
Aangepaste 
zondagse diensten

25 bezoekers 
gemiddeld

Bijeenkomsten 
online opgenomen

145 kijkers

Preekbesprekingen, 
Bijbelstudies 
en pastorale  

gesprekken online

Soorten zorg

Begeleid 
wonen

Onbetaald  
werk

Beschermd en
Begeleid thuis

Ontmoeting-
netwerken

Er is begonnen met  
een commissie  

Identiteit & Pastoraat

Feestdagbijeenkomsten 
gingen niet door, wel werden 

tasjes met boodschappen 
uitgereikt

Inloop en
dagbesteding

Beschut 
wonen

Veldwerk en 
bemoeizorg

Beschermd 
wonen

AANTAL UNIEKE CLIËNTEN CA. 2.400

Pastoraat



Aantal buiten slapende 
arbeidsmigranten nam sterk 
toe door corona

Er is een nieuwe  
strategie  
vastgesteld

Sociaal Pension  
Hoek van Holland  
is gesloten

Noodactie Ontmoeting helpt
Het coronavirus had veel impact, ook voor onze cliënten. Vanuit fondsenwerving 
misten we directe inkomsten. Om ons werk door te kunnen laten gaan, zijn we een 
noodactie gestart. Door onze (vaste) donateurs te vragen om ons te blijven steu-
nen, hebben we het jaar 2020 qua opbrengsten vanuit fondsenwerving heel goed 
af mogen sluiten. Iets om dankbaar voor te zijn. 

Lezersactie RD
Draagt Elkanders Lasten
Vanwege corona besloot het RD de jaarlijkse lezersactie dit jaar te koppelen aan 
Nederlandse projecten. Ze kozen Ontmoeting als een van de projectdeelnemers. 
Een mooie kans, voor financiën én om het verhaal van onze bezoekers, cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers te vertellen aan onze achterban. Het werk vanuit de 
dienstencentra in Harderwijk en Rotterdam werd in beeld gebracht. Eind maart 
2021 wordt de actie afgesloten.
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LOCATIES HULP- EN ZORGAANBOD

Beschermd 
wonen

Beschut 
wonen

Begeleid 
wonen

Beschermd en 
begeleid thuis

Veldwerk Bemoeizorg Participatie* Ontmoeting 
Netwerken

=   Maatschappelijke Opvang

=   Forensische Zorg

1.  Heerhugowaard

2.  Alkmaar

3.  Haarlem

4.  Rotterdam Centrum

5.  Rotterdam Kralingen

6.  Rotterdam IJsselmonde

7.  Rotterdam Charlois

8.  Rotterdam Delfshaven

9.  Hoek van Holland

10.  Goeree Overflakkee

11.  Woerden

12.  Ede

13.  Harderwijk

14.  Apeldoorn

15.  Epe

16.  Deventer

*inloop, dagbesteding en/of onbetaald werk
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Nastreven van 

uniformiteit  
aan diensten

Sluiten 
Sociaal Pension 

Hoek 
van Holland

Meer aandacht om 

Forensische 
Zorg goed op de 

kaart te zetten

Meer verkregen 

subsidies 

en fondsen

Vormgeven 

digitale hulp-
verlening in ver-
band met corona

Resultaten 2020

Uitdagingen
 Voldoende fondsen werven voor Haarlem en Ede

 Instroom van cliënten op peil houden

  Pastorale hulp vormgeven voor alle locaties van Ontmoeting

 Nieuw pand in Hoek van Holland zoeken, waar we meer zelfstandige 

wooneenheden met begeleiding kunnen realiseren

In dit document treft u een 
samenvatting aan van het werk dat 
Stichting Ontmoeting mocht doen 

in 2020. Een bijzonder jaar. Een jaar 
gedomineerd door Covid-19. Maar tegelijk 
een jaar waarin ons werk ‘gewoon’ door 
kon gaan. Op het oog zijn het wellicht weer 
‘koele’ cijfers, maar daar zit een wereld 
achter. In 2020 nog meer een wereld van 
nood, van ellende, van pijn, van verslaving, 
van eenzaamheid, van angst, van…  
In die wereld zijn de medewerkers van 
Ontmoeting present geweest in de levens 
van onze cliënten. Hebben we in daad en 

woord en vice versa geprobeerd iets van 
de grote liefde van de Heere Jezus te laten 
schijnen. Er is invulling gegeven aan Zijn 
opdracht om vanuit de relatie met Hem 
onze naasten lief te hebben als onszelf. 
Daarnaast een jaar waarin de strategie voor 
de komende jaren vorm en inhoud heeft 
gekregen. Al met al een jaar om dankbaar 
op terug te kijken! En ook in 2021 gaan we 
daar verder mee. Ik hoop dat ook door dit 
verslag het werk van Ontmoeting (nog) 
meer gaat leven.

 
 Gerard Stoop



Totaalinkomsten Ontmoeting
opgedeeld naar:

Inkomsten WMO

€ 8.029.000
Inkomsten  
Forensische Zorg

€ 1.981.000

Overige 
opbrengsten

€ 1.261.000

Inkomsten  
WLZ Zorg

€ 270.000
Inkomsten subsidies
€ 2.661.000

Inkomsten  
Fondsenwerving

€ 1.821.000

Totaal

€ 16.023.000



Nalatenschappen

€ 12.433  
uit 3 nalatenschappen

PARTICULIEREN

€ 843.956 
12.914  DONATEURS

SCHOLEN

€ 4.018  
20  SCHOLEN

COMITÉS

€ 119.805  
UIT 24 COMITÉS, 201 COMITÉLEDEN

TOTAAL

€ 1.821.055

FONDSEN

€ 285.733  
37  FONDSEN

VOORLICHTINGEN

€ 7.630  
17  VERENIGINGEN

BEDRIJVEN

€ 244.824  
327  BEDRIJVEN

KERKEN

€ 302.656 
416  KERKEN

Totaalinkomsten fondsenwerving 
opgedeeld naar groepen: 

Online collecte 

€ 9.411

Cliëntenfonds 
aanvragen

109 
mensen 

geholpen 
met ruim 

€ 23.000

Speculaasactie 
vanuit comités 

€ 9.229

Gevende 
donateurs 2020

12.914

Eindejaarsacties 
comités 

€ 26.390



klachten van cliënten via  
de Ombudsman

Van de ingediende klachten waren er 2 niet terecht, 2 klachten zijn in goed overleg 
opgelost, 1 klacht is niet behandeld omdat de cliënt niet meer reageerde, 1 klacht 
is ingetrokken. Van de andere klachten is er 1 door familie van de cliënt ingediend 
en door de ambulant begeleider opgepakt, 1 klacht was moeilijk af te handelen 
door het ontbreken van toestemming tot dossieronderzoek.

Ziekteverzuim 2020  

6,58%

De OR bestaat uit 7 personen De OR heeft advies uitgebracht over de 
vaste onderdelen zoals jaarplan en begroting, jaarrekening en jaarverslag 
van de stichting. In april heeft de OR tijdens een digitale vergadering een 
delegatie van de Raad van Toezicht ontvangen en het MT heeft een keer 
met de OR gesproken over de gevolgen van het thuiswerken. Daarnaast 
werd door de OR advies uitgebracht over strategie en structuur 
van de organisatie, het bijbehorende begeleidingsplan en over een 
tegemoetkoming vanuit de organisatie om volgens Arbo voorschriften te 
kunnen werken in de thuissituatie. 

De RvT vergaderde 7 keer, met de directeur-bestuurder. De voltallige 
RvT heeft een tweedaagse training gevolgd over toezichthouden als 
gedreven team. Verder hebben zij een middag nagedacht over het 
strategisch beleid. Helaas konden vanwege de coronamaatregelen geen 
locatiebezoeken worden afgelegd. Door middel van enkele rapportages 
uit het veld is geprobeerd toch enige voeling te houden met de praktijk. 

Aantal medewerkers/vrijwilligers

Medewerkers Vrijwilligers219 1053

8

ruim 1% meer dan vorig jaar


