
 
 

 

                              Jaarverslag 2021 
 

 

In dit jaarverslag 2021 zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

 

 

• Bestuursverslag 2021; 

• Jaarverslag 2021 van buurtdominee Margrietha Reinders; 

• Financieel jaarverslag 2021; 

 

 

Bestuursverslag 2021 

Op 7 april 2021 werd middels notariële akte de Stichting Betondorp Bloeit opgericht. 

Bij oprichting kende Stichting Betondorp Bloeit de volgende bestuursleden: 

Dhr. R.W. van Oosten, voorzitter; 

Dhr. A.A. Koot, secretaris; 

Dhr. E.E. Laagland Winder, penningmeester; 

Mw. J. Scholtens, algemeen bestuurslid. 

 

Per 31 december 2021 waren alle 4 bestuursleden nog altijd als bestuurslid actief. 

 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82663319. 

 

Op 31 juli 2021 werd door de belastingdienst de ANBI-status verleend onder RSIN 

862557549. 

Op 31 oktober 2021 werd bij de Triodosbank een bankrekening geopend. 

 

Het stichtingsbestuur heeft in het jaar 5 x vergaderd. 

 

In 2021 is hard gewerkt aan het kwalitatief en informatief verbeteren van de website 

www.betondorpbloeit.nl en het resultaat mag er zijn! 

Daarnaast is een start gemaakt van de vorming van Club van 100, een groep van betrokken 

mensen die het werk van Betondorp Bloeit ondersteunen met een bijdrage van minimaal  

€ 100 per jaar (vaak gestalte gegeven door een bedrag van € 10 per maand). 

Eind 2021 bestond de Club van 100 uit 12 personen, bij het schrijven van dit jaarverslag (eind 

maart 2022) is dit aantal al gegroeid naar 79 (!) personen. 

 

 



Jaarverslag  2021 van buurtdominee Margrietha Reinders 

 

 

“Weest in geen ding bezorgd……”( Filippenzen 4: 5) 

 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de Corona pandemie. Ook in 

Betondorp! We bemerkten als buurtkerk hoe mensen daar in hun persoonlijke 

leven diep door geraakt werden. Door angst, isolement, eenzaamheid en 

polarisatie. De maatregelen maakten  bijeenkomsten praktisch onmogelijk , en 

we moesten zoeken naar wegen om toch verbinding en gemeenschap te blijven 

ervaren. Dat vergde creativiteit en moed. Maar het is ons gelukt om contact te 

blijven houden met elkaar en met de buurtbewoners. In kleine aantallen 

kwamen we, soms de grenzen wat oprekkend, in Gods Naam bij elkaar.  

 

Activiteiten 

 

Via het buurtfonds Oost Begroot kregen we een mooi bedrag om een 

weggeefwinkel op te zetten. Helaas moesten we dit plan opgeven, omdat de 

ons toegezegde ruimte niet beschikbaar kwam. Het buurthuis in Betondorp 

(van welzijnskoepel Dynamo) bood ons aan, elke zondagmiddag gebruik te 

mogen maken van een van de grote zalen met bijbehorend keukentje . Met 

beide handen grepen we deze mogelijkheid aan! Zo konden we ons doel: “door 

relaties met mensen bijdragen aan sociale ondersteuning en het uitdragen van 

het Koninkrijk “, toch waar maken, al was het langs andere weg.  

Een groot deel van onze activiteiten kon nu op dezelfde dag (zondag) 

plaatsvinden onder de naam: ”Zalige Zondag”. Elke zondagmiddag vindt er een 

samenzijn plaats in het kader van zingeving en gemeenschapsvorming. De 

maandelijkse vieringen vormen hierbij het hart. Daarnaast organiseren we 

maaltijden (Prakkie en Praatje), filmvertoningen (het Visioen) , creatieve 

middagen (Knutselen en Keuvelen) en bijbelgesprekken (Bijbel en 

Buurtverhalen)  

Langzaam maar zeker groeit het aantal belangstellenden en we verwachten dat 

de Zalige Zondag met name voor de oudere en kwetsbare mensen in een 

behoefte voorziet. Zeker 50 mensen komen regelmatig en vormen een soort 

familie binnen de buurtkerk . 

Niet onbelangrijk zijn de bijdragen die onze “Betondorp Buurtbrigade” levert : 

Het uitdelen van maaltijden samen met de lokale buurtmoeder Liesbeth 

Stoffer, samenkomsten in het buurtcafé en op de markt, klusjes doen voor 

oudere immobiele buurtbewoners, bezoekjes brengen, noodhulp verlenen, 

begrafenissen bezoeken of leiden van mensen die in hun huis gevonden 

worden, en rond traditionele feestdagen (Kerst, Pasen, Hemelvaart, 4 en 5 mei)  



deurbezoeken brengen of een klein evenement organiseren (Kerstmarkt, 

Paasgroet, herdenking van de gedeporteerde joodse Betondorpers). Het 

afgelopen jaar hielpen we bij de organisatie en uitvoer van de Burendag en het 

opzetten van een dagmarkt op het plein. We zijn heel blij dat we, met vallen en 

opstaan en veel leermomenten, steeds meer belangeloos kunnen bijdragen aan 

een liefdevollere, socialere en meer Koninkrijksgerichte buurt!!  

 

Kernteam en kerngemeente  

 

De buurtkerk van Betondorp Bloeit groeit. Er is een basisgroep: de pioniers , 

van regelmatige en min of meer dragende bezoekers. Daarbinnen is een 

kernteam ontstaan van mensen die structureel verantwoordelijkheid dragen en 

de missie van onze gemeente met hart en ziel ondersteunen. Dit kernteam zal 

in de toekomst ook een meer officiële status krijgen binnen de kerngemeente 

die we gaan worden.Het proces daarnaartoe is nog volop gaande (onder leiding 

van het landelijk team pionieren ) 

Het bestuur van de Stichting speelt binnen dit proces een zeer belangrijke , 

ondersteunende en bemoedigende rol.  

 

Netwerken  

 

Betondorp Bloeit heeft veel te danken aan geestverwante landelijke 

netwerken, zoals Urban Expressions en City to City Europe/Amsterdam. Het 

betreft christelijke organisaties rond gemeentestichting. Ook het netwerk rond 

pionieren in aandachtswijken is van toenemend belang. Het is de 

tijdsinvestering meer dan waard om bemoediging  en solidariteit te ontvangen 

van deze ondersteunende contacten. Samen kunnen we stem geven aan de 

beweging rond christelijke gemeenschapsvorming ! 

Andere, meer seculiere contacten worden gevormd door de wijktafels in Oost, 

waar de buurtkerk actief aan deelneemt, en het sleutelfiguren-overleg in het 

buurthuis. Zo hebben we contacten met de wijkagent, de buurtmanager, de 

participatiemedewerkers, het welzijnswerk, het répaircafe, de fysiotherapeut 

en de wijkzorg. Binnen dit geheel van zorg en participatie krijgt Betondorp 

Bloeit steeds meer een eigen plek en wordt  als waardevolle partner gezien . 

We zijn daar zeer dankbaar voor!  

 

 

“En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 

gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:7) 

  



Financieel Jaarverslag 2021

Balans per 31 december 2021

Activa: 31 december 2021

Liquide middelen:

Triodosbank, betaalrekening € 15.385

Totalen € 15.385

================

Passiva:

Algemene Reserve € 3.830

Bestemde Reserves  

Zalige Zondag € 4.014

Rijdend Restaurant € 6.000

€ 10.014

Te betalen kosten

Declaraties 2e hj 2021 € 1.496

Bankkosten Q4-2022 € 45  

€ 1.541

Totalen € 15.385

===============

Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2021

BATEN  

Giften particuliere donateurs € 5.252  

Projectsubsidies € 11.000

Bijdragen activiteiten (Zalige Zondag) € 348

Subtotaal  € 16.600

LASTEN

 

Algemene kosten

Vernieuwing website  € 484

Projectuitgaven (t.b.v. Zalige Zondag) € 1.334

Kerstactie € 651

Bestuurs- en teamuitgaven € 222

-€ 2.691

Financiële baten en lasten

Bankkosten   -€ 65

  

Resultaat boekjaar  € 13.844

==========


