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Inleiding            

Het jaarverslag 2018 bestaat uit  

- Een algemeen/inhoudelijk gedeelte 

- De jaarrekening bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten 

en de toelichting hierop. 

Met dit integrale verslag van onze activiteiten willen we alle organisaties waarmee wij samenwerken 

en/of subsidies van ontvangen en iedereen die in ons werk geïnteresseerd is informeren over de 

gang van zaken en de financiën. 

 

Algemeen en inhoudelijk.  

In 2018 verwierf TIB de plaats binnen de universiteit die wij nastreefden: wel bekend, o.a. voor haar 

“societal impact” en een “place to go”. Omdat veel over opzet en organisatie van The InnBetween 

(TIB) in eerdere verslagen is beschreven beperken we ons hier tot enkele highlights. 

1. Interne organisatie/personeel. De aantallen fte’s en het organisatie schema zijn ongeveer gelijk 

gebleven, maar er was ook in 2018 weer sprake van een zeer sterkte doorstroming. Voor bijna alle 8 

leden van de student board (elk lid verantwoordelijk voor één van onze focusgebieden: spiritualiteit, 

sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid, ongestructureerde tijd, kunst & cultuur, 

wetenschappen) en voor de 9 deelprojectleiders van het vluchtelingen project werden opvolgers 

gevonden. Hetzelfde geldt voor de twee studenten die de PR voor hun rekening nemen, voor de 

student die de financiële administratie verzorgt en voor de weekend manager. Deze doorstroming, 

die veel aandacht en tijd van de leiding, i.c. de pastores, vraagt is een directe consequentie van het 

inschakelen van studenten die dit werk meestal slechts voor maximaal 1 jaar kunnen doen. Normaal 

wordt ca. 70% per jaar ververst, dit jaar meer. Daarnaast is voor een van de pastores het contract per 

1/1/2019 niet verlengd. Dit had te maken met een verschil van inzicht in de wijze van werken van 

TIB. Deze pastor was ook projectleider van het vluchtelingenproject. Omdat dit project nog volop 

loopt werd met spoed een vervanger gezocht en gevonden (0.5 fte) die per 1/1/2019 kon beginnen. 

Voor het meer pastorale deel van de taak van de vertrokken pastor (0.5 fte) wordt momenteel 

gezocht naar een pastor van R.K. huize.  

2. Toekomstige ondersteuning door PKN ( Protestantse Kerk Nederland)  De binnen PKN langdurige 

discussie over dit onderwerp is in nov. 2018 afgerond met een besluit van de synode. Het financieren 

van de studenten pastoraten in Nederland wordt voortgezet maar men wil toe naar een meer 

projectmatige aanpak waarin gesubsidieerd wordt op basis van een projectplan of programma over 

ca. 5 jaar. Dit sluit uitstekend aan bij onze huidige manier van werken. We verwachten dat de 

financiële bijdrage van PKN gelijk blijft of zelfs iets zal stijgen ( nu ca. 36000 € per jaar; dit bedrag 

staat los van de 15800 €/jaar in het kader van de pioniersplekken).  

3. Band met de R.K. achterban. Een tweetal Limburgse R.K. fondsen hebben besloten ons te gaan 

steunen (R.K. Weeshuis te Maastricht en Stichting Kanunnik Salden/ Nieuwenhof eveneens te 

Maastricht), een andere R.K. Stichting die haar naam niet genoemd wil zien en die ons al een aantal 

jaren gesteund heeft  besloot deze steun gedurende 5 jaar te continueren op een aanzienlijk hoger 

niveau. Met andere R.K. fondsen wordt nog gesproken. We zijn verder bezig met de versterking van 

de vertegenwoordiging van onze R.K. achterban in het bestuur.    
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4. Rapportage aan de buitenwereld. Wij denken dat het voor de continuïteit op lange termijn 

essentieel is dat de buitenwereld regelmatig wordt geïnformeerd over ons werk. We zijn daarom in 

2016 begonnen met jaarverslagen zoals het huidige en met een uitvoerige jaarlijkse beschrijving van 

ons werkprogramma. De eerste versie was het projectenboek van september 2017 “The InnBetween, 

Bouwen aan een gemeenschap” door Petra Kai Körmendy, Claudia Sarti, Szilvia Fehévari en Leen 

Struik, gepubliceerd op onze website www.innbetween.nl . Eind 2018 werd een update geschreven 

“The InnBetween”, Gemeenschap van Liefde en Samenwerking” door dezelfde auteurs; het beschrijft 

in detail de 15 projecten die lopen in het academisch jaar 2018-19 en zal binnenkort eveneens 

gepubliceerd worden op onze website. Deze geeft verder een nog gedetailleerder overzicht van de 

activiteiten uitgesplitst per dag en wel onder de titel  “The InnBetween” Ecumenical Student 

Chaplaincy, Activities overview”. In 2019 gaan we een 5 jaren plan schrijven dat gebruikt kan worden 

in de onderhandeling met PKN ( zie punt 2) en andere potentiele sponsors ( zie punt 8).  

5. Tweede fase Refugee Project Maastricht. Het is gelukt een tweede fase van het vluchtelingen 

project gefinancierd te krijgen. Net als de eerste fase duurt deze 3 jaren ( 1/7/2018 – 30/6/2021) en 

de subsidie omvang is weer 28.5 k€ / jaar voor loonkosten van de projectleiding plus 10 k€ voor 

materiele kosten. De sponsors zijn: Kansfonds, PIN/KNR, Oranje fonds en Elisabeth Strouven fonds. 

De eerste twee fondsen zijn R.K., de laatste twee neutraal; de speciale kosten worden  vergoed door 

de Gemeente Maastricht.  

6. Nieuwe projecten.  In 2018 zijn drie nieuwe projecten gestart: 

- een maandelijks networking event met andere organisaties in de stad Maastricht, incl. Universiteit 

die vergelijkbare waarden/doelen hebben als wij. Doel: betere representatie bij en communicatie 

met al deze organisaties. 

- regelmatige poëzie evenement o.a. gericht op de “Kracht van het gesproken woord”.  

- homeless project Maastricht, waarin studenten zich inzetten voor daklozen. 

Voor details zie projectenboek 2018/19. 

 

7. Aantallen bezoekers. Hoewel niet onze bedoeling is het aantal bezoekende studenten toch weer 

fors toegenomen, nl. tot 1500-2000 bezoekers per maand in 2018 en is het aantal evenementen 

toegenomen tot 15 per week. Het aantal Taizé vieringen is verdubbeld en er nemen, in tegenstelling 

tot vroeger, nu ook enkele tientallen parochianen deel aan deze Taizé vieringen in de St-Servaas 

basiliek.  

8. Aandachtspunt t.a.v. de financiering. Hoewel het in 2018 en 2019 is gelukt met een sluitende 

begroting te werken is er toch een aandachtspunt. Een belangrijk deel van onze activiteiten is 

pastoraal werk onder studenten die behoefte hebben aan individuele ondersteuning (bv. 

counseling). Dit is in feite onze grootste activiteit en ze neemt een aanzienlijk deel van de tijd van de 

pastores in beslag. Dit soort werk is echter moeilijk in een projectvorm te gieten zoals de meeste 

fondsen en stichtingen wensen. Misschien gaat dit veranderen: op zijn minst een groot fonds lijkt 

geneigd om, indien het werkprogramma overtuigend is, te overwegen over te gaan tot een vorm van 

programma financiering of zelfs exploitatiesubsidie. We zien deze ontwikkeling vanzelfsprekend met 

grote belangstelling tegemoet.  

9. Alternatieve financieringsbronnen. In 2018 werd het Refugee Project Maastricht genomineerd 

voor de “Duck race 2018” georganiseerd door de Ronde Tafel 174, zie 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180512_00061630/na-veel-haarspeldbochten-in-

voorbereiding-duckrace-maastricht-klaar-voor-spectaculaire-start . Wij wonnen een prijs van ca. 

15000 €; dat is voor onze begrippen een substantieel bedrag nl. 10% van het geld dat we jaarlijks 

willen verkrijgen van kerken, kerkelijke fondsen en neutrale fondsen. Daarnaast werd met het 

http://www.innbetween.nl/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180512_00061630/na-veel-haarspeldbochten-in-voorbereiding-duckrace-maastricht-klaar-voor-spectaculaire-start
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180512_00061630/na-veel-haarspeldbochten-in-voorbereiding-duckrace-maastricht-klaar-voor-spectaculaire-start
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Refugee Project Maastricht een nominatie voor een prijs in Duitsland ( Deutsche Studienstiftung) 

verkregen hetgeen nog eens enkele k€ binnenbracht.  Momenteel wordt nagedacht over een 

donatiesysteem en over de opzet van een systeem van betalende “Vrienden van TIB”.  

10. Bestuurssamenstelling Er is recent een nieuw bestuurslid benoemd, Dhr. drs. Henk van Gelderen; 

hij is van protestantse huize. Er wordt ook intensief gezocht naar een nieuw bestuurslid van R.K. 

huize. Beide nieuwe leden zullen na een inwerkperiode de functies overnemen van huidige 

bestuursleden die over enige tijd zullen aftreden. 

Al met al, 2018 was een goed jaar waar we met dankbaarheid op terug zien.   

 

De jaarrekening    

De jaarrekening is opgenomen op de volgende bladzijden. 
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STICHTING OECUMENISCHE STUDENTENEKKLESIA MAASTRICHT

Balans per 31 december 2018

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

Inventaris 3.646 4.687 Eigen vermogen -572 -572

Te vorderen bedragen 20.942 11.269 Voorziening onderhoud 5.000 2.500

en vooruit betaalde kosten

Liquide middelen 46.611 35.595 Nog te betalen en 66.771 49.623

vooruit ontvangen 

bedragen

71.199 51.551 71.199 51.551

Staat van baten en lasten 2018

2018 2018 2017

werkelijk begroot werkelijk

Baten

Subsidies en bijdragen 250.582 248.112 233.240

Lasten

Personeelskosten 197.346 196.431 169.094

Huisvesting 21.767 22.940 25.229

Organisatiekosten 17.769 18.550 23.209

Activiteitenkosten 13.700 16.100 15.708

Totaal lasten 250.582 254.021 233.240

Resultaat 0 -5.909 0
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STICHTING OECUMENISCHE STUDENTENEKKLESIA MAASTRICHT

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Inventaris 31-12-2018 31-12-2017

Boekwaarde begin verslagjaar 4.687 0

bij: aanschaffingen 0 5.207

af: afschrijvingen -1.041 -520

Boekwaarde einde verslagjaar 3.646 4.687

Te vorderen bedragen en voor uitbetaalde kosten

H-stichting 10.000 7.500

Kanunnik Salden 5.000 0

Subsidie Refugee-project 4.463 2.375

PKN 0 594

Overige 1.479 800

Totaal 20.942 11.269

Liquide middelen

Kas 233 275

Bank 46.378 35.320

Totaal 46.611 35.595

Eigen vermogen

Saldo begin boekjaar -572 -572

Resultaat boekjaar 0 0

Saldo einde boekjaar -572 -572

Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen

Loonheffing en sociale lasten 14.590 6.335

Vakantiegeld 3.840 5.424

Loonkosten 0 1.440

Huur 12.000 0

Vooruitontvangen subsidie Refugee 16.778 0

Vooruit ontvangen subsidie 14.643 28.162

Kosten Pioniersplek 1.800 1.800

Universiteit Maastricht 771 2.364

Afrekening Refugeeproject 0 210

Vooruit ontvangen Auschwitz project 0 796

Overige 2.349 3.092

Totaal 66.771 49.623
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STICHTING OECUMENISCHE STUDENTENEKKLESIA MAASTRICHT

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

2018 2018 2017

werkelijk begroot werkelijk

Subsidies en bijdragen

Reguliere bijdrage UM 83.000 83.000 83.000

Extra bijdragen UM 30.319 44.962 11.485

Subsidie Protestanse fondsen/PKN 82.500 82.500 77.808

Subsdies RK-fondsen 17.100 15.000 7.500

Subsidies pioniersplek 15.800 15.800 15.800

Subsidies en donaties Refugee proj. 17.858 3.000 34.825

subsidies 246.577 244.262 230.418

Bijdragen deelnemers 2.400 3.000 2.197

Overige baten 1.605 850 625

Totaal 250.582 248.112 233.240

Personeelskosten

Salariskosten 127.750 127.244 97.785

Sociale lasten 21.497 21.786 15.821

Pensioenpremie 11.106 11.452 8.717

loonkosten eigen personeel 160.353 160.482 122.323

Student-medewerkers 27.149 22.977 24.688

Inleenkrachten 0 0 13.038

Reis- en verblijfkosten 3.327 3.722 2.618

Conferenties, opleidingen 1.724 4.000 4.642

Personeelsverzekeringen 1.313 1.000 949

Supervisie 3.480 4.000 720

Overige 0 250 116

Totaal 197.346 196.431 169.094

Huisvestingskosten

Huur 12.000 12.240 12.800

Schoonmaak 7.267 8.200 5.087

Onderhoud 2.500 2.500 7.342

Totaal 21.767 22.940 25.229
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