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Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 2022 
 
Met plezier bied ik u het jaarverslag van de Stichting Pionierspunt Angerlo – Doesburg (SPAD) over 
het boekjaar 2022 aan.   
 
De stichting handelt onder de naam “Komdersuut” en heeft tot doel om een ‘oplaadpunt’ te creëren 
voor de buurt, passanten en belangstellenden, waardoor er eigentijdse vormen van zingeving en 
geloven ontstaan. Gedragen door een gemeenschap vol van vertrouwen, hoop en liefde en voor al 
wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord. 
 
Ook 2022 was een jaar dat weer werd ingekleurd door de beperkingen van Corona. De eerste 
maanden van het jaar waren er nog landelijke beperkingen van kracht. Pas in april 2022 waren de 
meeste maatregelen opgeheven en kon er langzaam weer naar een genormaliseerde situatie worden 
overgegaan. Dit nam niet weg dat een groot deel van onze bezoekers nog erg voorzichtig bleven en 
daardoor nog vermijdingsgedrag vertoonden. Het winterprogramma 2021 - 2022 liep tegen mei op 
haar einde, zodat gesteld kan worden dat in feite van het eerste half jaar 2022 (wederom) weinig 
terecht is gekomen. 
 
Ons pionierspunt heeft geen gebruik gemaakt van financieel ondersteunende overheid maatregelen.  
 
Graag verwijs ik u naar het jaarverslag van de pioniers over het jaar 2022.  
 
2022 was het 2e jaar van de 2e pioniersperiode 2021-2023. Deze 3-jaarsperiode is in 2021 
gehonoreerd de diaconie van de Protestantse Kerk Angerlo – Doesburg (PGAD) – als zendende 
gemeente, de diensten- organisatie - team pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN-NL) 
en door de Maatschappij van Welstand (MvW). Het jaar 2023 zal in het teken staan van het creëren 
van een nieuwe financiële toekomst voor Komdersuut voor de periode na 2023, nu zonder de 
financiële ondersteuning van het team pionieren van PKN-NL en de MvW. Wij verwachten blijvende 
steun van de zendende gemeente, de PGAD. Maar daarover moeten de gesprekken nog opgestart 
gaan worden.  
 
Naast de uitloop van de laatste Corona maatregelen, kreeg ook Komdersuut te maken met een 
veranderende wereld onder meer als gevolg van de Russische inval in de Oekraïne en de financiële 
gevolgen daarvan. Met name de kosten voor energie komen dan direct in beeld. Onze stichting is via 
de verhuurder, verbinden aan het energie-inkoopcollectief onder de naam “energie voor Kerken”. De 
energie leverancier is Greenchoice. Het contract voor levering van gas en elektra verliep op 31 
december 2022. Voor 2023 is een nieuw jaarcontract van kracht, met een verhoging van het 
maandelijks voorschot van € 211,= naar € 760,= per maand. Met deze nieuwe tarieven zijn wij niet in 
staat om een sluitende exploitatie te bewerkstelligen. We zijn hierover in overleg met de zendende 
gemeente, de PGAD. 
 
Per 1 april 2022 hebben we afscheid genomen van Channa Wijmans als bezoldigd coördinator van 
Komdersuut. Elly van Exel heeft haar plek tijdelijk, in ieder geval tot eind 2022, overgenomen. Beiden 
werken op basis van een overeenkomst van opdracht voor 10 uur per week. De basis voor de 
bezoldiging vanuit het pionierspunt is een vergoeding voor 5 uur per week. Door de extra bijdrage van 
de Brantsenstichting uit 2020 hebben we ook in 2022 nog een deel van de extra 5 uur kunnen 
bekostigen. Het restant is uit het eigen vermogen van de stichting gefinancierd.   
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Elly heeft tot 1 februari 2023 haar werkzaamheden (bezoldigd) uitgevoerd. Na deze datum heeft Ineke 
Visscher haar werkzaamheden overgenomen, vooralsnog onbezoldigd.  
 
Voor 2023 zijn er toezeggingen van meerdere fondsen voor verdere verduurzaming van het pand. Met 
name gericht op het zogenaamd “laag hangend fruit”. Ook de verhuurder heeft hierin een bijdrage 
geleverd door de huur voor 2023 achterwege te laten. De totale bijdrage staat op dit moment op 
moment van schrijven op € 9.800. De besteding van deze gelden zal voor een groot deel gedaan 
worden voor het huidige team van klussers. Vooralsnog staan deze activiteiten ‘on hold’ als gevolg 
van de onduidelijkheid over het toekomstperspectief van Komdersuut. Voor alle duidelijkheid, dit zijn 
geoormerkte gelden die geen andere bestemming kunnen krijgen.  
 
Deze vooruitzichten voor 2023 zijn op het moment van schrijven uiterst precair. De verhoging van de 
energietarieven en de afbouw van de subsidieregelingen zorgen voor grote onzekerheid of de 
toekomst bestendig is. Overleg met de zendende gemeente voor wat betreft het jaar 2023 en verder 
zijn in gang gezet; de uitkomst is nog ongewis.  
 
Reden om dit penningsmeesterverslag af te sluiten met een continuïteitwaarschuwing. Hopelijk 
kunnen we voor eind maar 2023 meer duidelijkheid krijgen om alle betrokkenen bij Komdersuut 
perspectief te geven voor de aankomende jaren.  
 
Graag wil ik een woord van dank uitspreken aan alle betrokkenen bij wat er in 2022 is bereikt binnen 
Komdersuut. Er is een fantastische prestatie geleverd, met hele beperkte middelen. 
 
21 februari 2023 
Beeuwe Rozema 
Penningmeester 
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Rabobank: NL06 RABO 0108 2985 07 
BIC: RABOONL2U
BTW: NL: 87162040B01 | KvK 60012374

E: info@lifestylebalanceconsultancy.nl
W. www.lifestyleblanceconsultancy.nl

M: 06-25133080

Stichting Pionierspunt Angerlo-Doesburg
Dorpsstraat 33
6986  AK Angerlo

Doesburg, 20-2-2023

Geacht bestuur, 

Hierbij breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2022 van uw stichting. De in het rapport 
voorkomende cijfers zijn primair gebaseerd op de in bijlagen opgenomen jaarrekening.

Samenstellingsverklaring

Involgen uw opdracht heb ik in dit rapport opgenomen de

- JAARREKENING 2022 van - Stichting Pionierspunt Angerlo-Doesburg-

welke is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en volledigheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening ligt geheel bij u. 
Het is echter mijn verantwoording een verklaring in de samenstelling te verstrekken.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig de richtlijnen van de NOAB (Nederlandse Orde van  
Administratie- en Belastingdeskundigen) welke zijn de algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking 
tot samenstelling opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten 
van financiële gegevens, voortkomende uit de door u uitgevoerde financiële administratie.

De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren 
in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring kan 
worden ontleend.

De jaarrekening is echter samengesteld in overeenstemming met de algemene grondslagen voor 
financiële verslaglegging en met in achtneming van de van toepassing zijnde wet en/of regelgeving 
zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Gaarne ben ik bereid tot het geven van een nadere toelichting.

In het vertrouwen u hiermede van dienst te zijn verblijf ik.

Hoogachtend,

Lifestylebalanceconsultancy
Bleekerskade 38
6981 LC Doesburg

Y.J.M. Goppel
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2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 
ALGEMEEN 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva  
geschiedt voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden  
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden afgewaardeerd op basis van ontvangen subsidies - en ontvangen 
investeringsbijdragen. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kortlopende Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 
 
Omzetbelasting  
Voor alle activiteiten geldt een belastingplicht voor de omzetbelasting.  
 
Vennootschapsbelasting 
Er geldt geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.  
 
ANBI-status  
In 2018 is een ANBI-status verkregen en behoort op grond hiervan deze stukken na goedkeuring op haar 
website te publiceren.  
 
Personeelsleden 
De stichting had in 2022 geen personeel in dienst. Wel waren er contracten op basis van uurloon met derden. 
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

 
ALGEMEEN 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het 
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

 
Aansluitnummers Belastingdienst en Kamer van Koophandel 

 
Belastingdienst: Fiscaalnummer: 858.964.090 

 
Kamer van Koophandel: 72.049.804  
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DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022           

      
 31-12-2022 31-12-2021 
ACTIVA  €   € 

      
Vaste activa        
Investeringen  p.m.   p.m. 

      
Vlottende activa      
Voorraad  p.m.    p.m.   
Onderhanden werk 0   0  
   0   0 
Vorderingen        
Omzetbelasting  910   701  
Vorderingen 0   4.000  
Debiteuren 639   0  

  1.549     4.701 

      
Liquide middelen      
NL78ABNA 0824311655 (bestuurrekening) 5.143   8.595  
NL56ABNA 0824311760 (spaarrekening) 2.800   69   
NL46ABNA 0837547105 (pioniersrekening) 840   818  
Kas 25   317  

  8.808   9.799 

      
  10.357   14.500 

      
      
      
      

      
      

      
      
      
      

     8 
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DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022           

   

 31-12-2022 31-12-2021 

PASSIVA  €   € 

      
Eigen Vermogen      
Stichtingsvermogen  3.211   4.396 

      
Voorzieningen  0   5.100 

      
Ontvangen subsidies        
Geoormerkte subsidies 2.146   2.992  
Geoormerkte subsidies verduurzaming 2.800   0  
  4.946   2.992 
Kortlopende schulden       
Crediteuren 2.200   2.011  
Omzetbelasting  0   0  

  2.200   2.011 

      
  10.357   14.500 
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Toelichting Balans 2022           

 
31-12-2022 31-12-2021 

  
€ 

  
€ 

      
Vorderingen 

     
Maatschappij van Welstand subsidie 2021 0 

 
4.000 

  

  
0 

  
0 

Debiteuren 2022:      

Menskracht 22 – huur vergaderruimte 91  0   
ROC Rijn IJssel – kookworkshop 308  0   
T. Draaijer – huur yogaruimte nov/dec  240  0   
  639   0 
      

Voorzieningen loonkosten 2022 
     

Brantsenstichting 0 
 

5.100 
  

  
0   

 
5.100 

Ontvangen Subsidies 
 

  
  

  

Geoormerkte subsidies 2.148   2.992   
Geoormerkte subsidies - verduurzaming 2.800  0   

  
4.946 

  
2.992 

      
Crediteuren 

     
Knalgoed produkties - ZZP december  0  1.915   
Knalgoed produkties - drukwerk 0  96   
Greenchoice jaarnota 2022 385  0   
Van Exel – ZZP december 1.815  0   

  
2.011   

 
2.011 
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022           
  31-12-2022   31-12-2021 
    €       €   
Opbrengsten   27.817     24.401   
             
Lasten             
             

Inkopen             
Inkopen algemeen 102     32     
Inkopen activiteiten 0     0     
Inkopen horeca 2.453     1.591     
Inkopen winkel 20     165     
Inkopen cursussen -en seminars 0     0     
   2.575     1.788   
Huisvesting             
Huur 3.208     3.500     
Energie 2.181     2.264     
Gemeentelijke leges, belasting en afvalkosten 0     68     
Diverse  0     0     
Onderhoud locatie 15     275     
   5.405     6.108   
Personeelskosten             
Inhuur ZZP   14.850     9.517   
             
Verkoopkosten             
Reclame- en advertenties 56     80     
Drukwerk 154     0     
Telefoonkosten 619     590     
Overige verkoopkosten 420     0     
    1.249     670   
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Algemene kosten          
Administratiekosten 816     820   
Materiaalkosten food 72     0   
Materiaalkosten non-food 1.260     1.537   
Cursussen - en seminars 0     310   
Reiskostenvergoeding 282     683   
Vrijwilligers 103     281   
Presentatiekosten 0     0   
Representatiekosten en verteer 37     0   
Kantoorkosten 46     20   
Begeleidingskosten 1.800     2.401   
Voorziening subsidies 0     0   
Betalingsverschillen & afronding -7     23   
Bankrente- en kosten 322     296   
Boetes 0     0   
Overige kosten 191     41   

  4.923     6.411 

           
Totale kosten   29.002     24.494 
            
Resultaat   -1.185     -94 
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 2022   2021 
Toelichting Verlies- en Winst €   € 

     
Bijdrage -en opbrengsten       
Bijdrage PKN Landelijk 5.800  9.800  
Bijdrage PKN Angerlo-Doesburg 6.000  0  
Bijdrage plaatselijke kerkgemeente PGAD 0  6.000  
Bijdrage Maatschappij voor Welstand 4.000  4.000  
Bijdrage regionale fondsen 0  0  
Bijdrage PKN Landelijk - pioniersbegeleiding 0  0  
Voorziening geoormerkte gelden PKN-NL 
begeleiding 0  0  
Opbrengst activiteiten 173  0  
Opbrengst horeca 1.867  3.959  
Opbrengst horeca-keuken 2.089  0  
Opbrengst winkel 9  0  
Opbrengst verhuur  2.143  500  
Opbrengst cursussen - en seminars   130  
Donatie kinderspelen 625  0  
Donaties 10  12  
Vrijval voorzieningen 5.100  0  
     
 27.817   24.401 
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VERMOGENSAANSLUITING 2022         
       
bedragen x € 
1,00           

       
       
       
Kapitaal per 1 januari 2022    4.396 

       
af: verlies 2022     -1.185 

       
       
Stichtingsvermogen 31 december 2022   3.211 
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BTW- controle 2022             
        
bedragen x € 1,00               

        
Opbrengst 21%-tarief   1.754 x 21%  368 
Opbrengst 9%-tarief    3.777 x 9%  340 

         
Voorbelasting       4.845 

        
       -4.137 

        
Ontvangen 2022   1ste kwartaal   -1.040  
  2de kwartaal   -105  
  3de kwartaal   -1.224  
  4de kwartaal   0  
       -2.369 

        

  
Nog te verrekenen 
2022    -1.768 

        
        
  4de kwartaal   -2.101  
  Nog te verrekenen 2022  1.768  
  Suppletie 2022   -577  
      -910  
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Overzicht investeringen 2022    

   
Inventaris algemeen:   
Aankoop accu € 148.99 + hout 123  
Laminaat bovenverdieping 168  
  292 
Investering keuken:   
Verhangen en instaleren afzuigkap  309 

   
Investeringen geactiveerde personeelskosten    
Activering kosten coördinator  750 

   
  1.351 

 

Van de personeelskosten is een bedrag van € 750,- geactiveerd als kosten voor het 
organiseren en coördineren van de activiteiten van het “klusteam”. Onder meer ten 
behoeve van de herinrichting van de keuken en het gereed maken voor verhuur van een 
deel van de bovenverdieping.  
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Meer jaren investeringsoverzicht      (bedragen x  1.000,=)     

      
      
 gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd   

 tot en met     
 2019 2020 2021 2022  
Omschrijving       
Algemeen 3.512,00 0,00 0,00 873,00  
Aanleg terras en inventaris 
terras  1.714,71 0,00   
Hard & software 508,00 0,00 0,00   
Keuken 16.368,00 185,29 0,00 168,00  
Moestuin & historische route 569,00 1.586,00 0,00   
Onderhoudskosten 0,00 0,00 0,00   
Toiletgroep 36.225,00 0,00 0,00   
Vrijwilligersvergoeding 2.055,00 0,00 0,00   
Woonkamer / gang / trap 3.237,00 0,00 2.825,00   
Onbenoemd & niet uitgesplitst 10.397,00 0,00 0,00   
      
      
Totaal generaal 72.871,00 3.486,00 2.825,00 1.041,00 80.223,00 
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Stichting Pionierspunt Angerlo - Doesburg
Overzicht ontvangen en besteding van subsidies (geoorm

erkt &
 niet-geoorm

erkt) t/m
 2022

(bedragen x 1.000,=)

geoorm
erkte gelden

oorm
erk

t/m
 2019

uitgegeven 2019
31-dec-19

ontvangen 2020uitgegeven 2020
31-dec.-20

ontvangen 2021uitgegeven 2021
31-dec-21

P
K

N
-N

L
begeleidingskosten

€ 2.964,00
€ 2.964,00

€ 0,00
€ 1.800,00

-€ 1.821,00
-€ 21,00

€ 21,00
€ 0,00

€ 0,00
provincie G

elderland
subsidie 1 

1) organiseren van activiteiten als sam
en 

koken, eten en koffiedrinken, 
huisw

erkbegeleiding, schoolm
oestuin m

aken, 
taartavonden, kadobieb, ontw

ikkelen 
historische route, sport &

 spel en diverse 
cursussen.2) het sam

en opknappen en 
inrichten van de buitenruim

te en de 
ontm

oetingsruim
te 3) het sam

en opknappen 
van de m

ultifunctionele keuken.

#########
€ 24.079,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

provincie G
elderland

subsidie 2   
aanleg van openbare toegankelijke toiletten, 
hellingbaan bordes, tochtportaal, rolstoel 
toegankelijke ingang, traplift en herstel trap

#########
€ 15.425,00

€ 6.839,00
-€ 1.022,00

€ 5.817,00
€ 0,00

€ 2.825,00
€ 2.992,00

G
em

eente Zevenaar 
subsidie 1 - project 
D

oeD
uiten

traplift &
 angepast toilet

€ 2.500,00
€ 2.500,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

G
em

eente Zevenaar
subsidie 2 - project 
ongehinderd

toegankelijk m
aken van het 

gem
eenschapshuis voor m

ensen m
et een 

fysieke beperking

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

R
D

O
 (R

idderlijke D
uitse O

rde)
organisatorische, fysieke en financiele 
infrastructuur 2019

€ 4.400,00
€ 4.400,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

V
S

B
 fonds

van tuin naar tafel
€ 895,00

€ 569,00
€ 326,00

-€ 326,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

B
rantsen stichting

uitbouw
 van faciliteiten

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
B

rantsen stichting
subsidie loonkosten

 
€ 7.600,00

€ 7.600,00
€ 2.500,00

€ 5.100,00

Leven in de Liem
ers

verhalen en beelden van A
ngerlo

 
 

 
€ 1.260,00

-€ 1.260,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
M

aatschappij van W
elstand

projectsubsidie 2
€ 4.000,00

€ 4.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

S
tichting B

ehoud G
alluskerk A

ngerlo
subsidie picknicktafels

 
€ 600,00

-€ 600,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

B
rantsen stichting

verduurzam
ing pastorie

diakonie P
K

N
 Lathum

 - G
iesbeek

verduurzam
ing pastorie

 
niet geoorm

erkte gelden
 

 
 

P
K

N
-N

L
projectsubsidie

#########
€ 11.211,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
P

K
N

-P
G

A
D

projectsubsidie
€ 6.000,00

€ 6.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

M
aatschappij voor W

elstand
projectsubsidie 1

€ 7.328,00
€ 7.050,00

€ 278,00
-€ 278,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

G
estichten van W

ldadigheid te D
oesburg

stim
uleringsbijdrage

€ 3.000,00
€ 3.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

#########
€ 89.698,00

€ 7.443,00
€ 11.260,00

-€ 5.307,00
#########

€ 21,00
€ 5.325,00

€ 8.092,00
 

 
 

specificatie
nog aan te w

enden subsidies
P

K
N

-N
L begeleiding

€ 0,00
-€ 21,00

€ 0,00
 

provincie G
elderland

€ 6.839,00
€ 5.817,00

€ 2.992,00
 

V
S

B
 fonds

€ 326,00
€ 0,00

€ 0,00
B

rantsenstichting
€ 0,00

€ 7.600,00
€ 5.100,00

 
M

aatschappij van W
elstand

€ 278,00
€ 0,00

€ 0,00
B

rantsen stichting
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

diakonie P
K

N
 Lathum

 - G
iesbeek

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 7.443,00

#########
€ 8.092,00
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Verantwoording zomeractiviteiten voor kinderen 2022 

Kosten zomerweken:  
  

Loonkosten € 100 
Kosten food € 150 
Kosten non-fod € 225 
Spelmateriaal € 170 
Muziek € 30 

 € 675 
Bijdrage:  
  

Gestichten Doesburg € 575 
Bijdrage in natura Staarink Warenhuis Doesburg p.m. 
Bijdrage in natura Coöp Doesburg supermarkten p.m. 
Garage Schel € 50 

 € 625 
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Realisatie - en begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting 2023 

Bedragen in € 2021 2022 2022 Management case 

Bijdrage -en opbrengsten   
   

Bijdrage PKN Landelijk € 8.000 € 4.000 € 4.000 € 1.500 
Bijdrage Maatschappij van Welstand € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 2.500 
Bijdrage plaatselijke kerkgemeente  € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 
Bij pioniersbegeleiding  € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 
Opbrengst activiteiten € 4.089 € 6.550 € 4.139 € 4.472 
Opbrengst horeca € 0 € 0   € 0 
Opbrengst winkel € 0 € 0 € 0 € 0 
Opbrengst verhuur  € 500 € 1.500 € 2.143 € 5.190 
Opbrengst huiswerkbegeleiding € 0 € 0 € 0 € 0 
opbrengst overig € 0 € 0 € 0 € 200 
Donaties € 12 € 1.000 € 635 € 300 
uit voorziening loonkosten 2021 € 0 € 0 € 5.100 € 0  

€ 24.401 € 24.850 € 27.817 € 21.962 
  

    

Inkopen en overige kosten:         
Inkopen kosten -€ 1.806 -€ 3.150 -€ 3.907 -€ 2.635 
Bruto opbrengsten € 22.595 € 21.700 € 23.910 € 19.327 
     

Overige kosten:   
   

Huur € 3.500 € 3.500 € 3.208 € 0 
Energie € 2.264 € 3.045 € 2.181 € 7.227 
Gemeentelijke leges, belasting, afval € 68 € 105 € 0 € 250 
Onderhoud locatie € 275 € 250 € 15 € 250 
Investeringen € 1.537 € 0 € 0 € 0 
Inhuur ZZP € 9.517 € 7.800 € 14.850 € 7.800 
Reclame- en advertenties € 80 € 460 € 630 € 450 
Klein materiaal € 0 € 510 € 0 € 0 
telefoon & internet € 590 € 585 € 619 € 725 
Administratiekosten € 820 € 610 € 816 € 970 
Cursussen - en seminars € 310 € 100 € 0 € 0 
Reiskostenvergoeding € 683 € 760 € 282 € 400 
Vrijwilligers € 281 € 1.500 € 140 € 400 
Kantoorkosten € 20 € 50 € 46 € 75 
Begeleidingskosten € 2.401 € 1.800 € 1.800 € 1.800 
Voorziening subsidies € 0 € 0 € 0 € 0 
Bankrente- en kosten € 296 € 310 € 322 € 315 
Onvoorzien -€ 118 € 250 € 0 € 0 
Overige kosten € 64 € 0 € 186 € 30 
Totale kosten € 22.588 € 21.635 € 25.095 € 20.692 
  

  
  

 

Resultaat -€ 93 € 65 -€ 1.185 -€ 765 
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Pioniersverslag Activiteiten 2022 Komdersuut 

Sinds mei 2022 zijn we bij Komdersuut weer opgestart. Het was niet meer nodig om rekening te houden met de 
coronabeperkingen en Komdersuut kon daarmee weer een plek zijn voor ontmoeting, verbinding en bezinning. 
De activiteiten die door Komdersuut zijn georganiseerd, werden langzaam maar zeker door een groter aantal 
mensen bezocht, maar we moeten wel constateren dat een groot deel van het jaar als verloren moet worden 
beschouwd. Pas vanaf september 2022 kwam alles echt goed op gang.  

Erika, Elly en tot 1 september 2022 ook Lida, zijn de coördinatoren die alles in goede banen hebben geleid.  

Wekelijks ontvangen wij op vrijdagmorgen een vaste kern van 3 à 5 mensen, die deelnemen aan het stiltemoment 
en de wandeling die daarop volgt. De ochtend wordt vervolgens gezellig afgesloten met een gezamenlijk 
koffiemoment. Deze vaste kern mensen, neemt langzaam en gestaag toe.  

Vanaf mei zijn wij ook gestart met het wekelijkse ‘samen koken, samen eten’. Onder begeleiding van een van de 
vrijwilligers van het kookteam, koken we samen met een aantal mensen voor de mensen die vanaf 18.00 uur 
aanschuiven. Deze groep bestaat uit voornamelijk alleenstaande vrouwen van 60+. Onze oudste deelneemster 
heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 89 jaar behaald. Ook hier hebben we een vaste kern, die bestaat uit 
12 mensen. Deze groep breidt zich ook steeds verder uit. Mensen nemen bekenden mee, waarvan sommigen 
regelmatig terugkomen en andere zo af en toe eens. Tijdens onze gezellige kerstlunch waren er 30 deelnemers. 
De muzikale omlijsting van de kerstlunch is opgepakt door een aantal vrijwilligers en zo hebben we met z’n allen 
heel gezellig de kerstperiode ingeluid. Dat gaan we volgend jaar weer doen! 

In de zomervakantie waren we op donderdag, vrijdag en zaterdag open. Een beperkt aantal wandelaars, die het 
Klompenpad hadden gelopen en fietsers die de Achterhoek aan het verkennen waren, hebben gebruikt gemaakt 
van onze ‘horeca’. We konden hen koffie, thee, fris of een alcoholvrij drankje aanbieden, al dan niet vergezeld 
van appeltaart, soep en/of een tosti. Gemiddeld kwamen er op de dagen dat we open waren 6 mensen langs, die 
wel heel tevreden en onder de indruk van de locatie hun weg vervolgden.  

In de zomervakantie hebben we ook viermaal een kindermiddag georganiseerd voor kinderen uit Angerlo en 
Doesburg. Wij hebben in deze weken steeds 8 tot 12 kinderen ontvangen. In de andere twee weken vond in 
Doesburg Huttendorp plaats en in Angerlo de Kinder-speelweek. Deelname was gratis, zodat ook kinderen uit 
gezinnen die het niet breed hebben konden deelnemen. Deze activiteit is gesponsord door de Gestichten 
Doesburg, Garage Schel, Warenhuis Staarink en Coop.  

Vanaf juni 2022 is het ook mogelijk om bij Komdersuut yogalessen voor volwassenen en kinderen te volgen. 
Deze lessen worden verzorgd door Yogies en Namati, ook weer in 2023. Deze lessen worden gegeven in een 
prachtige, door het klusteam opgeknapte, kamer op de eerste verdieping. Door deze renovatie heeft het pand een 
heerlijke en sfeervolle yogaruimte. 

Vanaf september geeft een aantal vrijwilligers huiswerkbegeleiding en bijles aan leerlingen en scholieren van het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De vrijwilligers zijn allemaal gepensioneerd en hebben een 
achtergrond als docent in het onderwijs. Er wordt helaas nog beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
Voor de huiswerkbegeleiding vragen wij een vrijwillige bijdrage en hiermee bereiken wij de doelgroep van 
kinderen en jongeren die uit gezinnen komen die leven van een minimum inkomen.  

We hadden ook een mooi weekend tijdens het open monumenten weekend. Samen met de organisatoren van de 
kunstmarkt, die gehouden werd in en buiten de Galluskerk hebben we veel mensen een kunnen voorzien van 
koffie, thee of een kopje zelfgemaakt soep. En ter aanvulling hebben de jongeren van World Servants hun 
heerlijke appeltaart verkocht. Ook de winkel in de Komdersuut, waar mensen uit de buurt hun kunst en andere  
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zelfgemaakte producten verkopen, werd goed bezocht. De vraag is of deze winkel in het komende jaar nog 
bestaansrecht heeft. De omzet is echt minimaal. De winkel inrichten als flexplek voor coaches is interessanter.  

Meerdere coaches hebben in 2022 gebruik gemaakt van deze ruimte, ondanks dat de inrichting nog niet 
afgestemd is op het gebruik als coachruimte.  

Verder zijn er ook partners die gebruik maken van onze locatie voor vergaderingen, workshops en coaching. Zo 
viert de diaconie van de PGAD de verjaardag van ouderen in de huiskamer van Komdersuut. Samen met 
vrijwilligers van Komdersuut en van de PGAD hebben we gezamenlijk een gezellige middag georganiseerd. Deze 
samenwerking zal zich ook in het komende jaar voortzetten.  

In 2023 blijven de vaste activiteiten rondom ontmoeting, verbinding en bezinning doorlopen. Denk aan de 
stiltemomenten, de gezamenlijke wandelingen, koffiedrinken, handwerken en de vrouwencirkel. Deze activiteiten 
worden bezocht door een vaste kern van 4 tot 6 personen en breidt zich nog steeds uit.  

Ook gaat Komdersuut starten met een kinderrestaurant. Eenmaal in de maand kunnen 5 kinderen, onder 
begeleiding van vrijwilligers, komen koken voor hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes. Door subsidie van de 
Gestichten Doesburg en de gemeente Doesburg kan de deelname gratis zijn. Daardoor kunnen kinderen uit 
minima gezinnen deelnemen en gezellig met hun gezin uit eten gaan. Daarnaast is het doel om de kinderen te 
leren dat je ook voor weinig geld gezond kunt koken en leren ze om samen te werken.  

Doelstelling van Komdersuut voor 2023 is het uitbreiden van het aantal partners, dat gebruik maakt van de 
verschillende ruimtes in en rondom Komdersuut. De locatie is zeer geschikt om groepen te ontvangen voor 
bijvoorbeeld teamontwikkelingsactiviteiten. In samenwerking met de Galluskerk, de Wehmerhof en met 
verschillende ondernemers uit de regio is het mogelijk om een interessant programma samen te stellen. Hierbij 
kan heel goed gebruik gemaakt worden van de buitenruimte van het gehele Gallusterrein.  

Punt van aandacht is de brandveiligheid op de eerste verdieping van Komdersuut en de noodzaak van 
energiebesparende maatregelen. De voormalige pastorie van de PGAD is door vrijwilligers van Komdersuut voor 
een groot deel gerenoveerd. Het vrijwillige klusteam van 5 à 6 mensen, dat zich iedere dinsdag inzet voor 
onderhoud in en rondom het pand, draagt hier voor een heel belangrijk deel aan bij. Daarnaast is er nog volop 
ruimte voor renovatie van verschillende delen van het pand, een uitpandige brandtrap en het nemen van 
energiebeperkende maatregelen. De in 2022 opgerichte Duurzaamheidscommissie zet zich met veel energie en 
met succes in om fondsen te werven, zodat op korte termijn besparende maatregelen genomen kunnen worden.   

We hebben een succesvol jaar achter de rug. Het aantal mensen uit Doesburg en Angerlo dat zijn weg vindt naar 
Komdersuut groeit, maar net als bij andere vrijwilligers organisaties is het vaak lastig om vrijwilligers te vinden. 
Dat beperkt helaas de tijd van de coördinatoren om initiatieven te ontplooien die kunnen bijdragen aan het 
verzelfstandigen van Komdersuut.  

Afsluitend: we kijken met veel plezier terug op het afgelopen jaar en we staan met volle energie klaar om nog 
meer activiteiten te ontplooien. We willen meer mensen en meer groepen ontvangen en zodat Komdersuut dé 
plek voor ontmoeting, verbinding en bezinning kan zijn voor de regio en ver daarbuiten.  
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