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1. Inleiding      

Het jaarverslag 2019 bestaat uit  

- Het bestuursverslag 

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

en de toelichting hierop. 

Met dit jaarverslag informeren we alle organisaties waarmee wij samenwerken of waarvan we subsidies 

mogen ontvangen over onze activiteiten en ontwikkeling in 2019. 

2. Bestuursverslag  

 

Het jaar 2018 was gericht was op het leggen van verbinding met studenten, de universiteit, de stad en de 

gemeente. Het jaar 2019 was voor The InnBetween een jaar waarin we deze relaties verder continueerden 

en verstevigden. Tevens werden de banden aangehaald met andere organisaties. Hierdoor werken we nu 

samen met een zeer brede groep van instellingen en subsidiegevers. 

Omdat veel over de opzet en de organisatie van The InnBetween in eerdere verslagen is geschreven en ook 

veel op onze website en in ons Projectenboek 2019-2020 (zie bijlage) staat, beperken we ons hier tot een 

aantal highlights. 

2.1 Interne organisatie/personeel  

The InnBetween bestaat uit een kernteam van medewerkers in dienst van de organisatie. Dit kernteam 

wordt ondersteund door een groep student-medewerkers. De student-medewerkers werken meestal 1 of 2 

jaar voor ons. Het grootste project, het Refugee Project Maastricht (RPM), kreeg in 2019 een eigen 

projectleider.  

Per eind 2019 waren er vier medewerkers in dienst (2,5 fte), te weten twee pastores (1,5 fte), een 

projectleider RPM ( 0,5 fte) en een office manager (0,5 fte). Daarnaast was er een medewerker 

gedetacheerd vanuit de Universiteit Maastricht. Via het uitzendbureau InterUM lenen we voor 0,7 fte 

studenten in.  

In 2019 waren er enkele mutaties: Het contract met de pastor die deels het project RPM leidde en deels 

pastorale werkzaamheden verrichte, eindigde. Ter vervanging werd per 1 januari een aparte projectleider 

RPM in dienst genomen (0,5 Fte) en vanaf 1 juni een tweede pastor (0,5 Fte). 

De groep student-medewerkers bestond uit 8 leden, ieder verantwoordelijk voor één van onze 

aandachtsgebieden: spiritualiteit, sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid, ongestructureerde tijd 

(Tafelen), kunst & cultuur, en wetenschap. 

  



 
 

Het RPM project kent een projectleider en 10 student-medewerkers, ieder verantwoordelijk voor een eigen 

team van vrijwilligers: Huiswerkbegeleiding, Muziek, Nederlandse taal, Engelse taal, Sport, Communicatie (2 

teamleiders), Connect (verbinding) en Social Events (sociale evenementen). De leden van de RPM Student 

Board krijgen een kleine vergoeding van de Universiteit Maastricht (via InterUM).  

 

Eind 2019 is door het bestuur besloten om in 2020 een functiewaardering uit te voeren. 

2.2. Toekomstige ondersteuning door de Protestantse Kerk Nederland (PKN)  

Binnen de PKN is een discussie over de categorale pastoraten gevoerd Deze discussie is in november 2018 

afgerond met een besluit van de synode. Het financieren van de studentenpastoraten in Nederland wordt 

voortgezet maar men wil vanaf 2020 toe naar een meer projectmatige aanpak waarin gesubsidieerd wordt 

op basis van een projectplan of programma over circa 5 jaar. Dit sluit uitstekend aan bij onze huidige 

manier van werken. Wij hebben een projectplan ingediend. Bij het opmaken van dit verslag was er nog 

geen definitieve toekenning voor 2020 bekend, maar omdat lopende verplichtingen worden gerespecteerd 

verwachten wij dat de bijdrage minimaal gelijk blijft aan 2019 ( € 36.000) of wellicht verhoogd wordt. Deze 

bijdrage staat los van de subsidie die we krijgen voor de pioniersplek. 

2.3 Band met de Rooms-Katholieke achterban 

We krijgen al vele jaren steun van een Rooms-Katholieke Stichting die haar naam niet genoemd wil zien. 

Sinds 2018 krijgen we daarnaast ook steun enkele andere Rooms-Katholieke fondsen: Dit betreft het R.K. 

Weeshuis te Maastricht en de Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof eveneens te Maastricht. Ook het RPM 

project wordt deels door katholieke fondsen gesteund. 

2019 was een jaar waarin we onze banden met de Rooms-Katholieke Kerk verder versterkten. We zijn nu 

niet alleen een pioniersplek van de Protestantse Kerk, maar ook deelnemer in het “Space for Grace” 

programma van Porticus Nederland. “Space for Grace” steunt nieuwe vormen van kerk-zijn, met een focus 

op community building, vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. Voor ons betekent dit ook de erkenning van The 

InnBetween als een oecumenisch studentenpastoraat.  

Ook lokaal is de samenwerking in 2019 geïntensiveerd. Voorbeelden zijn de verhoogde frequentie van de 

Taizé-vieringen in de Sint Servaasbasiliek en de projectmatige samenwerking met het RK 

Studentenpastoraat Maastricht en de daaraan verbonden Zusters Dominicanessen van Sint Caecilia. 

Verder waren er ook veranderingen in ons bestuur. Ook daarmee versterkten we de relatie met onze 

Rooms-Katholieke achterban.  

  



 
 

 2.4 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 beschrijving van ons jaarlijkse werkprogramma. De eerste versie was het projectenboek 

van september 2017 “The InnBetween, Bouwen aan een gemeenschap” door Petra Körmendy, Claudia Sarti, 

Szilvia Fehérvari en Leen Struik. Elk jaar verschijnt een update van dit projectenboek, in 2019 met de titel 

“The InnBetween: Gemeenschap van Liefde en Samenwerking”. Het beschrijft in detail de 13 projecten die 

lopen in het academisch jaar 2019-20 (zie ook onze website: www.innbetween.nl).  

  

http://www.innbetween.nl/


 
 

2.5 Tweede fase Refugee Project Maastricht  

De tweede fase van het vluchtelingenproject loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2021. De sponsors zijn: het 

Kansfonds, PIN/KNR, Oranjefonds en het Elisabeth Strouven fonds. Deze fondsen vergoeden een deel van 

de loonkosten van de projectleider. Hoewel de bijdragen in principe voor drie jaar zijn toegekend, moet elk 

jaar een evaluatie worden ingediend, op basis waarvan de bijdrage voor het volgend jaar definitief wordt 

vastgesteld. In 2019 is de evaluatie 2018/2019 door alle fondsen geaccepteerd en is de bijdrage 2019/2020 

definitief toegekend. 

De materiële kosten worden vergoed door de Gemeente Maastricht tot een maximum van € 10.000 over 

drie jaar.  

2.6 Projecten 

 

The InnBetween kent een projectmatige aanpak. Het aantal evenementen is inmiddels toegenomen tot 15 

per week. 

In 2019 zijn er twee nieuwe projecten gestart: 

- leeskring over het boek “Active Hope” van Joan Macy; 

- een ééndaagse stadsretraite. 

Daarnaast bieden wij met ingang van het academische jaar 2019/2020 elke week een Taizé-viering aan in 

de St-Servaas basiliek.  

In 2019 liepen voorts de volgende activiteiten: 

 Counseling 

 Tafelen 

 Meditatie 

 Yoga 

 Kirtan 

 Weekendactiviteiten 

 Connectfestival 

 Verlies en rouwgroepen 

 Verdieping 

 Maandelijks networking evenement 

 Regelmatige poëzie evenementen 

 Homeless project 

 Refugee project 

 

Het counseling project (individueel pastoraat) is nog steeds het kernproject en neemt ongeveer 50% van de 

capaciteit in beslag. 

 

  



 
 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website en het projectenboek: “Gemeenschap van liefde en 

samenwerking”. 

 

Het geplande Auschwitz-project kon wegens organisatorische redenen geen doorgang vinden en staat nu 

voor 2020 gepland. 

 

 2.7 Aantallen bezoekers  

 

Hoewel wij geen specifieke acties voeren om deelnemers te werven, is het aantal bezoekende studenten in 

2019 toch weer fors toegenomen tot bijna 2.000 bezoekers per maand. Bezoekers ervaren The InnBetween 

als een erg plezierige plek waar zij graag komen. Er ontstaat steeds meer een (snel groeiende) community.  

The InnBetween vervult een belangrijke rol in het opvangen en begeleiden van studenten en bij het 

tegengaan van eenzaamheid, die helaas onder veel studenten voorkomt. Langzamerhand wordt de grens 

van het huidige team echter wel bereikt en het bestuur oriënteert zich daarom op mogelijkheden om de 

capaciteit structureel uit te breiden.  

2.8 Financiering 

In 2019 is door het bestuur veel energie gestoken in het leggen van contacten met huidige en potentiële 

subsidienten. Diverse vertegenwoordigers van fondsen zijn bij ons op bezoek geweest waardoor wij de kans 

hebben gekregen om het unieke van onze organisatie toe te lichten. Het team wist door inspirerende 

presentaties veel waardering te oogsten. Onze acties hebben geleid tot het toetreden van 5 nieuwe 

partners, waardoor we in 2020 van 16 fondsen en instellingen bijdragen zullen ontvangen.  

Daarnaast werd overleg gevoerd met de Universiteit Maastricht en dat heeft ertoe geleid dat onze 

belangrijkste partner haar bijdrage voor 2020 heeft verhoogd en voor 2021 en 2022 zal indexeren. 

Dankzij al deze inspanningen is de financiering voor de periode 2020-2022 nagenoeg rond.  

2.9 Alternatieve financieringsbronnen 

In onze lange-termijnplannen beschrijven we onze doelen voor een meer zelfvoorzienende wijze van 

werken. Daarbij wordt gedacht aan mogelijkheden om op langere termijn zelf structureel gelden te 

genereren. In 2020 beginnen we met microdonaties, met behulp van de website Patreon. Met onze 

deelname aan het programma Space for Grace krijgen we professionele hulp bij het oprichten van een 

social enterprise.  

2.10 Klachtencommissie 

In 2019 is het reglement voor de klachtencommissie opgesteld en een klachtencommissie benoemd. 

Er zijn in 2019 geen klachten ingediend. De commissie bestaat uit de heer Flinterman (voorzitter), de heer 

Kasper en mevrouw De Koster. 

 

  



 
 

2.11 Bestuurssamenstelling  

De heer Klip trad op 21 juni - wegens het bereiken van de statutaire termijn - af als bestuurslid. Hij werd 

opgevolgd door de heer De Kraker, die per 21 oktober toetrad. Eveneens op 21 oktober werd de heer Van 

Hilten als bestuurslid benoemd. Op 6 januari 2020 trad de heer Struik, voorzitter, om persoonlijke redenen 

af. De heer Van Hilten heeft zijn taak overgenomen en de heer De Kraker is nu vicevoorzitter. 

Het bestuur is de heren Struik en Klip buitengewoon dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verricht. 

2.12 Dankwoord 

Het bestuur dankt alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet in 2019. Een bijzonder woord van dank 

richten wij aan de Universiteit Maastricht en alle ander partners. Zonder uw aller steun zouden wij niet 

kunnen functioneren. Wij ervaren veel vertrouwen van onze omgeving en dat inspireert ons om op de 

ingeslagen weg door te gaan.  

  



 
 

3. Jaarrekening 2019   

De jaarrekening is opgenomen op de volgende bladzijden. Dankzij de vele subsidies, waaronder enkele 

garantiesubsidies, hebben we het jaar 2019 weer zonder tekort kunnen afsluiten.  

Onderstaand treft u een samenvatting van het resultaat aan: 

bijgestelde

in € .000 werkelijk begroting werkelijk

2019 2019 2018

Subsidies en bijdragen 239 246 247

Overige inkomsten 5 4 4

totale baten 244 250 251

Peroneelskosten 190 194 197

Huisvestings en Dienstverlening UM 29 29 28

Organisatiekosten 13 13 12

Kosten activiteiten 12 14 14

totale kosten 244 250 251

saldo 0 0 0

 

      

De afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en de realisatie zijn marginaal. De begroting is bijgesteld 

omdat een vacature in de 2e pastor later werd ingevuld dan verwacht was.  

Voor 2020 is een sluitende begroting opgesteld en geaccordeerd door het bestuur. 

  



 
 

4. Ondertekening 

Maastricht, 4 maart 2020 

Het bestuur, 

Drs. C. van Hilten, voorzitter 

Prof. Dr.Ir.J.de Kraker, vicevoorzitter 

Drs. P.O.A.Hofland MRE, secretaris 

C. de Jong, penningmeester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

JAARREKENING 2019 

- Balans 

- Staat van baten en lasten 

 

Balans per 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

Inventaris 4.986 3.646 Eigen vermogen -572 -572

Te vorderen bedragen 32.210 20.942 Voorziening onderhoud 7.500 5.000

en vooruit betaalde kosten

Liquide middelen 25.876 46.611 Nog te betalen en 56.144 66.771

vooruit ontvangen 

bedragen

63.072 71.199 63.072 71.199

 

  



 

 

Staat van baten en lasten 2019

2019 2019 2018

werkelijk begroot werkelijk

Baten

Subsidies en bijdragen 243.891 250.180 250.582

Lasten

Personeelskosten 189.885 193.630 197.346

Huisvesting 23.056 22.650 21.767

Organisatiekosten 18.787 19.300 17.769

Activiteitenkosten 12.163 14.600 13.700

Totaal lasten 243.891 250.180 250.582

Resultaat 0 0 0  
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Stichting Gereformeerd Weeshuis                        Stichting Rooms-Katholiek Weeshuis 
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