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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	18_ML: Doelgroep: Mensen met een beperking
	51_ML: Vereniging Op weg met de ander is dé christelijke vereniging op Gereformeerde gronds
van en voor mensen met een beperking. 


Doel:
a. De christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in die gemeente en in de maatschappij en de beeldvorming omtrent mensen met een handicap positief te beïnvloeden; 
b. b. Het bevorderen van integratie van mensen met een handicap in de kerkelijke gemeente en waar mogelijk participatie in alle vormen van kerkelijke activiteiten tot en met de ambten toe; 
c. Het daartoe stimuleren van ieders (latent aanwezige) gaven en talenten en het motiveren van individuele gemeenteleden tot integratie en participatie; 
d. Individuele advisering en belangenbehartiging van mensen met een handicap en/of hun ouders casu quo hun vertegenwoordigers; 
e. Alle overige en wettige middelen die voor het bereiken van het doel geschikt zijn. 

	53_ML: Op weg met de ander is actief op de terreinen van mensen met een 

Sociale beperking - verstandelijke beperking - lichamelijke beperking
 
Dat vertaalt zich in de volgende concrete werkzaamheden: Advisering(nieuwe) woonvormen-Platform autisme, met o.a. een zgn. maatjesproject voor partners met autisme - het verzorgen van kerkdiensten met gebarentaal voor de dove medemens - jaarlijks verzorgen van een jongerendag en gezinsdag - gedragsproblemen - uitgave van magazine Op weg(5x per jaar)
	54_ML: De vereniging krijgt inkomsten uit drie bronnen:
1.  lidmaatschapsgelden € 20,- per lid per jaar

2. giften van particulieren

3. giften en collecteopbrengsten van kerkelijke gemeenten.  
	56_ML: Het statutaire bestuur ontvangt geen beloning voor de bestuurswerkzaamheden. Daadwerkelijk gemaakt kosten worden vergoed. Kilometers tegen het tarief van € 0,19 per gereden kilometer. 

Ook voor vrijwilligers geldt dat uitsluitend daadwerkelijk gemaakt kosten worden vergoed. Kilometers tegen het tarief van € 0,19 per gereden kilometer. 

Op de beide medewerkers is de CAO kerkelijk medewerker van de Protestantse Kerk Nederland(PKN) van toepassing. 
	57_ML: Jaarverslag 2020

De christelijke vereniging op gereformeerde grondslag Op weg met de ander is een belangenorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en sociale beperking en hun verwanten. Haar motto is ”Koester het kwetsbare”.
De vereniging zet zich in voor lotgenotencontact en cliëntenondersteuning. Zij begeleidt ouderinitiatieven bij het opzetten van woonvoorzieningen met een christelijke identiteit. Ook ontwikkelt zij aangepast catechesemateriaal. Op weg met de ander faciliteert uitzending van kerkdiensten en meditaties voor doven en slechthorenden. Zij organiseert maatjescontact voor partners van mensen met autisme. En informeert haar achterban over verschillende doelgroepen in het magazine Op Weg.

Maatschappelijke zaken
De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) was een ordinaire bezuiniging, stelde Jan Troost, oud-voorzitter van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad, in een interview in Op Weg. Gemeenten komen jaarlijks miljarden te kort. Dat heeft tot gevolg dat nieuwe inwoners met een uitkering vanuit de WMO niet welkom zijn.
Op weg met de ander zet vanaf 1995 woonvoorzieningen met een christelijke identiteit op. Vaak hebben christenouders van een kind met een beperking vanuit de regio hier belangstelling voor. Maar als de zorg en begeleiding van hun zoon of dochter uit de WMO wordt bekostigd, blijkt dit veelal een struikelblok te zijn om hen in de beoogde (centrum)gemeente te laten vestigen.
Als tweede punt van aandacht gaf Troost aan dat door de invoering van de NIPT-test de aanvaarding van het geboren laten worden van een kind met een beperking afneemt. De NIPT-test leidt namelijk veelal tot abortus van de zo ontdekte foetussen met het syndroom van Down, Edwards en Patau.

Bestuurszaken 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de coronapandemie. Door het coronavirus raakten veel mensen besmet; ook leden van de vereniging, van wie een aantal overleden. Ook was er grote angst bij veel mensen om besmet te raken.
Vanwege corona konden diverse bijeenkomsten, zoals de familie-ontmoetingsdag in mei, helaas niet doorgaan. Ook het bestuur annuleerde een vergadering en vergaderde daardoor slechts drie keer.

Contributie
Op de ledenvergadering van 23 januari is besloten de contributie van de vereniging te verhogen van 17 naar 20 euro. 
Er waren geen bestuursverkiezingen nodig omdat mevrouw G. W. Hoevenaren zich opnieuw verkiesbaar stelde. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden en is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Benoeming
Per 1 september werd mevrouw B. Bons-de Ruijter voor 12 uur per week benoemd als maatschappelijk werker. We zijn dankbaar dat zij haar kennis en expertise kan inzetten voor onze vereniging.

Ambassadeurs
Om meer bekendheid te geven aan de vereniging heeft het bestuur besloten om op zoek te gaan naar ambassadeurs. In 2021 gaat het bestuur hiervoor diverse mensen benaderen. 

Magazine Op Weg
De uitgave van het contactblad is een belangrijk middel voor de presentatie van de 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 –en vooral– biedt het orgaan informatie voor mensen met beperkingen en hun familieleden. Zo was er aandacht voor uithuisplaatsing van kinderen, een reportage van een godsdienstles op een dovenschool in Groningen en een interview met Jan Troost over het VN-Verdrag voor mensen met een beperking. Verder besteedden wij onder meer aandacht aan ouders die vanwege het besmettingsgevaar van het coronavirus hun kinderen wekenlang niet mochten bezoeken. Ook was er een gesprek met Pouwel van Siepkamp van KansPlus. Hij voerde namens het gehandicaptenplatform Ieder(in) onderhandelingen met de overheid over de positie van mensen met een beperking in instellingen tijdens de coronacrisis.
In combinatie met Op Weg wordt er vijf keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Deze informeert de lezers over onze bijeenkomsten, interessante artikelen en informatie voor mensen met een verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking. 

Blogs
In december zijn we begonnen met een blogpagina op de website. De bedoeling is dat er regelmatig nieuwe blogs verschijnen. De blogs gaan over alledaagse situaties, bijzondere momenten. Moeders geven een inkijkje in hun dagelijkse leven waarin hun kind of partner met een beperking of hun eigen beperking een rol speelt. Dit is een vorm van lotgenotencontact waardoor herkenning en erkenning kan worden gevonden.

Leden, donateurs en actie vrienden
Eind 2020 telde de vereniging 1106 leden, 20 minder dan eind 2019. Veelal zijn er mutaties door overlijden of vanwege ouderdom. Daarnaast telt Op weg met de ander 94 donateurs, 1 minder dan in 2019.  
In 2020 werd er begonnen met de actie ”Word vriend van Op weg met de ander”. Vanaf 10 euro per jaar kan iemand vriend worden. Als welkomstcadeau krijgt een vriend een piano-cd. We zijn inmiddels 22 vrienden rijker. Vanwege corona is de actie tijdelijk op een lager pitje gezet.

Op weg met de ander-woonvoorzieningen
De vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia Zorg. De woonvoorzieningen waarmee de vereniging samenwerkt 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 het verenigingsbestuur met de raad van bestuur van zorgverlener Philadelphia.

Wooninitiatieven
De vereniging is betrokken bij het opzetten van diverse wooninitiatieven. In november werden in Elspeet de woningen voor twaalf mensen met een verstandelijke beperking opgeleverd. Zij wonen daar begeleid zelfstandig. De zorg wordt geleverd door ’s Heeren Loo.
De vereniging ondersteunt sinds 2014 de start van een ouderinitiatief in IJsselmuiden, gemeente Kampen. Op dit moment staan zestien belangstellenden op de wachtlijst. Samen met stichting Sprank volgt de vereniging de ontwikkelingen voor de aanvraag van de te bouwen locatie in IJsselmuiden nauwgezet. Er is een terrein aan de Blekersdam dat mogelijk hiervoor geschikt is.
Ook kent de vereniging een groep ouders van achttien kinderen met een verstandelijke beperking die belangstelling hebben voor een identiteitsgebonden woonvoorziening in Veenendaal. De belangstellenden wonen bijna allemaal nog bij hun ouders thuis. Het aantal belangstellenden neemt toe. Samen met stichting De Rozelaar zijn we op zoek naar een geschikte locatie in Veenendaal.
De vereniging staat eveneens in contact met een groep ouders van 25 kinderen met een verstandelijke beperking die belangstelling hebben voor een toekomstige woonvoorziening in Groot-Ammers e.o. Er zijn gesprekken met de gemeente Molenlanden en een woningcorporatie. Inmiddels is Stichting Sprank ook bij dit project betrokken.
Voor jongeren met autisme is de vereniging actief om ambulant wonen in Genemuiden mogelijk te maken. Een oudercommissie is met de gemeente in gesprek om te zoeken naar een passende locatie.

Uitzending voor doven en slechthorenden
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), LPB Media en Op weg met de ander zonden het afgelopen jaar vier kerkdiensten in gebaren uit voor doven en slechthorenden. Deze diensten werden vertaald door een doventolk en de predikanten gebruikten ondersteunende gebarentaal. Voor mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden zijn de diensten ook ondertiteld. De diensten zijn op een later tijdstip te bekijken en staan in het archief op de website van Op weg met de ander en op ons eigen YouTube-kanaal.
Om meer doven te bereiken met het Evangelie is ervoor gekozen korte meditaties uit te zenden. We begonnen met zes meditaties die op één dag zijn opgenomen en verspreid over het jaar werden uitgezonden. 

Familie-ontmoetingsdag
Helaas kon dit jaar vanwege het coronavirus de familie-ontmoetingsdag niet doorgaan. Deze is verplaatst naar D.V. 11 september 2021.
De bijeenkomst op 7 november voor ouders en hun dove of slechthorende kind kon eveneens niet doorgaan. Deze is verplaatst naar 6 november 2021.

Online-bijeenkomst voor mensen met een lichamelijke beperking
Op 10 oktober was er een online-bijeenkomst in de hervormde kerk van Zegveld. Erwin Hout werd geïnterviewd door Gijsbert Wolvers over het thema ”Waardevol leven?!” Ook was er een videoboodschap van Joni Eareckson Tada, een Amerikaanse christin die al een halve eeuw met een hoge dwarslaesie leeft. De blinde organist Tjaco van der Weerd begeleidde de liederen op het kerkorgel. De bijeenkomst werd gefilmd en gemonteerd door LPB Media en later op YouTube gestreamd en is inmiddels ruim 1400 keer bekeken.

Contactgroep Gedragsproblemen
Op vier avonden in oktober heeft Helpende Handen in samenwerking met Op weg met de ander voor ouders van hoogbegaafde kinderen een opvoedingsavond georganiseerd. Deze avonden werden in Gouda, Apeldoorn, Hardinxveld-Giessendam en ’s-Gravenpolder gehouden. Omdat hoofdzakelijk leden van Helpende Handen deze avonden bezoeken, hebben we in november in goed overleg besloten deze samenwerking niet langer voort te zetten.

Platform Autisme in de kerk
Op 26 november heeft het platform Autisme in de kerk een webinar gehouden over ”Autisme, geloven en kerk”. Prof. dr. Hanneke Schaap hield de lezing. Ds. R. F. Mauritz opende de bijeenkomst. Twee ervaringsdeskundigen vertelden over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in hun dagelijks leven en in de kerk beleven.

Cursus ”Ass bij je man wat dan?”
In samenwerking met Gerda Bastiaan van het Therapeutisch Centrum GGZ is de vereniging een cursus in Urk gestart voor vrouwen van wie de man (vermoedelijk) autisme heeft. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarvan er nog een aantal in 2021 wordt gegeven.

Maatjesproject
Het afgelopen jaar hebben diverse maatjes ongeveer vijf gesprekken gehad met partners van mensen met autisme. De vereniging doet dit project in samenwerking met het Therapeutisch Centrum GGZ. Dit jaar waren er twee intervisiebijeenkomsten met de maatjes. Ook zijn diverse begeleidingstrajecten met succes afgerond. Een aantal gesprekken was nog niet afgerond en wordt in 2021 voortgezet. Vanwege belangstelling is er op dit moment een wachtlijst.

Landelijk bureau
Het landelijk bureau maakte ook in het afgelopen jaar gebruik van de administratieve ondersteuning van het Hervormd Bondsbureau in Nijkerk. Ook verrichtte Wouter Wieman van Double You Media diverse werkzaamheden voor de site. Ook werkte freelance-journalist Gijsbert Wolvers mee aan de verdere professionalisering van het magazine Op Weg en is hij als eindredacteur hierbij betrokken.

Financiën
De coronapandemie had, zoals bijna overal, ook invloed op de activiteiten van onze vereniging. Gelukkig werd dankzij de creativiteit van onze medewerkers al snel een weg gevonden om onze kerntaken te laten doorgaan.
Als organisatie, die volledig van giften afhankelijk is, waren wij bezorgd over onze inkomsten. Wat betekende corona voor onze inkomenspositie nu de kerkdiensten met minimumaantallen bezoekers moesten plaatsvinden? Dat moest toch zeker effect hebben op de collecteopbrengsten?
Wij werden echter meer dan beschaamd in onze bezorgdheid. Voor het eerst sinds vele jaren mochten wij aan onze reserves weer een bedrag toevoegen in plaats van onttrekken. Het –weliswaar kleine– positieve resultaat van 2884 euro werd geheel aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Die kwam daarmee uit op 191.847 euro.
Dit goede resultaat is bereikt door mooie collecteopbrengsten, royale giften uit onze achterban, een prachtig legaat van 10.711 euro en door een zorgvuldig uitgavenbeleid op ons kantoor in Nijkerk.
Van de uitgaven van 128.044 euro ging bijna 100.000 euro naar de doelstelling van de vereniging. In dit bedrag zijn de uren verwerkt die onze medewerkers daadwerkelijk aan de verschillende werkonderdelen hebben besteed. Het resterende bedrag van 28.100 euro ging naar algemene kosten zoals huur, inventaris en onderhoud van de website. 
De jaarrekening 2020 werd samengesteld door M. Roobol Financiële dienstverlening. Onder “bevindingen en oordeel” schrijft deze: “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 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijnen voor kleine organisatie zonder winststreven.”

Ten slotte
Het werk van Op weg met de ander voltrekt zich in een steeds veranderende wereld. Een wereld met mooie initiatieven en goede voorbeelden als het gaat om het motto ”Koester het kwetsbare”.  Maar ook een wereld waarin verharding, vreemde theorieën en een sterke gerichtheid op schitteren en scoren ervoor zorgen dat onze kwetsbare medemens vaak niet meetelt. Ongelijke kansen in het leven van alledag, zoals op de arbeidsmarkt, zijn daar voorbeelden van. Toch blijft onze vereniging geloven in de toekomst met ”koester het kwetsbare”. Zegt de Bijbel niet: “Het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen (1 Kor. 1:27b)?”
In een steeds veranderende wereld is dat het blijvende grondpatroon van het koninkrijk van God.
Het kan dan ook niet anders dat elke burger van dat koninkrijk de leus ”koester het kwetsbare” hoog op de persoonlijke agenda heeft staan. Tegen hen zegt de Koning: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders en zusters van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan (Matth. 25:40).”


	55_ML: Advisering (nieuwe) woonvormen - Landelijk Jongerenplatform - Landelijke Oudercommissie verstandelijk gehandicapten - Dovencommissie Platform autisme in de kerk - Maatjesproject voor partners met autisme - Gedragsproblemen - Bureauwerkzaamheden t.b.v. cliënten en doelgroep – Overleg staffunctionaris/vrijwilligers – Eindredactie magazine Op weg

De vereniging heeft een vermogen ofwel reserve van plm. 1,5 x het jaarbudget. Het vermogen is geparkeerd op 2 spaarrekeningen t.w. bij ASN en ING. 
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	5_ML: Aan de continuïtetsreserve kon een bedrag van € 2.848,- worden toegevoegd. 

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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	3_ML: De coronapandemie had, zoals bijna overal, ook invloed op de activiteiten van onze vereniging. Gelukkig werd dankzij de creativiteit van onze medewerkers al snel een weg gevonden om onze kerntaken te laten doorgaan.
Als volledig giften afhankelijke organisatie waren wij bezorgd over onze inkomsten. Wat betekende corona voor onze inkomenspositie? Z dat effect hebben op de collecteopbrengsten?
Wij werden echter meer dan beschaamd in onze bezorgdheid. Wij mochten zelfs aan onze reserves een bedrag toevoegen in plaats van onttrekken. Het –weliswaar kleine– positieve resultaat van 2884 euro werd geheel aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Die kwam daarmee uit op 191.847 euro.
Dit goede resultaat is bereikt door mooie collecteopbrengsten, royale giften uit onze achterban, een prachtig legaat van 10.711 euro en door een zorgvuldig uitgavenbeleid op ons kantoor in Nijkerk.
Van de uitgaven van 128.044 euro ging bijna 100.000 euro naar de doelstelling van de vereniging. In dit bedrag zijn de uren verwerkt die onze medewerkers daadwerkelijk aan de verschillende werkonderdelen hebben besteed. Het resterende bedrag van 28.100 euro ging naar algemene kosten zoals huur, inventaris en onderhoud van de website. 
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