeft ten doel ( en missie):
- De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in
  de gemeente en in de maatschappij.
- Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.
- Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen,
   wonen en welzijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
- voorzitter Ds. P. Vernooij
- voorzitter ( 2e) Ds. G.H. Vlijm
- secretaris mevrouw G. Hoevenaren
- penningmeester de heer A.H/ van 't Zelfde
- algemeen lid mevrouw M.L.M Schellinger-Verkamman
- algemeen lid mevrouw R. Rijersen van Buuren-Gorter
- algemeen lid mevrouw H.H.J. Vink-van der Klift
- stafmedewerker mevrouw J.D. Wolvers-ten Hove

Hoogachtend,
M. Roobol Financiele dienstverlening

M. Roobol
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Bijlage 1
bij rapport d.d. 10 mei 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris 1.023 1.531

Vlottende activa

Vorderingen 415 927
Liquide middelen 216.049 224.223

216.464 225.150

Totaal activa 217.487 226.681

PASSIVA

Reserve en fondsen 205.064 212.410

Kortlopende schulden
Crediteuren 6.053 6.319
Overige kortlopende schulden 6.370 7.952

12.423 14.271

Totaal passiva 217.487 226.681

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Bijlage 2
bij rapport d.d. 10 mei 2019

BATEN- EN LASTEN OVERZICHT  OVER 2018

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2017

BATEN
Verenigingsbald 18.924 22.000 17.984
Landelijk bureau 92.256 74.500 74.382
Bijeenkomsten 697 0 848
Artikelen 1.565 1.000 1.221
Financiële baten 171 2.500 1.371

113.613 100.000 95.806

LASTEN 
Personeelskosten 0 0 0
Verenigingsbald 24.495 20.500 26.075
Landelijk bureau 78.508 100.750 73.924
Bijeenkomsten 8.117 7.850 8.692
Artikelen 1.057 3.500 1.948
Bestuurskosten 8.782 3.000 8.344

120.959 135.600 118.983

Nadelig saldo -7.346 -35.600 -23.177

Batig / Nadelig saldo verdeeld naar:
Continuïteitsreserve -7.346 -23.177
Bestemmingsreserves 0 0

-7.346 -23.177

2018
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Bijlage 3
bij rapport d.d. 10 mei 2019

TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen van vermogen en resultaat,
dat uitgaat van verkrijgingsprijzen, 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen, onder aftrek van daarop gebaseerde 
lineaire afschrijvingen, berekend met in inachtneming van de geraamde economische levensduur van de
betreffende activa.
Met een eventuele restwaarde wordt rekening gehouden.

Vorderingen
De overige vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde of lagere realisatiewaarde. 
Noodzakelijke geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden
in mindering gebracht.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet-
instellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar.
De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Bijlage 4
bij rapport d.d. 10 mei 2019

TOELICHTING OP DE BALANS

2018 2017

Materiële vaste activa
Inventaris
Boekwaarde per 1 januari 1.531 1.174
Investeringen 0 1.029
Afschrijvingskosten -508 -672

Boekwaarde per 31 december 1.023 1.531

Vorderingen
Debiteuren 808 1.283
Voorziening dubieuze debiteuren -642 -642

166 641
Te vorderen rente 0 47
Vooruitbetaalde bedragen 249 239

415 927

Liquide middelen
ASN ideaal 960665927 54.264 51.217
ING betaalrekening 2248764 496 729
ING spaarrekening 2248764 137 137
ING bonusspaarrekning 2248764 61.000 71.000
Kas 94 154
Moneyou 557659078 100.058 100.986

216.049 224.223

*) De liquide middelen zijn vrij opneembaar
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Bijlage 4
bij rapport d.d. 10 mei 2019

TOELICHTING OP DE BALANS

2018 2017

Reserves en fondsen
Continuïteits- Bestemming

reserve reserve

Saldo per 1 januari 212.410 0 212.410 235.587
Resultaat baten en lasten verslagjaar -7.346 0 -7.346 -23.177

205.064 0 205.064 212.410

Crediteuren
Saldo per 31 december 6.053 6.319

Overige kortlopende schulden
Reservering vakantiegelden 1.967 1.967
Reservering vakantiedagen 2.268 2.268
EH huur en catering 370 0
Administratiekosten Roobol 1.634 0
Bankkosten ING 131 0
Overige 0 3.717

6.370 7.952
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Bijlage 5
bij rapport d.d. 10 mei 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5.1 Toelichting op de baten 2018 2017

Verenigingsblad
Abonnementsgelden 17.919 17.984
Opbrengst advertentie contactblad 1.005 0

18.924 17.984

Landelijk bureau
Giften individuele leden 10.784 12.272
Giften kerkelijke instanties 77.825 56.747
Gift bij contributie 3.352 0
Giften voor projecten 125 0
Donateursbijdrag 170 0
Overige baten 0 5.363

92.256 74.382

Bijeenkomsten
Opbrengst vergaderingen algemeen 323 320
Opbrengst jongerendag 29 0
Opbrengst familiedag 345 528

697 848

Artikelen
Verkoop goederen 1.565 1.221

Financiële baten
Rentebaten 171 1.371
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Bijlage 5
bij rapport d.d. 10 mei 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5.2 Toelichting op de lasten 2018 2017

Personeelskosten
Totale jaarlasten 58.652 54.771
Doorbelast kostenplaatsen -58.652 -54.771

0 0

Verenigingsblad
Kosten blad / drukwerk / mailing 13.320 14.718
Redactiekosten blad 5.862 6.395
Personeelskosten doorbelast 5.313 4.962

24.495 26.075

Landelijk bureau
Huurkosten kantoorruimte/ inventaris 5.714 5.656
Kosten Website / Social media 11.047 7.840
Kosten dovendiensten en blindenbieb 3.180 4.738
Kantoorbenodigdheden, kopieer- en portokosten 2.342 3.179
Administratie- en accountantskosten 4.580 10.619
Inkoop goederen 5.529 0
Overige uitvoeringskosten 5.315 3.794

37.707 35.826
Personeelskosten doorbelast:
Contacten individuele leden 12.778 11.934
Advisering (nieuwe) woonvormen 11.651 10.882
Groepsgewijze contacten (kerkelijke) organisaties 2.829 2.642
Representatie 3.822 3.570
Overleg staffunctionaris/vrijwilligers 2.905 2.713
Projecten 6.816 6.357

78.508 73.924
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Bijlage 5
bij rapport d.d. 10 mei 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5.2 Toelichting op de lasten 2018 2017
Bijeenkomsten
Kosten vergadering algemeen 137 296
Kosten familiedag 1.851 2.344
Kosten jongerendag 166 482

Personeelskosten doorbelast
Landelijke Jongerenplatfoem 1.835 1.714
Landelijke Oudercommissie verstandelijke gehandicapten 4.128 3.856

8.117 8.692

Artikelen
Kosten cd's en boeken 1.057 1.948

Bestuurskosten
Kosten beheer en administratie 0 28
Reisgeld bestuur en overige 1.615 1.414
Kosten betalingsverkeer 592 761
Personeelskosten doorbelast 6.575 6.141

8.782 8.344
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Bijlage 6
bij rapport d.d. 10 mei 2019

Begroting 2019

In de bestuursvergadering van 24 januari 2019 is hierna volgende begroting vastgesteld:

Begroting Realisatie Realisatie
2019 2018 2017

BATEN
Verenigingsbald 22.000 18.924 17.984
Landelijk bureau 76.500 92.256 74.382
Bijeenkomsten 0 697 848
Artikelen 1.500 1.565 1.221
Financiële baten 0 171 1.371

100.000 113.613 95.806

LASTEN 
Personeelskosten 0 0 0
Verenigingsbald 52.500 24.495 26.075
Landelijk bureau 76.500 78.508 73.924
Bijeenkomsten 0 8.117 8.692
Artikelen 0 1.057 1.948
Bestuurskosten 3.000 8.782 8.344

132.000 120.959 118.983

Nadelig saldo -32.000 -7.346 -23.177
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