
Jaarverslag 2013 ”Op weg met de ander” 
 
Allereerst danken wij de Heere voor Zijn trouw en goedheid in 2013 aan ons bewezen. Wij zijn 
dankbaar dat wij ook dit jaar weer bezig mochten zijn voor mensen met een beperking. We mogen dit 
werk doen in het besef dat wij afhankelijk zijn van Zijn zegen over ons werk. 
 
Bestuurszaken 
In het jaar 2013 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Er waren veel zaken die de aandacht van het 
bestuur vroegen.  
In de jaarvergadering op 9 maart 2013 verwelkomden we onze nieuwe penningmeester, dhr. A.H. van 
’t Zelfde uit Ridderkerk. Hij nam de plaats in van dhr. B. v.d. Ruit. 
We dachten met elkaar na over de toekomst en de invulling van onze vereniging vanwege de 
toenemende complexiteit in de samenleving en de belasting van de stafmedewerker en de uitkomsten 
van de enquête in het contactblad.  
Ook werden we dit jaar tot 2x toe bepaald bij de vergankelijkheid van het leven. We kregen bericht van 
het overlijden van ds. M. v.d. Linden en dhr. N.C. van Velzen, die allebei nauw betrokken zijn geweest 
bij onze vereniging. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Door de bezuinigingen in de zorg is het een puzzel om mensen met een licht verstandelijke beperking 
nog beschermd te laten wonen. Er wordt een beroep gedaan op zelfstandigheid, jongeren zullen 
langer thuis moeten wonen en op mantelzorgers wordt meer en meer een beroep gedaan. 
We vernamen ook dat in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede abortus op ongeboren kinderen met 
het Downsyndroom kan worden gepleegd. We lezen over een verbetering op prenatale screening bij 
moeders met een verhoogd risico op een kindje met een Downsyndroom door de zogeheten Nipt-test. 
Helaas wordt verbeterde diagnostiek in de praktijk vrijwel altijd gebruikt om de zwangerschap te 
kunnen beëindigen. Het lijkt erop dat niet God, maar de mens aan het begin en aan het einde van het 
leven staat. De mens bepaalt meer en meer wat de kwaliteit van het leven is en maakt zijn eigen 
afwegingen.  
We maken ons zorgen over de ophanden zijnde bezuinigingen die de kwetsbaren in de samenleving 
zullen treffen. Het bestuur blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en indien nodig de 
samenwerking met andere gelijkgezinde organisaties onderzoeken. 
 
Contactblad 
De uitgave van het contactblad is een belangrijk middel tot 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 contactblad informatie voor 
mensen met beperkingen en hun familieleden. 
Dit jaar passeerden verschillende onderwerpen de revue. De redactie heeft de intentie om zo breed 
mogelijk te informeren volgens een thematische werkwijze en daarbij een evenwicht te houden tussen 
zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen. Verder is het ook een blad voor en van lezers met 
telkens terugkomende rubrieken en een ontspannend gedeelte. 
Door het overlijden van ons redactielid N. C. van Velze is een vacature in de redactie ontstaan. 
 
Enquête 
Veel lezers, maar liefst 172, hebben de moeite genomen de enquête bij het vorige contactblad in te 
vullen. Dit is een respons van één op de acht leden, ruim 12 procent. De helft van de lezers (50 
procent) is tussen de 50 en de 70 jaar. Eén op de vijf (20 procent) is jonger dan 50 jaar; een derde (30 
procent) is ouder dan 70 jaar. De vormgeving en de inhoud van het blad krijgt gemiddeld een 8. Op de 
basisschool noemt men dat ”goed”. 
De meeste inzenders zijn al langer dan tien jaar lid. Van hen zijn de meesten lid om de vereniging te 
steunen. 
Een kwart van de respondenten bezoekt weleens een bijeenkomst van onze vereniging. Diverse 
lezers doen suggesties over de leesbaarheid, onderwerpen en rubrieken voor het contactblad. Voor 
zover mogelijk worden deze tips in 2014 meegenomen in de uitwerking van het contactblad. Het 
bestuur heeft besloten om in 2014 een bezoldigde eindredacteur aan te trekken. 
 
Op weg met de ander-woonvoorzieningen 
Onze vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia Zorg. 
In een handreiking staan de mogelijkheden beschreven voor een ouderinitiatief met borging van de 
eigen identiteit. 
Op onze halfjaarlijkse ontmoeting met de Raad van Bestuur van Philadelphia hebben wij over 
mogelijke aanpassingen over bepaalde passages in de praktische handreiking voor ouderinitiatieven 
besproken. In deze bijeenkomst zijn nog een aantal passages blijven staan waarover nog nader moet 
worden gesproken. Dit zal eind februari 2014 tijdens de halfjaarlijkse ontmoeting met de Raad van 
Bestuur van Philadelphia nader aan de orde komen. Dit jaar hebben we om meer bekendheid te 



geven aan de Op weg met de ander-woonvoorzieningen twee keer samen met Philadelphia op een 
beurs gestaan.  
Philadelphia meldde in november dat de komende twee jaren er 900 banen worden geschrapt. 
Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten. Ons is toegezegd dat deze ontslagronde –
vooralsnog– geen gevolgen zal hebben voor de Op weg met de ander-woonvoorzieningen. 
 
Bijeenkomsten 
De volgende bijeenkomsten werden in 2013 gehouden: 

 De landelijke oudercommissie voor verstandelijk gehandicapten (LOVG ) belegde in het 
voorjaar toerustingsavonden in Krimpen aan den IJssel en in Putten. Psychosociaal therapeut 
Ben Zijl sprak over seksuele vorming. In het najaar werd op bovengenoemde locaties 
eveneens een toerustingsavond verzorgd. Dit keer over ”bewind voering en financiën” en ”het 
voorkomen van depressie”. De sprekers waren juridisch specialist mr. Elisabeth van Dijk en 
Liesbet van Velzen, preventiemedewerker bij Eleos. 

 Op de jaarvergadering verzorgde ds. N. Noorlander een inleiding over het thema ”Van 
aangepaste catechisatie tot belijdeniscatechisatie ”. Tijdens de vergadering werd ook de 
aangepaste belijdenismethode, een uitgave van het Loket Gelijke Zorg, gepresenteerd. 

 Stafmedewerker Jenneke Wolvers heeft op regionale bijeenkomsten van hervormde 
vrouwenverenigingen in Kesteren en in Veenendaal een presentatie gehouden over het werk 
van de vereniging. Het thema luidde ”Omzien naar elkaar”. 

 De landelijke jongerendag, georganiseerd door het Landelijk Jongeren Platform, werd in 
Zegveld op 23 maart gehouden. Het thema was ”Doven horen erbij”. Spreker was dhr. Wolter 
Smit, actief in het dovenpastoraat en voorzitter van het Interkerkelijk dovenpastoraat IDP. 

 De familiedag, georganiseerd door de Landelijke Oudercommissie Verstandelijk 
Gehandicapten, werd op 25 mei te Wekerom gehouden met als thema ”Een plek voor jou”. 
Ds. H. Schipaanboord verzorgde het Bijbelverhaal. 

 Naast onze jaarlijkse bijeenkomsten is er een cursusavond georganiseerd over het onderwerp 
”Kinderen en tieners met gedragsproblemen op club of catechese”. Deze avond werd 
gehouden in Veenendaal en werd goed bezocht. 

 Het platform Autisme in de kerk, bestaande uit Helpende Handen, Eleos/Optiment, SGJ, dit 
Koningskind en ”Op weg met de ander”, heeft dit jaar in samenwerking met studenten van de 
Hogeschool Driestar educatief een brochure ontwikkeld over godsdienstige opvoeding thuis. 
Deze brochure zal in maart 2014 worden gepresenteerd. 

 Samen met Helpende Handen belegde de vereniging in het voorjaar bijeenkomsten voor 
ouders van kinderen met gedragsproblemen. Op deze avonden, respectievelijk in Barendrecht 
en Apeldoorn, werd de methode ”Op weg naar rust; begeleiding van mensen met autisme 
en/of ADHD” gepresenteerd. Spreker was H. de Neef, directeur van IQ Coaches. In het najaar 
werden In Apeldoorn, Gouda en Kapelle-Biezelinge (Zld.) bijeenkomsten belegd over het 
onderwerp ”Hoe geef ik godsdienstige opvoeding”. 

De medewerking van veel vrijwilligers is bij bovenstaande bijeenkomsten onmisbaar. Zowel de 
cateraars, groepsbegeleiders als de commissieleden doen dat met grote inzet en betrokkenheid. 
 
Loket Gelijke Zorg 
Onze vereniging coördineert het Loket Gelijke Zorg. Dit loket is bedoeld om ouders en gemeenten te 
helpen bij geloofsopvoeding van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Ook de 
Hervormde Zondagscholenbond en de HGJB participeren hierin. Met dankbaarheid kan gemeld 
worden dat Kerk in Actie ook dit jaar een financiële bijdrage heeft geleverd. Zo kon er een aangepaste 
belijdenismethode worden uitgegeven. Ook zijn wij dankbaar dat reisorganisatie stichting De Karavaan 
een financiële bijdrage schonk, bestemd voor het ontwikkelen van materiaal voor aanpaste catechese. 
Helaas is nu al bekend dat Kerk in Actie in 2014 Loket Gelijke Zorg niet langer financiële steun geeft. 
 
Landelijk bureau 
Het landelijk bureau heeft het achterliggende jaar gebruik kunnen maken van administratieve 
ondersteuning van het Hervormd Bondsbureau. Dit is naar volle tevredenheid verlopen. Door 
aanschaf van nieuwe software kunnen we onze samenwerking intensiveren door de 
ledenadministratie 2014 via het Bondsbureau te laten lopen. Dit zal de penningmeester aanzienlijk 
minder werk geven. 
 
Commissies en werkgroepen 
Onze vereniging is in diverse landelijke commissies en werkgroepen vertegenwoordigd. Op plaatselijk 
en regionaal niveau worden er ook diverse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan onder 
andere clubmiddagen, aangepaste kerkdiensten, lotgenotencontactgroepen, bezoekwerk, enz. Vele 
vrijwilligers zijn, soms wekelijks, hierbij betrokken. Ook bij het assisteren op markten en bijeenkomsten 
zijn de werkgroepleden actief. In Barendrecht is de plaatselijke werkgroep weer actief geworden. Zij 
heeft een aangepaste dienst belegd. Ook is in Apeldoorn een werkgroep gestart. In 2014 zal ook in 
Apeldoorn een aangepaste dienst worden belegd. 

 



Financiën 
 

Ook in financieel opzicht  is 2013 een goed jaar voor de vereniging geweest.  Leden en niet 
leden en tal van kerkelijke gemeenten, hebben met mooie giften en collecten getoond het 
werk van Op weg met de ander  belangrijk  te vinden.   
Ook viel ons een mooi legaat van 20.000 ten deel. Bijzonder!  Met dankbaarheid kan daarom 
worden vermeld dat het verenigingsjaar met een positief resultaat van 34728,33  kon worden 
afgesloten. 
Het continu dalende ledenbestand is wel een punt van aandacht en zorg voor bestuur en 
organisatie. Vergrijzing en de gevolgen van de crisis zijn de voornaamste oorzaken.   
 
Ook in dit verslagjaar vergelijken we  de 5 bekende groepen met vorige jaren. Per groep 
wordt een uitleg gegeven ter verduidelijking van de getallen. 
 

Deze groepen zijn: 
1. Contactblad (de uitgaven moeten volledig betaald kunnen worden uit de contributie) 
2. Bestuurskosten (deze mogen niet hoger zijn dan de rente-inkomsten) 
3. Artikelen 
4. Activiteiten (dit jaar niet kostendekkend) 
5. Landelijk bureau (de giften moeten deze post kunnen bekostigen)  

 

Toelichting op de diverse groepen. 
 

Groep 1 “Contactblad” 
Het contactblad is in 2013  5 x verzonden naar al onze leden en 1 x  naar de donateurs (het 
eerste nummer van 2013).  
De verhouding kosten opbrengsten van het gewaardeerde en goed gelezen blad laat een 
positieve uitslag zien.  
Ook in 2013 is het blad gedrukt door De Hoop Grafisch centrum te Dordrecht. 
Ons ledental is van 1397 leden teruggezakt naar 1383 leden. Daar tegenover staat een plus 
van 3 donateurs, zodat we nu in totaal 122 donateurs hebben.  Een groot aantal van hen 
maakt een extra gift over. 
 

Groep 2 “Bestuurskosten” 
De bestuurskosten bestaan uit reiskosten, administratie en bankkosten. De rentevergoeding 
blijft onveranderd laag. Dankzij een deposito en een hogere waardering van de ING 
perpetuals, is de opbrengst boven verwachting uitgekomen. De doelstelling om 
bestuurskosten niet uit giften te betalen, is daardoor opnieuw behaald.  
 

Groep 3 “Artikelen” 
Deze post bestond uit verkoopopbrengsten van diverse boekwerken en brochures. De hoge 
kosten bij aanschaf boekwerken komt nagenoeg geheel voor rekening van de 
catechesemethode, die tijdens de jaarvergadering is gepresenteerd. Regelmatig is er vraag 
naar deze methode.  
 

Groep 4 “Activiteiten” 
Onze vereniging organiseert jaarlijks een aantal informatieavonden, een familiedag, een 
jongerendag en de eigen jaarvergadering.  Met name de familiedag heeft een behoorlijk 
kostenplaatje opgeleverd. Wel was het een mooie dag, die rechtstreeks onze doelstelling 
raakte. Velen zien met plezier terug op wat te doen en te beleven was tijdens deze dag. 
 

Groep 5 “Landelijk Bureau” 
Wij proberen jaarlijks de kosten van het Landelijk Bureau volledig te betalen uit de giften die 
wij ontvangen. 
De kosten voor het LB bestaan uit huur kantoorruimte, telefoon en internet aansluiting, 
administratie en personeelskosten zoals salaris, belasting en pensioenkosten. Ook zijn de 
kosten voor folders en drukwerk in deze post opgenomen. 
Alle kosten die gemaakt zijn voor o.a. reizen door onze vrijwilligers zijn eveneens te vinden 
onder de post LB. Van diverse vrijwilligers ontvangen we het betaalde reisgeld weer terug als 
gift en worden als zodanig verwerkt. 
  
De overgang in het betalingsverkeer naar IBAN en de overheidsvoorschriften m.b.t.. ANBI 
vroegen het afgelopen jaar de nodige aandacht. Ook is na instemming door de 



kascontrolecommissie, in het bestuur besloten de jaarrekening vanaf  het jaar 2013 door een 
accountant te laten controleren. Dit i.v.m. regelgeving, het voldoen aan de normen en 
maatstaven van de tijd en transparantie op het veld van geldwervende instellingen.  Na 
selectie is besloten  With accountants te Alphen aan den Rijn deze opdracht te verstrekken. 
With is specialist op het terrein van non-profit instellingen.   
 

Overzicht resultaten 2013 
 

Ontvangsten 

 

Omschrijving Opbrengsten 
Resultaat 

2010 
Resultaat 

2011 
Resultaat 

2012 
Resultaat 

2013 

Begroting Begroting 

2013 2014 

Contactblad 22.655,89 21.255,00 23.735,65 20.199,00 21.500,00 24.600,00 

Giften en legaten 90.665,03 76.768,39 81.149,17 101.131,58 72.000,00 67.500,00 

Rente opbrengst/diverse 14.466,13 19.980,71 7.987,61 6.939,65 5.000,00 5.900,00 

Verkoop artikelen 3.217,14 1.831,68 642,35 1509,23 250 500,00 

Collectes bijeenkomsten 1.718,75 1.459,86 1.708,32 479,64 1.450,00 1.150,00 

  132.722,94 121.295,64 115.223,10 130.259,10 100.200,00 99.650,00 

 
      Uitgaven  

      
 

   
      

Omschrijving Uitgaven 
Resultaat 

2010 
Resultaat 

2011 
Resultaat 

2012 
Resultaat 

2013 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 

Contactblad 17.299,22 16.341,18 13.287,64 11.538,16 14.000,00 14.000,00 

Landelijk Bureau  82.528,85 96.587,70 67.656,95 73.253,23 77.000,00 78.150,00 

Bestuur/ div. kosten 4.744,80 4.702,73 4.028,87 4.482,98 3.000,00 3.650,00 

Bijeenkomsten 2.214,15 1.897,39 2.316,59 2.804,29 2.500,00 2.700,00 

Aankoop artikelen 533 732,27 214 3452,11 250 250,00 

  107.320,02 120.261,27 87.504,05 95.530,77 96.750,00 98.750,00 

  

      Resultaat  25.402,92 1.034,37 27.719,05 34.728,33 3.450,00 900,00 

      
 Overzicht kapitaal 

      Het saldo per 1 januari 2013 254.575,55 

     Verhoging waarde obligatie 4.410,00 

     Positief saldo 34.728,33 
     Totaal kapitaal per 1 januari 

2013 
293.713,88 

     
 

      Dit kapitaal bestaat uit: 

      Kas/bank/deposito 279.486,69 
     Giro/rekening-courant 14.227,19 
     Totaal  293.713,88 
     De waarde van de ING Perputuals (obligatielening) is gestegen van € 15.280,-  eind 2012 

naar € 19.690,- eind 2013. 
De adresdrager voor ons contactblad is voorzien van een acceptgirokaart, de eerste voor de 
betaling van de contributie/donatie en de andere 4 kunnen gebruikt worden om eventueel 
een extra gift over te maken. Vanaf 2014 is de acceptgiro IBAN-‘proof.’  
 

Tenslotte 
In 2014 mogen we verder gaan als bestuur en stafmedewerkster met het belangrijke 
werk voor de medemens met een beperking. Wij hebben daarbij, naast uw/ jouw 
gebed, de steun van leden, donateurs en diaconieën nodig. We danken de Heere 



voor de kracht en de wijsheid die hij ons schonk om het werk voor de vereniging te 
mogen doen.  


