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VOORWOORD 

 

Stichting Ontmoet Winterswijk komt voort uit het initiatief Girls@Home, waarbij 

bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd voor meiden van de middelbare 

school. Dit initiatief groeide uit tot een volwaardig project en het eerste dat werd 

opgenomen onder de vleugels van Stichting Ontmoet Winterswijk.  

  

Het doel van Stichting Ontmoet Winterswijk zal altijd zijn: het creëren van laagdrempelige 

ontmoetingsplekken binnen Winterswijk.  

Tot nu toe was en is het project Girls@Home het enige initiatief dat (al jaren) in praktijk 

wordt uitgevoerd en van waarde is gebleken. 

 

In het jaarverslag van vorig jaar, 2020 lees ik over de moeite van activiteiten uitvoeren in 

een anderhalve meter samenleving. Vooral de praktische kant werd lastig want de 

huiselijke kring is de kernwaarde waar de activiteiten op gebaseerd zijn. Het bleek toen 

niet meer mogelijk om op deze manier het meidenwerk uit te voeren. Het was niet 

gemakkelijk maar na een aantal telefoontjes met de gemeente, het bestuur en veel 

denkwerk hebben we met het team en bestuur besloten om na 9 jaar Girls@Home te 

stoppen.  

 

In mei 2021 kwam het bestuur na een jaar van bezinning bij elkaar om weer te overleggen. 

Inmiddels hadden de vrijwilligers en ik andere werkzaamheden die genoeg invulling gaven 

en geen ruimte voor Girls@Home of andere activiteiten. Er kwamen daardoor geen 

nieuwe initiatieven van de grond. 

 

In september 2021 kwamen we in contact met de Leander Grooten, pionier bij de 

Protestante Kerk. We hebben elkaar meerdere keren gesproken over een mogelijke 

samensmelting van Stichting Ontmoet en de activiteiten van de pioniersplek. Dit zou voor 

beide organisaties vruchtbaar kunnen zijn.  

 

Anneke van Nierop 

Projectcoördinator Stichting Ontmoet Winterswijk 

 

 

 

“Een jaar van bezinning….…… ”. 
 

 

 “Een jaar van bezinning….…… ”.  
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PROFIEL VAN DE STICHTING  

 

We leven vandaag de dag in een complexe samenleving, gekenmerkt door sociale media, 

hoge verwachtingen en werkdruk. Het wordt daardoor voor mensen steeds moeilijker om 

tijd en aandacht te geven aan hun directe sociale omgeving. Dit kan ertoe leiden dat 

sociale cohesie afneemt en eenzaamheid toeneemt. Er lijkt steeds meer een  cultuur van 

‘ieder voor zich’ te domineren waarin onmacht en kwetsbaarheid verbloemt worden, en 

waardoor leden van de samenleving opnieuw belast worden.   

 

Veel van de huidige hulpverleningsvormen zijn daarnaast politiek zo georganiseerd en 

gefinancierd, dat hulpverlening pas geboden kan worden op het moment dat het leed al 

geschied is. Er wordt veel verwacht van het eigen initiatief van hulpbehoevenden in het 

aangeven van problemen. Vooral bij zwakkeren in de samenleving ontstaat hier een 

belemmering, waarbij schaamte een grote rol speelt. Mensen willen immers sterk en 

succesvol zijn om mee te gelden in de maatschappij en het toegeven aan behoefte aan 

hulp kan dan als zwaktebod worden ervaren.   

 

De gemeente Winterswijk kent – net als de rest van Nederland- een aantal kwetsbare 

groepen waarbij passende hulpverlening van belang kan zijn. Toch wordt er een hiaat aan 

laagdrempelige hulp voor deze groepen ervaren en is er behoefte aan een neutrale 

ontmoetingsplek voor kwetsbare burgers zoals kinderen, jongeren, ouders en ouderen. 

Sociaal vertrouwen en verbondenheid tussen mens en organisatie zijn daarbij belangrijke 

waarden. Het ontbreken daarvan kan namelijk resulteren in sociale uitsluiting, sociaal 

isolement, gebrekkige integratie, wantrouwen tussen groeperingen en ineffectieve aanpak 

van problemen. Vertrouwen in de samenleving ontstaat wanneer mensen en organisaties 

het vermogen ontwikkelen om zorg te dragen voor elkaar. 

 

Geraakt door deze nood, wil Stichting Ontmoet Winterswijk zich inzetten voor 

laagdrempelige, preventieve zorg in Winterswijk. Zonder winstoogmerk hebben zij daarom 

ten doel: het creëren én in stand houden van laagdrempelige ontmoetingsplekken in 

Winterswijk, waar activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd kunnen 

worden en waarbij aandacht en een luisterend oor centraal staan. Vervolgens bied de 

stichting op maat gesneden hulp door deze zelf aan te bieden of door te verwijzen naar 

geschikte (hulpverlening)organisaties.  
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BESTUUR  

 

Het bestuur volgt de statuten die zijn opgesteld bij de oprichting van de stichting 

en die zijn beschreven door de notaris.  

 

In het jaar 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:  

 André Grevers, bestuurslid met statutaire titel voorzitter 

 Bea Yousefi, bestuurslid met statutaire titel penningmeester 

 Saraï Ombeng, bestuurslid 

 Tineke Dunnewold, bestuurslid  

 Bert Geers, bestuurslid met statutaire titel secretaris  

 

Het bestuur vergadert, mits vaker nodig, drie keer per jaar. De bestuursleden zijn 

gezamenlijk bevoegd en, indien mogelijk, allen aanwezig tijdens de 

vergaderingen. Een bestuurslid kan voorafgaand aan de vergadering een ander 

bestuurslid schriftelijk volmacht verlenen om hem/haar in de vergadering te 

vertegenwoordigen. Een betrokken en toegewijd bestuur geeft de stichting en haar 

projecten op professionele wijze richting en sturing. Alle gemaakte beslissingen en 

afspraken worden vastgelegd in de notulen en bij een volgende vergadering 

ondertekend door de voorzitter en de notulist of een aanwezige plaatsvervanger. 

De coördinator van het project is over het algemeen tijdens de vergaderingen 

aanwezig. De coördinator heeft daarbij geen stemrecht, maar wel spreekrecht. 

Daarnaast legt zij aan het bestuur verantwoording af over de voorafgaande 

periode.  
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ONTWIKKELING BINNEN DE STICHTING  

 

Girls@Home heeft in de voorgaande jaren laagdrempelige- en preventieve hulp geboden 

en was tevens een plek waar meiden konden ontspannen en gehoord werden. 

 

Meiden reageren vaak introvert als het gaat om problemen die zij, voornamelijk in hun 

pubertijd, kunnen ervaren. Met name bij gemis aan het gevoel van veiligheid, vinden zij 

het moeilijker een (gezonde) uitlaatklep voor hun gevoelens en gedachtes te vinden, wat 

het voor hun omgeving lastig maakt om problematiek op te merken, laat staan hulp te 

bieden. De drempel om officiële hulpverlening in te schakelen is voor jonge meiden dan 

ook vaak te hoog. Daarom juichen wij een plek waar meiden “gewoon” naar toe kunnen 

gaan erg toe.    

 

Het ontmoetingscentrum dat per september 2021 door de Pionierspek wordt ingericht en 

bemand zou voor Girls@Home een basis van het creëren van een prettige, veilige plek 

voor meiden uit het voortgezet onderwijs mogelijk maken. Klimop wil dit realiseren door op 

vrijdagmiddag bijeenkomsten te organiseren waarin de meiden bij elkaar komen en 

waarbij hen een plek wordt geboden waar zij gezien en gehoord worden, een 

huiskamermodel waarin zij zichzelf kunnen zijn. Deze activiteiten zijn laagdrempelig met 

ruimte voor recreatie, creativiteit, ontmoeting en sport en dit alles in het kader van o.a. 

zelfbeeld, grenzen, emoties en gezondheid.  

 

 

 

 

“De meiden, in een huiselijke setting een 

veilige omgeving bieden, waarin een ieder 

zichzelf mag ontdekken en leren kennen 

en met name zichzelf mag zijn”. 
 

“De meiden, in een huiselijke setting een 

veilige omgeving bieden, waarin een ieder 

zichzelf mag ontdekken en leren kennen en 

met name zichzelf mag zijn”.  

“De meiden, in een huiselijke setting een veilige omgeving 

bieden, waarin een ieder zichzelf mag ontdekken en leren 

kennen en met name zichzelf mag zijn”.  
 

“De meiden, in een huiselijke setting een veilige omgeving 

bieden, waarin een ieder zichzelf mag ontdekken en leren 

kennen en met name zichzelf mag zijn”.  
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PROJECT KLIMOP  

 

Op 1 september 2021 ontstond in Winterswijk Klimop, een centrum waarin ontmoeting 

tussen mensen uit alle gezindten op de voorgrond staat. Klimop is een uiting onder de 

landelijke beweging ‘pionieren’ en als zodanig een pioniersplek.  

 

Het doel van Klimop is om een gemeenschap te vormen van mensen die op zoek zijn naar 

vormen van zingeving, zonder daarbij een kerkelijk karakter na te streven. De ontmoeting 

is de basis om te komen tot een gemeenschap die omkijkt naar elkaar en nieuwsgierig 

raakt naar eigen betekenis in het leven.  

 

Het centrum bevindt zich in een woonwijk in Winterswijk waar sociale cohesie niet 

vanzelfsprekend is. Inwoners zijn er van verschillend pluimage: arbeiders, nieuwkomers, 

jonge stellen of gezinnen, alleenstaanden. Een brug slaan tussen deze groepen mensen, 

is een uitdaging die tijd kost, waarin vertrouwen wordt opgebouwd. Hierin wordt er 

enerzijds gekozen om open inloop en ontmoeting aan te bieden en diverse activiteiten te 

organiseren, anderzijds is het taak om eerst de buurt beter te leren kennen om de drempel 

te verlagen deel te nemen.  

Als gevolg van COVID-19 was het afgelopen jaar daarin extra uitdagend.  

 

Vanwege de ligging van Klimop, de doelen en de samenstelling van het team van Klimop, 

heeft Stichting Ontmoet toenadering gezocht om te onderzoeken of samenwerking of 

samensmelting van activiteiten van toepassing is. Immers, concurreren op ontmoeting 

heeft geen toekomst, zo is de gemeenschappelijke visie. Daarnaast heeft Klimop geen 

zelfstandige juridische rechtsvorm en wel een locatie en activiteiten en heeft Stichting 

Ontmoet juist de rechtsvorm, kennis, know-how en menskracht maar ontbreekt het aan 

uitingen.  

 

Vanaf september zijn er gesprekken geweest tussen de projectleider van Klimop en de 

coördinator en de voorzitter van Stichting Ontmoet om elkaar beter te leren kennen. Deze 

waren dusdanig vruchtbaar dat in januari 2022 de beide besturen hebben kennis gemaakt. 

Zij concludeerden dat samensmelting alleen maar kansen biedt.  
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VOORUITBLIK 

 

In voorjaar 2022 is Klimop gestart met de tienermeidenontmoeting ‘Girls@Home’ met een 

nieuwe groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben vanaf de start van Girls@Home een 

groep tienermeisjes van 12, 13 jaar aangetrokken waarmee zij creatieve workshops doen. 

Langzamerhand ontstaat hier een groep, maar dit is nog breekbaar.  

 

De verdere stappen naar samensmelting van Klimop en Stichting Ontmoet zijn 

procesmatig besproken met de achterban van Klimop, de Protestantse Gemeente 

Winterswijk en de Landelijke Leerbeweging Pionieren. Zij zijn meegenomen in de 

gedachtengang, hebben advies gegeven op basis van hun kennis van pioniersplekken en 

ervaring in de regio en zijn positief gestemd over deze ontwikkeling. In den lande zijn er 

meerdere pioniersplekken die intensief samenwerken met, danwel vallen onder onder, 

een zelfstandige stichting die zich richt op sociaal-maatschappelijke ontmoetingen. Echter, 

in alle gevallen is het de lokale kerk, waar de pioniersplek onder valt, die hierover een 

uitspraak doet.  

 

Deze uitspraak valt in de eerste weken van juli 2022 binnen de Protestantse Gemeente 

Winterswijk (kerkenraad). Het dagelijks bestuur van deze kerkenraad heeft een positieve 

grondhouding om dit traject concreet in te gaan.  

Dit zal in de toekomst ingehouden dat de kennis en know-how van Stichting Ontmoet 

toegepast wordt bij Pioniersplek Klimop en activiteiten van ontmoeting worden uitgebreid 

met het aanbod van Stichting Ontmoet, danwel dat dit samen ontwikkeld en uitgevoerd 

wordt.  

 

De kernwaarden van Stichting Ontmoet blijven hiermee overeind staan, er wordt niets 

gewijzigd aan de statutaire bevoegdheden en doelstellingen. Een coördinator zal, conform 

de statuten, de doelen en belangen behartigen van Stichting Ontmoet.  

Vanaf najaar 2022 is er hiermee een vaste plek voor Stichting Ontmoet als platform voor 

haar doeleinden.  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

2021 Jaaroverzicht St. Ontmoet     

  

Saldo 1-jan. 2021  
betaalrekening € 12.171,15 

  

Saldo 1 jan. 2021 in de 
KAS   € 0,00 

Baten           

  Vrijwillige bijdragen         

  Inleg bijdrage   € 0,00     

            

  Giften         

      € 0,00     

            

  Inventaris         

  Verkoop Tipi € 1.250,00 
€ 

1.250,00     

            

  Over 2020         

      € 0,00     

          € 1.250,00 
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Lasten             

  Kosten meidenavonden           

    € 0,00         

      € 0,00       

              

  Kosten medewerkers           

  Vrijwilligers vergoeding € 0,00         

      € 0,00       

              

  Overige kosten           

  Rabobank € 109,45         
  Algemene kosten € 116,28         

      € 225,73       

              

  Over 2020           

  Bankkosten december 2020 € 9,95         
  Website kosten 2019 € 51,80         
  Website kosten 2020 € 36,00         

  
Restitutie subsidie 2020 gem 
Winterswijk € 2.708,00         

      
€ 

2.805,75       

          € 3.031,48   

  

Bank & 
kassaldo: 31-dec-21 € 10.389,67   

     € 0,00   

        

              

  
Over 2021 (Betaald/ontvangen in 
2022)           

  305 Bankkosten december 2021 € 9,95         
              
              

              
              

        

  Resultaat          

  Baten     € 1.250,00   

  Lasten     -€ 3.031,48   

        -€ 1.781,48   

  

ontvangen in 
2021 

I.v.m. 
2020   € 0,00   

  

betaald in 
2021 I.v.m. 19/20 € 2.805,75   

  

ontvangen in 
2022 

i.v.m. 
2021  € 0,00   

  

betaald in 
2022 

i.v.m. 
2021   € 9,95   

     € 1.034,22 Resultaat 2021 
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Toelichting 

 

Resultaat 

Het resultaat over 2021   is €  1.034,22 positief. 

 

Afbouw Girls&Home 

Er is in 2021 geen project geweest. Het project "Girls@Home" is in 2020 beëindigd. 

 

Verkoop inventaris 

De tipi tent is verkocht in 2021. 

 

Betaald over 2020 

Een deel van de ontvangen subsidie van gemeente Winterswijk over 2020, is in 2021 

terugbetaald. Een deel van de website kosten over 2019 en 2020 zijn in 2021 betaald. De 

bankkosten over december 2020, zijn in 2021 betaald. Deze bedragen zijn niet 

meegenomen in het eindresultaat van 2021, omdat het 2020 betreft. 

 

Conclusie 

Er is in 2021 meer uitgegeven dan ontvangen, toch is een positief resultaat van € 1034,22 

behaald. Dat komt omdat de betaalde kosten van € 2805,75 niet meegeteld zijn, daar ze 

bij 2 voorgaande jaren behoren. Aan inkomsten ontving de Stichting € 1250,- i.v.m. 

verkoop van inventaris. Deze is als inkomen op 2021 gezet. Het resultaat van 2021 van € 

1034,22 positief bestaat uit: Verkoop inventaris minus kosten website en bankkosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


