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Omschrijving van de doelstelling

De Stichting heeft ten doel: een leefbare samenleving in de gehele wijk te bevorderen
door in overleg met buurtbewoners van Oud-Zuid het buurtwerk te stimuleren en uit te voeren,
alsmede het beïnvloeden van processen in de samenleving en maatschappelijke verbanden in
de wijk, om de mogelijkheid tot participatie te vergroten. Er aan werken om belemmeringen in
de samenleving die deze deelname bemoeilijken, weg te nemen.

Het buurtwerk van de Meerpaal richt zich op alle bewoners in de wijk. Door contacten te leggen
met en activiteiten aan te bieden voor iedereen, kan integratie van verschillende groeperingen
worden bevorderd. Samenwerking en afstemming met georganiseerde (belangen)groepen 
enerzijds, initiatieven vanuit wijkbewoners anderzijds, zijn van groot belang om de functie van
de Meerpaal te verwerkelijken.
Logischerwijs zal er extra aandacht moeten zijn voor kwetsbare groepen en mensen in achter-
standssituaties (op het gebied van opleiding, arbeid, sociale achtergrond). Deze groepen ervaren
vaak grote belemmeringen bij het participeren in de samenleving.

Belangrijk in de programmering van activiteiten is een aanbod te realiseren dat inspeelt op de
vragen van de diverse bevolkingsgroepen in de wijk. Een brede in plaats van een gerichte 
programmering maakt het buurthuis aantrekkelijk voor de hele samenleving. Dit biedt ook meer 
mogelijkheden voor de participatie van kwetsbare groepen en het creëren van meer vrijwilligers
die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de Meerpaal.
Het actief kennismaken van verschillende groepen met elkaar bevordert begrip voor elkaar en, op
den duur, integratie op buurt- en wijkniveau.

Samenstelling van bestuur

Dhr. M. van Daelen, technische zaken
Dhr. P.S. van Klaveren, voorzitter, penningmeester a.i.
Mevr. A.S.W. Span, secretaris
Mevr. C. Vlok-Hent, vrijwilligerszaken

Ede,  april 2020

2



STICHTING BUURTHUIS DE MEERPAAL

Bevestiging bij de jaarrekening

Wij hebben de accountant inzage gegeven in de gehele administratie
alsmede notulen van de bestuursvergaderingen, voor zover van toepassing,
van buurthuis de Meerpaal. De stichting heeft voldaan aan alle contractuele
verplichtingen, als ook aan de voorschriften van regelgevende instanties, van 
belang voor de jaarrekening.
Wij bevestigen de volledigheid van de verstrekte informatie.

Exploitatie 2019
De Meerpaal organiseert veel activiteiten voor specifieke doelgroepen om de inclusie te bevorderen. 
De Gemeente Ede heeft hiervoor in de loop van 2019 een extra exploitatiesubsidie ter beschikking
gesteld. Dit heeft het mogelijk gemaakt om in november een partime medewerkster (24 uur)
toe te voegen aan de betaalde staf.
In de Begroting 2019, die in deze Jaarrekening als referentie is opgenomen is de extra subsidie wel 
aan de opbrengstenkant vermeld. De break down van de kosten is echer niet op begrotingspostniveau
uitgewerkt, waardoor ogenschijnlijk de begroting een groot overschot vertoont.
In de exploitatie is ook een positief resultaat bereikt van ruim € 22.000. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitbreiding van de betaalde staf pas in november
zijn beslag heeft gekregen als gevolg van de krappe arbeidsmarkt na een verkrijging van de subsidie 
voor een volledig jaar. Dit is een eenmalig meevaller. Alle activiteiten hebben wel het hele jaar 
plaatsgevonden door extra belangenloze inzet van de zakelijk leider en vrijwilligers.

Het veranderende klimaat en dan met name de hevige buien, hebben in de loop van 2019 duidelijk
de mankementen van het gebouw aan het licht gebracht. De benedenverdieping, deels ondergronds 
gelegen, krijgt steeds vaker te maken met wateroverlast en heeft toenemende schade. 
Om dit op te lossen, komt de Meerpaal de komende jaren voor hoge kosten te staan.
De Meerpaal komt de komende jaren ook te staan voor kosten uit de energietransitie.
De eenmalige meevaller wordt gebruikt om te reserveren voor deze beide kostenposten.

Vooruitblik 2020
Na het afsluiten van het boekjaar 2019, maar voor het vaststellen van deze jaarrekening is
de Meerpaal door de wereldwijde Coronacrisis tijdelijk gesloten als gevolg van de afgekondigde
overheidsmaatregelen. De gevolgen zijn nog niet geheel te overzien, maar nu is al duidelijk dat 2020 
voor de Meerpaal een lastig jaar zal worden. Het zal moeilijker worden de maatschappelijk functie 
te vervullen. Ook financieel zal het zwaar worden, doordat met uitzondering van de exploitatiesubsidie, 
veel opbrengsten terug zullen lopen. De kosten zijn echter nauwelijks te beïnvloeden.
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Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
ACTIVA € € € €

Vaste activa   
  

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 56.002    66.333    
Inventaris 29.620    30.838    
 85.622   97.171   

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 4.776     2.924     
Overige vorderingen 12.611   869        

17.387   3.793     

Liquide middelen 112.585 108.994 

215.594 209.958 

 
  
PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 87.011   87.011   
Bestemmingsreserves 83.800   77.999   

170.811 165.010 

Kortlopende schulden
Crediteuren 1.139     726        
Overige schulden 15.081   20.063   
Vooruitontvangen bedragen 28.563   24.159   

44.783   44.948   

215.594 209.958 
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2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019

Begroting Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

€ € € € €
 
Exploitatiesubsidies 175.229     171.379 149.456  
Rentebaten 50              -         7             
Buffetexploitatie 4.000         7.770     4.559      

Baten 179.279     179.149 154.022  

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16.100-       16.962-   17.582-    
Overige bedrijfskosten 143.229-     139.757- 119.396-  
Bedrijfslasten 159.329-     156.719- 136.978-  

Bedrijfsresultaat 19.950       22.429   17.044    

Resultaat 19.950       22.429   17.044    

Resultaatbestemming:
€ 5.000 ten gunste van de de reserve Energiebesparing en -transitie
€ 17.429 ten gunste van de reserve Groot onderhoud. 
 22.429
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