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Woord vooraf
Dit jaarverslag over 2017 wordt u aangeboden door het bestuur en de directie van de Herberg. Wij hopen dat het
u een goede indruk biedt van het vele werk dat gedurende het afgelopen jaar in de Herberg verricht is. Wij danken u hartelijk voor al uw steun en betrokkenheid bij het werk van de Herberg. Mochten er vanuit het jaarverslag
vragen opkomen, dan staan bestuur en directie open om daarover contact te hebben.
Als bestuur en directie zijn wij zeer dankbaar voor de inzet van de medewerkers en van de vele vrijwilligers die
het werk van de Herberg mogelijk maken. Met elkaar bieden zij de gasten die aan onze zorgen worden toevertrouwd een plaats waar liefdevolle aandacht en hartelijke gastvrijheid gestalte krijgen.
Wat ons tot grote verwondering brengt, gaat echter nog een stap verder. De Herberg is een plaats waar mensen
God zoeken en vinden. Als dat gebeurt, voldoet de Herberg aan het ooit gestelde doel en rest ons alleen diepe
dankbaarheid.
Dit huis een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Oosterbeek, 28 maart 2018
Ds M.J. Tekelenburg, voorzitter bestuur;
J. de Kluijver, secretaris bestuur;
H. Meuleman, directeur.
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Bestuursverslag

Het wintert in Nederland.
Het jaarverslag wordt aan het begin van het nieuwe
jaar opgemaakt. Dat is de winterperiode. Soms kan
het dan flink koud zijn. Ook in de beeldspraak ervaren
mensen soms dat het koud is in Nederland. Ze voelen
zich niet meer gezien. Mensen kunnen ervaren dat ze
hun zorgen en moeite alleen moeten dragen. Helaas
ook omdat soms het lijntje met de plaatselijke christelijke gemeente dun geworden is. Ook ondanks de pastorale contacten kan het een moeizame tocht zijn.
Dan kan er behoefte zijn aan warmte en ruimte om tot
rust te komen.
De warmte van de Herberg
In 2017 is de Herberg voor velen een plaats van rust en
warmte geweest. Als verlengstuk van de plaatselijke
gemeente of gewoon omdat mensen zichzelf meldden
was, er ruimte om een aantal weken in de Herberg op
adem te komen. Het leven is soms zwaar en de omstandigheden maken het moeilijk. Dan is er behoefte
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aan een plek, een warme Herberg. Even weg uit de
dagelijkse omstandigheden en ruimte krijgen om je
verhaal te doen en daarover met een vertrouwd persoon te kunnen spreken. Als bestuur zijn we niet dagelijks bij het werk aanwezig, maar horen we gelukkig
geregeld berichten over hoe mensen de Herberg als
een mooie plek en goede periode in hun leven mochten ervaren. Op een bord in de Herberg stond:
‘Als je de draad kwijt bent,
vertrouw er dan op dat God de touwtjes in handen heeft.’
Bestuur
Het bestuur is blij dat in februari de nieuwe directeur,
Henk Meuleman, is begonnen. Een nieuwe voorman
met hart voor het werk in de Herberg en ambitie om
de Herberg financieel op orde te houden en qua doelstelling breder in de achterban bekend te maken. Een
nieuwe start vraagt inwerken en bekend worden met
wat er is. Zo ontstaat er zicht op waar extra aandacht
voor nodig is. Aan het eind van het verslagjaar kan het
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bestuur vaststellen dat er door directeur, het team en
de vrijwilligers hard gewerkt is. En …last but not
least… dat het jaar financieel goed is afgesloten. Een
positief saldo terwijl er weer de nodige kosten gemaakt moesten worden.
De belangrijkste agendapunten van de bestuursvergaderingen in 2017 zijn geweest:

Aanstelling van de nieuwe directeur Henk Meuleman

Jaarrekening en jaarverslag 2016 vaststellen

Het directieverslag

Per vergadering de financiële stand van zaken
van het lopende jaar inzien en bespreken

Voorbereidingen voor een nieuw meerjarenbeleidsplan bespreken

Aandacht voor de interne en externe klachtencommissie

Het advies van de commissie Landgoederen de
Pietersberg bespreken

De eerste kaders voor het jubileum van 25 jaar
de Herberg bespreken

Begroting 2018 en jaarplan 2018 vaststellen
De stukken voor de bestuursvergadering worden door
de directeur voorbereid en door de adviescommissie
FPO (Financiën, personeel en organisatie) van een advies aan het bestuur voorzien.
Het bestuur kijkt dankbaar terug op het verslagjaar
2017. In de loop van het jaar is er onzekerheid over de
financiën geweest en was er aandacht voor uitvoerende zaken. Dankbaar zijn we dan ook dat aan het eind
van het jaar mag worden vastgesteld dat de financiën
goed verlopen zijn en dat het werk in de Herberg met

het team en de vele vrijwilligers goed doorgaat.
Afgelopen jaar was er weer een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en teamleden. Daarin is over het
meerjarenbeleidsplan gesproken. Daar kwam input
uit voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan.
Het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 is eind 2017 vastgesteld.
Verwachte gang van zaken in 2018
In het jubileumjaar 2018 zal de Herberg met enkele
bijzondere activiteiten extra aandacht krijgen:

Een jubileumdag

Jubileumconcerten

Een symposium

Een vernieuwde website
Het financiële beleid zal zich richten op het genereren
van een stabiele inkomstenstroom vanuit de brede
kerkelijke achterban en een structurele verhoging van
de bezettingsgraad. In de gastenbegeleiding zal een
start worden gemaakt met flexibilisering van het programma en de verblijfsduur en zullen thema midweken worden aangeboden, waarin wordt ingespeeld op
actuele thema's.
Tegelijk weten we: het gewone werk van er zijn voor
mensen die even op adem moeten komen, is de hoofdtaak. Daar gaat de eerste aandacht van de medewerkers en de zorg van het bestuur naar uit.
Graag sluiten we af met een andere tekst, die in de
Herberg op een bord aan de muur hing:
Jezus,
U blijft niet op afstand staan.
U bent een gebed bij mij vandaan.
Ds. Johan Tekelenburg,
Voorzitter.
Jan de Kluijver,
Secretaris.
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Verantwoordingsverklaring 2017
Principes van goed bestuur
Het bestuur van Stichting De Pietersberg streeft er
naar de voor fondsenwervende instellingen geldende
principes voor goed bestuur in acht te nemen. Het betreft de volgende principes:


Onderscheid functies toezicht houden, besturen
en uitvoeren



Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de
bestedingen



Optimaliseer de omgang met belanghebbenden

Onderscheid functies toezicht houden, besturen
en uitvoeren
De instelling wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit zeven natuurlijke personen. De dagelijkse
leiding van de activiteiten is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur beperkt zich tot het toezichthouden
(vooraf en achteraf) en de taken en verantwoordelijkheden die het bestuur uitdrukkelijk aan zich heeft gehouden. De directeur opereert met inachtneming van
de statuten, bestuursbesluiten en de in het directiestatuut voor hem opgestelde taakomschrijving. De directeur opereert binnen de door het bestuur vastgestelde
begroting.
De instelling heeft geen afzonderlijk toezichthoudend
orgaan. De functie toezicht houden wordt vervuld
door het bestuur. Het bestuur laat zich hierin bijstaan
en adviseren door de Commissie Financiën, Personeel
en Organisatie, die bestaat uit twee bestuursleden en
drie externe leden. De directeur woont de vergaderingen bij, maar is geen lid van deze commissie. De rol
van de commissie is vergelijkbaar met die van een financiële auditcommissie in een organisatie met een
eenhoofdige directie en een toezichthoudend orgaan.
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Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de
bestedingen
De organisatie is zich ervan bewust, dat de noodzakelijke middelen door collecten en giften bijeengebracht
worden. Het beleid is daarom gericht op effectiviteit
en efficiency van de bestedingen.
Belangrijke kostencategorieën zijn de personeelskosten en de kosten van onderhoud van de locatie, het
landgoed De Pietersberg. De onderhoudskosten van de
beide monumentale gebouwen zijn hoog.
De optimale besteding van de ter beschikking gestelde
middelen op deze deelgebieden wordt als volgt bereikt:




Er is sprake van een relatief beperkte professionele staf, welke is aangevuld met ruim 200 vrijwilligers, die door twee coördinatoren (eveneens
vrijwilligers) worden aangestuurd.
De kosten van de locatie worden beheerst door
de onderhoudscommissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van bouw en technische
installatie, de directeur en de coördinator van
het onderhoud (vrijwilliger). Deze commissie is
belast met het opstellen en uitvoeren van een
meerjarenonderhoudsplan en het uitvoeren van
het dagelijks onderhoud. Bij de uitvoering daarvan worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet.

Zowel bestuursleden als leden van bestuurscommissies en commissies die de werkorganisatie ondersteunen ontvangen geen bezoldiging, uitsluitend een reiskostenvergoeding.
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Optimaliseer de omgang met belanghebbenden
Zowel met betrekking tot de inkomsten, de toestroom
van gasten als het verwerven van vrijwilligers is de
omgang met belanghebbenden van belang.
De inhoud van de verstrekte informatie wordt afgestemd op de desbetreffende groep belanghebbenden.
Gasten worden geïnformeerd over het aangeboden
programma. Personeelsleden en vrijwilligers worden
geïnformeerd over het beleid. Kerkelijke gemeenten
worden geïnformeerd over de inhoud van het werk
van Stichting De Pietersberg.
De externe communicatie is voornamelijk gericht op
de plaatselijke kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland en hun leden. In toenemende mate vindt daarnaast communicatie plaats
met gemeenten die behoren tot andere kerkgenootschappen, particulieren en overige donoren.
Belangrijke externe communicatie-uitingen zijn:

het blad “Uit de Herberg”, dat 4 x per jaar verschijnt ( 2 x in druk/digitaal en 2 x alleen digitaal) en verspreid wordt onder verwijzers
(ambtsdragers, pastorale teams), diaconieën en
individuele belangstellenden en begunstigers;

mailings aan diaconieën, met het oog op
financiële steun;

de website www.pdcdeherberg.nl;

social media (facebook);

foldermateriaal en brochures, verspreid via
kerkelijke gemeenten en op aanvraag;

persberichten in (kerk)bladen;

bezoeken aan gemeenten
(voorlichtingsbijeenkomsten).

De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie, die daarvoor wordt bijgestaan door medewerkers,
die voor een deel van hun tijd belast zijn met externe
contacten respectievelijk publiciteit en door de commissie externe contacten.
Voorts wordt het werk van de stichting onder de aandacht gebracht door:


jaarlijkse Herbergdag (bijeenkomst met een
pastoraal thema);



jaarlijks twee concerten voor belangstellenden
in het Koetshuis;



één maal per 5 jaar een open dag / jubileumdag.

Belangrijke interne communicatie-uitingen zijn:


Huisnieuws team en vrijwilligers;



Vrijwilligersdagen en stafvervangersdagen.

Oosterbeek, 28 maart 2018
Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter
J. de Kluijver, secretaris
H. Meuleman, directeur
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Gastenbegeleiding

Mens in relaties
De mens is als relationeel wezen geschapen. De ene
mens kan niet bestaan zonder de ander. Ook al komt
een gast alleen naar de Herberg, in de begeleiding is er
ook oog voor de mensen met wie de gast verbonden is:
de partner, eventuele kinderen, ouders, gemeente,
vrienden en familie. Ook de relatie met de Here God
krijgt op een vanzelfsprekende manier aandacht.
Mensen verlangen naar betrouwbare relaties. Vele
hulpvragen van gasten gaan over hun relaties.

Geven en ontvangen
Veel gasten hebben klachten die met burn-out of extreme vermoeidheid te maken hebben. De laatste jaren
is dat toegenomen. Als mensen een burn-out hebben,
is de balans tussen (zorg)geven, voor jezelf zorgen en
ontvangen vaak verstoord. In de Herberg hebben wij
oog voor die balans. Inspanning en ontspanning, activiteit en rust worden afgewisseld. Mensen mogen leren om “gepast te geven’ in plaats van zich leeg te geven.

Lichaam en ziel
Bewegen is belangrijk, zowel voor iemands fysieke gezondheid als ook voor iemands psychische gezondheid. In de Herberg zijn we ons daarvan bewust. Om
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die reden is er wekelijks fysiofitness onder leiding van
een fysiotherapeut. Ook vindt er elke week een creatieve activiteit buiten wandelend plaats. De gasten wordt
gestimuleerd in hun vrije tijd te gaan wandelen, fietsen of anderszins bewegen. De omgeving nodigt hiertoe uit.

Scheppend en herscheppend bezig zijn
Drie keer in de week is er in de Herberg een creatieve
activiteit. Gasten kunnen zich daardoor leren ontspannen en zicht krijgen op hun (verborgen) talenten. Ook
is het mogelijk om iets creatief te verwerken wat al in
de gesprekken met hun begeleider of tijdens de Bijbelkring aan de orde is geweest.

Allerlei gasten
Er is in de Herberg plaats voor allerlei soorten mensen,
ook voor psychisch kwetsbare mensen. Misschien wel
mede door de terugwijkende GGZ hulpverlening, doen
veel mensen met psychische klachten een beroep op
ons. Een mens is altijd meer dan zijn diagnose! Mensen met en zonder GGZ-problematiek vinden in de
Herberg een tijdelijke plek. Ze kunnen tot rust komen,
de dagstructuur oppakken en bemoedigd worden door
het geloof.
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Liefde

Rondom een open Bijbel

We kunnen nog zo professioneel werken, maar als er
geen liefde is, zijn we niets (1 Kor.13: 2b). Liefde van en
tot de Here God en liefde voor de medemens moeten
hand in hand gaan. De Herberg is een pastoraal
centrum en als het goed is komt de liefde op allerlei
manieren tot uiting. Gasten waarderen de aandacht,
het luisterend oor, de attente houding van de vrijwilligers, de professionele begeleiding, het samen luisteren naar de Bijbel en het heerlijke eten. Dat blijkt
onder andere uit de vele bedankkaartjes die gasten aan
ons geven. “Het zit tussen de muren” zeggen gasten
regelmatig.

De Herberg is een pastoraal diaconaal centrum. Dat
betekent dat we een open oor en oog hebben voor de
levensvragen van gasten. In de Bijbel en dus ook in de
Herberg is er ruimte voor deze levensvragen. Ze
mogen gesteld worden. Veel gasten komen met deze
vragen naar de Herberg. De Bijbel gaat vaak open en
we luisteren er met elkaar naar. Tijdens de ochtendopening in de kapel, aan tafel, soms in de individuele
begeleiding, tijdens de Bijbelkring die drie keer per
week gehouden wordt en tijdens de avondsluiting.

Balans tussen (zorg)geven, voor jezelf zorgen en ontvangen is vaak
verstoord. In de Herberg hebben wij oog voor die balans

In 2015 hebben we het Keurmerk christelijke zorg ontvangen. Steekproefsgewijs worden gasten gevraagd ons te
beoordelen op identiteit. Onderstaand overzicht geeft zicht op de resultaten van geheel 2017.
Evaluatievragen identiteit
2017
1 De christelijke identiteit van de organisatie was zichtbaar in de werkwijze van de organi- 9,0
satie

2016
9,0

2015
8,6

2 In de manier waarop medewerkers met mij omgaan/ omgingen zijn/ waren de christelij- 9,0
ke waarden die de organisatie nastreeft zichtbaar

8,6

8,4

3 Ik voelde mij op m’n gemak bij de begeleider(s)

8,9

8,9

8,7

4 Ik ben deskundig geholpen

8,4

8,5

8,4

5 Ik ben tevreden over het bereikte resultaat

7,7

8,4

8,0

6 Ik kan de organisatie of gastenbegeleider van harte aanbevelen bij mensen die op zoek
zijn naar (christelijke) hulp

8,9

9,1

9,0
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De Herberg: plek voor pas op de plaats

Al vele jaren inmiddels biedt de Herberg ruimte aan
mensen die even een paar dagen een pas op de plaats
willen maken. Dat dit voldoet aan een bepaalde vraag,
is in 2017 heel duidelijk geworden. In de loop van het
jaar hebben we veel retraitegasten in ons centrum mogen ontvangen. Veel meer dan in vorige jaren. Het
heeft ons aangenaam verrast en we zijn blij dat we het
als Herberg hebben kunnen faciliteren.

combinatie. Zo kunnen een paar dagen van stilstaan,
het leven overzien, gebed en Bijbellezen veel dingen in
een ander - en vaak nieuw - licht zetten.

In 2017 is er binnen de Herberg nagedacht over verdere mogelijkheden rondom retraite. Er is besloten om
in 2018 in ieder geval één retraite midweek te organiseren rondom een bepaald thema, namelijk Wandelen
met de Psalmen.

Veel retraitegasten kwamen met een heel persoonlijk
doel: bezinning op hoe ze hun leven wilden vorm geven; nadenken over een mogelijke verandering van
baan; verwerken van moeilijke gebeurtenissen. Anderen kwamen echt om tijd te besteden aan hun relatie
met God. Weer anderen kwamen vanuit een situatie
van zorg, waaruit ze graag even afstand namen. De
combinatie van rust en vrije tijd, met daarbij de gelegenheid om met een van de begeleiders in de Herberg
in gesprek te gaan, blijkt voor veel mensen een goede
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2017
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Medewerkers per 31-12-2017

mevrouw
D. Dorr - van Oord
(Diewertje)
gastenbegeleiding

mevrouw
A. Dijkman - Hubert
(Aleida)
financieel
medewerker

de heer
R.P. van der Knijff
(Rein)
coördinator

de heer
H. Meuleman
(Henk)
directeur

vrijwilligers

mevrouw
E.J. Sonneveld
(Bea)
hoofd
gastenbegeleiding

mevrouw
H.N.J. Spaan van Voorthuijsen
(Jansje)
gastenbegeleiding

de heer
A.A. Grobbe
(Arjen)
gastenbegeleiding

mevrouw
G. Nooteboom van den Brink
(Gerrie)
intaker

de heer
A. Hansman
(Bert)
coördinator

mevrouw
M.J. Korevaar
(Marja)
creativiteit en

vrijwilligers

publiciteit

mevrouw
A.A. Snitselaar
(Alide)
gastenbegeleiding

mevrouw
N. Westeneng Gijsbertsen
(Nelise)
keuken,

mevrouw
I.I. Westerhof van Pelt
(Idelette)
hoofd facilitaire

coördinator Koetshuis

zaken
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Vrijwilligerswerk

De uitvoering van het grootste deel van de werkzaamheden (keuken, staf vervangen, tuin, gebouw, administratie, schoonmaak) in de Herberg, wordt door
vrijwilligers gedaan. Ook in 2017 konden we weer op
hen rekenen. Zelfs het maken van de roosters, wordt
gedaan door vrijwilligers. Er zijn twee vrijwilligerscoördinatoren die de planning maken en grotendeels de
contacten met onze grote groep vrijwilligers onderhouden.

Dankzij de inzet van deze groep vrijwilligers worden
enerzijds de kosten gedrukt, anderzijds levert ze een
positieve bijdrage aan de sfeer in huis. Gasten merken
het dat mensen hier vrijwillig komen en klaar staan
om hun handen uit de mouwen te steken en tijd vrij te
maken voor hun medemens vanuit hun liefde voor de
naasten en voor God. Dit bindt de vrijwilligers ook on-
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derling en kenmerkt het bijzondere vrijwilligerswerk
in de Herberg.

Het feit dat de uitvoering van werkzaamheden in handen van de vrijwilligers ligt, maakt dat we werken met
gemotiveerde en zeer betrokken mensen! Het is belangrijk om de vrijwilligers te laten merken dat wij
dankbaar zijn voor hun inzet en dat de taken die door
hen uitgevoerd worden, bijdragen aan het werk van de
Herberg: een schoon toilet, nette kamers en een maaltijd die met zorg is bereid, draagt bij aan het welbevinden van de gast. En daar draait het allemaal om binnen
de Herberg: dat de gasten een veilig en goed onderkomen hebben waar zij op adem kunnen komen!

12

Diaconaal medewerkers
In september 2017 startten vier diaconaal medewerkers voor 10 maanden vrijwilligerswerk: Sandra van Eldik, Marit Hoogendoorn, Hanna Oskamp en Rosalie Vader. Zij hebben het stokje
overgenomen van de diaconaal medewerkers
van 2015-2016 Maaike Eikelboom, Lisanne IJzerman, Sarah de Jong en Esther Kerkhoven.
Onze diaconaal medewerkers stellen zich van
september tot en met juni beschikbaar voor 36
uur in de week. Hun taken zijn divers; van het
bemensen van de receptie tot het verzorgen van
de broodmaaltijden en van het schoonmaken
van toiletten en kamers tot het optrekken met
onze gasten in het huis. In ruil voor hun inzet,
biedt de Herberg de dia’s een eigen kamer en gezamenlijke huiskamer met kitchenette en toileten doucheruimte. Verder krijgen de dia’s zakgeld en niet te vergeten een heleboel werk- en
levenservaring!

En vakantiewerkers
In de zomermaanden juli en augustus worden de
werkzaamheden van onze dia’s overgenomen
door vakantievrijwilligers. Per week zijn er gemiddeld vijf jonge mensen die minimaal twee
midweken vakantiewerk komen doen. Het werk
van al deze betrokken en enthousiaste jongeren
is voor de Herberg en haar gasten onmisbaar en
brengt veel extra’s met zich mee.

Tijd vrijmaken voor de naaste en voor God
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Herbergdag

Koetshuis

Er is niets meer aan te doen

De Koetshuiszaal

De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding

In de koetshuiszaal zijn diverse mogelijkheden voor
een dag van bezinning, vergadering, concert of vieren
van een jubileum. Ook in 2017 is er weer regelmatig
gebruik gemaakt van het koetshuis. Er waren kerkenraadsbijeenkomsten, huwelijksjubilea, concerten, vergaderingen van belangenorganisaties, stichtingen en
verenigingen. Hierbij werd regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid informatie te verstrekken
over het werk van de Herberg.
Daarbij gebruikte men tijdens de bijeenkomst koffie
en thee, was er een lunchbuffet of een warme maaltijd.
Dit alles werd verzorgd door koetshuisvrijwilligers.

De jaarlijkse Herbergdag werd gehouden op 4 maart
2017. Deze dag, bedoeld voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden, heeft naast toerusting als
doel mensen uit de kerken (opnieuw) kennis te laten
maken met de Herberg. Ook nu was meer dan de helft
van de bezoekers voor het eerst op de Pietersberg. De
zaal zat vol met mensen uit het hele land. Men kwam
onder andere uit Dronrijp, St. Jansklooster, Wychen,
Zalk en Oudewater. Prof. Dr. H.J. Selderhuis hield een
boeiende inleiding over pastoraat rond echtscheiding.
Hij benadrukte dat de gemeente iets anders te bieden
heeft dan de hulpverlening. Het gaat niet alleen om
intermenselijke contacten, maar ook over verzoening,
geloof en hoop. Het gaat er ook niet om het zoeken
naar de schuldige, maar wel kan er gepeild worden
naar schuldbesef. Aandacht voor kinderen en ouders
moet ook een plaats krijgen. Na de lezing was er een
levendige discussie. In de pauze en bij de lunch was er
tijd voor onderlinge ontmoeting. Ook nu waren de reacties van deelnemers erg positief. De gastvrijheid en
de warme sfeer werd gewaardeerd.

Contacten met kerkelijke gemeenten
De Herberg treedt ook naar buiten. Het werk van de
Herberg bekendmaken en pastorale toerusting staat
dan centraal. We zijn onder andere te gast geweest op
een ringavond van de vrouwenverenigingen van de
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk, bij de ouderen van
de Hervormde Kerk in Emst, de Passage in Sliedrecht,
de NPV in Ronde Venen, de kerkenraad in Genemuiden
en op vrouwendagen van de Hervormde Vrouw. Vaak
ging het over het werk van de Herberg, maar ook onderwerpen als: Toeval bestaat niet, Luisteren en troosten, Eenzaamheid werden besproken. Ook kwamen er
groepen naar het Koetshuis, zoals de kerkenraad van
Poederoijen. In totaal waren er ruim 30 spreekbeurten
en hebben we ongeveer 2000 mensen bereikt.
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De opbrengsten van deze bijeenkomsten komen ten
goede aan het werk in de Herberg.
Daarnaast werd de foyer van het koetshuis vier maal
per week gebruikt door de gasten voor bijbelkring en
thema-ochtenden. De koetshuiszaal werd ook door de
Herberg gebruikt voor stafvervangersdagen, vrijwilligersdagen en kennismaking en afscheid van vrijwilligers.

Koetshuiskamers
In het Koetshuis zijn een aantal kamers beschikbaar.
Deze worden voor een deel gebruikt door vrijwilligers.
Daarnaast worden de kamers ook gebruikt door mannelijke Herberggasten en retraitegasten.
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Koetshuisconcerten 2017
Op zaterdagmiddag 18 maart werd in het Koetshuis
een concert gegeven door Marjolein de Wit en Martin
Zonnenberg. Zoals zij dit al tientallen keren eerder
deden, onthaalden ze ook nu het luisterpubliek op een
verrassend kleurrijk programma voor fluit en piano.
De luisteraars genoten niet alleen van de vrolijk makende muziek in het veelzijdig repertoire, zij waren
ook gecharmeerd van de ontspannen sfeer en de elegante manier waarop de gekozen nummers werden
toegelicht.
Acht maanden later, zaterdag 11 november, kwamen
zeven veelbelovende muzikanten in opleiding onder
leiding van André van Vliet een concert geven. Het
zeskoppig strijkersensemble Che Vanno van Chloë
Elzenaar en mezzosopraan Lieneke van Eijkelenburg
vormden met elkaar een spontaan en bezield gezelschap dat met vertolkingen van klassieke muziek op
een hoog niveau de tot de laatste plaats bezette concertzaal uitermate enthousiast wist te maken.

De concerten waren het hoofdbestanddeel van een
dagarrangement. Naast het concert werd een ochtendattractie aangeboden. In maart was dat een beeldenwandeling door Oosterbeek, onder leiding van Marja
Korevaar. Het najaarsarrangement bevatte een bezichtiging van de historische kelders in Arnhem onder leiding van een plaatselijke gids.
De Koetshuisconcerten in voor- en najaar, of liever
gezegd de arrangementen, ze blijven bijzonder. Bijzonder attractief om aan deel te nemen en bijzonder
waardevol in wat ze betekenen voor de Herberg. Alle
musici verlenen, het zij hier met dank vermeld, belangeloos hun medewerking; de netto opbrengst komt
daarmee ieder jaar volledig ten goede aan het werk
van de Herberg.
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Verwijzers naar de Herberg
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Jaarcijfers 2017
Jaarrekening 2017
De op de volgende bladzijden opgenomen balans,
staat van baten en lasten en kostenverdeelstaat zijn
ontleend aan de jaarrekening 2017, waarbij door de
accountant een goedkeurende controleverklaring is
verstrekt. Voor een volledig beeld van de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2017, die te raadplegen is op onze website www.pdcdeherberg.nl en die
op verzoek verkrijgbaar is.
Exploitatierekening 2017

Het vermogen van de Herberg bestaat uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsfonds (diaconaal
fonds)


De continuïteitsreserve heeft een gewenste
bandbreedte van 50% - 100% van de begrote
exploitatiekosten van het volgende jaar (voor
eigen bijdragen). De continuïteitsreserve per 31
december 2017 bedraagt € 657.683, dat is 84 %
van deze kosten ( per 31 december 2016: 88%)



Hierbij dient bedacht te worden dat de continuïteitsreserve voor ruim 50% is vastgelegd in
de onroerende zaken, waarin de activiteiten
worden uitgeoefend en inventaris. Dit deel van
de reserve is niet beschikbaar voor de financiering van de activiteiten.



Het restant van de reserve is in contanten
aanwezig. Deze contanten zullen in de komende jaren nodig zijn om eventuele tekorten te
dekken en om noodzakelijk onderhoud aan en
renovatie van de gebouwen uit te voeren.



Ultimo 2017 bedraagt het diaconaal fonds
€ 13.802. Dit fonds is gevormd uit bestemmingsgiften, die uitsluitend aangewend
worden om het verblijf mogelijk te maken van
gasten, die geen eigen middelen hebben en die
geen of slechts ten dele een beroep kunnen
doen op een diaconie of derden.

Het jaar 2017 is afgesloten met een overschot van
€ 3.525. Er was een verlies van € 44.900 begroot. In
2016 was er een overschot van € 38.746.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:


In 2017 waren de inkomsten uit eigen fondsenwerving ten opzichte van de begroting ruim
€ 63.000 hoger. De bijdragen van overige kerkgemeenschappen stijgen meer dan die van PKN
gemeenten, dit als gevolg van actieve benadering van deze gemeenten bij verblijf van
gemeenteleden. Ook een ontvangen nalatenschap droeg bij aan dit positieve verschil.



De van de gasten ontvangen dagvergoeding is,
als gevolg van een lagere bezetting ruim
€ 31.000 onder de begroting gebleven en € 6.250
lager dan in het jaar 2016. Opmerkelijk is wel
dat meer gasten in 2017 de Herberg bezochten:
in 2017 175 en in 2016 159 gasten. De gemiddelde
verblijfsduur was echter korter, waardoor de
bezetting gemiddeld lager uitkomt dan in 2016.



De uitgaven waren nagenoeg zoals verwacht. In
totaal is er ruim € 13.000 minder uitgegeven
dan begroot. Dit komt neer op 1,8 % van het totale bedrag aan kosten.

Vermogen per 31 december 2017
19

Balans per 31 december 2017
31-12-2017
€

31-12-2016
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende zaken
Inventaris

345.476
12.862

364.660
21.492
358.338

386.152

2.800

2.800

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

23.750
687
45.779

Liquide middelen

Totaal

24.522
3.790
15.752
70.216

44.064

411.692

368.296

843.046

801.312

PASSIVA
Vermogen
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

657.683
13.802

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal
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653.620
14.340
671.485

667.960

89.044

71.402

3.990
24.214
54.313

940
23.013
37.997
82.517

61.950

843.046

801.312
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Staat van baten en lasten over het jaar 2017

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

€

€

€

429.052

365.700

451.221

21

500

1.494

429.073

366.200

452.715

339.914

316.000

315.662

Informatie en advies aan gemeenten

10.534

10.300

17.594

Totaal besteed aan doelstellingen

350.448

326.300

333.256

Wervingskosten

43.188

50.500

42.677

Kosten beheer en administratie

31.912

34.300

38.036

425.548

411.100

413.969

3.525

-44.900

38.746

Continuïteitsreserve

4.063

-44.900

35.613

Bestemmingsfonds

-538

0

3.133

3.525

-44.900

38.746

Baten
Baten uit fondsenwerving
Baten uit beleggingen

Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
PDC de Herberg

Som der lasten

Resultaat

Bestemming resultaat:
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Wervings
Doelstelling

kosten

PDC de

Informatie

Herberg

advies aan

Beheer &

Realisatie

administratie

2017

gemeenten
€

€

€

€

€

Aankopen en verwervingen

47.107

0

0

0

47.107

Uitbesteed werk

3.004

0

10.767

0

13.771

Publiciteit en communicatie

10.243

1.257

10.555

0

22.055

413.686

8.870

20.418

21.941

464.915

Kosten vrijwilligers

52.130

0

0

0

52.130

Huisvestingskosten

66.571

0

473

541

67.585

Kantoor- en algemene kosten

23.594

138

330

8.075

32.137

Afschrijving en rente

25.545

269

645

1.355

27.814

Totaal lasten

641.880

10.534

43.188

31.912

727.514

Af: Eigen bijdrage doelgroep

301.966

0

0

0

301.966

Saldo bestedingen

339.914

10.534

43.188

31.912

425.548

Totaal lasten

645.600

10.400

50.500

34.300

740.800

Af: Eigen bijdrage doelgroep

329.600

100

0

0

329.700

Saldo bestedingen

316.000

10.300

50.500

34.300

411.100

Totaal lasten

620.674

17.594

42.677

38.036

718.981

Af: Eigen bijdrage doelgroep

305.012

0

0

0

305.012

Saldo bestedingen

315.662

17.594

42.677

38.036

413.969

Personeelskosten

Begroting 2017

Realisatie 2016
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Kengetallen

Norm
instelling

Realisatie
2017

Begroot
2017

Realisatie
2016

75,0%

81,7%

89,1%

73,6%

75,0%

82,4%

79,4%

80,5%

15,0%

10,1%

13,8%

9,5%

12,5%

7,5%

8,3%

9,2%

6,6

6,6

6,7

4873
13,4
145

5533
15,2
70

5136
14,1
84

Bestedingen doelstelling
Totaal van de bestedingen in het kader
van de doelstelling in % van het totaal
van de baten

Bestedingen doelstelling
Totaal van de bestedingen in het kader
van de doelstelling in % van het totaal
van de lasten

Kosten fondswerving
Kosten van fondswerving in %
van de baten uit eigen fondswerving

Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie in %
van het totaal van de lasten

Medewerkers
Medewerkers in loondienst (in fte)

Bezetting
Bezetting Herberggasten ( in dagen)
Gemiddeld aantal gasten
Bezetting retraitegasten (in dagen)
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Toelichting op de jaarcijfers 2017
Richtlijn fondsenwervende instellingen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
de richtlijn voor fondsenwervende instellingen, zoals
die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
De onroerende zaken en de inventaris worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De materiële vaste activa betreffen voor € 358.338 activa in het kader
van de doelstelling.
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Vorderingen worden gewaardeerd tegen de
reeële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, wat meestal de nominale
waarde is, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd ter
egalisatie van kosten van het periodiek groot onderhoud aan de onroerende zaken.
Bestemmingsfonds
In 2017 en voorgaande jaren zijn bestemmingsgiften
ontvangen om het verblijf mogelijk te maken voor
gasten, die het verblijf niet zelf kunnen betalen. Voor
het per 31 december 2017 nog niet bestede bedrag
(€ 13.802) is een bestemmingsfonds (diaconaal fonds)
gevormd.

Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten
behoeve van het realiseren van de doelstellingen worden verricht door vrijwilligers. Deze ontvangen uitsluitende een reis- en onkostenvergoeding.
De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden,
worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de
staat van baten en lasten verantwoord.
Toerekening van de lasten
In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de
werving van baten en aan het beheer van de organisatie. De eigen bijdragen van personen, die tot de
doelgroep behoren worden in mindering gebracht op
de kosten van de desbetreffende doelstelling.
De grondslagen van deze toerekening worden nader
uiteengezet in de jaarrekening 2017.
Beloning bestuur en bezoldiging directie
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten worden
vergoed. Deze kosten bedroegen in het verslagjaar in
totaal € 1.053.
Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. De
adviesregeling directiefuncties van de MO Groep
wordt gehanteerd: directeur van een instelling van
minder dan 50 fte wordt ingeschaald in schaal 11 van
de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
dienstverlening. In 2017 bedroeg de bezoldiging, inclusief werkgeverslasten: vanaf 1 februari € 51.120
(0,67 fte).

Nadere informatie is opgenomen in de jaarrekening
2017.

Grondslagen voor resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van
giften, die worden verantwoord in het jaar waarin ze
worden ontvangen.
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Begroting 2018 / Meerjarenraming 2019 - 2021
Realisatie
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

€

€

€

€

€

283.467
48.450
36.477
16.380
17.500
5.298
4.716
15.000
1.764
429.052
21
429.073

290.956
55.144
31.941
10.000
15.100
5.056
29.255
0
1.725
439.177
0
439.177

271.775
55.144
31.941
10.000
10.100
5.056
29.255
0
1.725
414.996
0
414.996

277.211
56.247
32.580
10.200
10.302
5.157
29.840
0
1.760
423.297
0
423.297

282.755
57.372
33.232
10.404
10.508
5.260
30.437
0
1.795
431.763
0
431.763

339.914
10.534
350.448

329.136
11.557
340.693

315.071
11.788
326.859

312.393
12.024
324.417

320.505
12.264
332.769

Wervingskosten

43.188

59.315

60.501

61.711

62.945

Kosten beheer en administratie

31.912

42.544

43.395

44.263

45.148

425.548

442.552

430.755

430.391

440.862

3.525

-3.375
(negatief)

-15.759
(negatief)

-7.094
(negatief)

-9.099
(negatief)

2%
2%
div.

2%
2%
div.

2%
2%
div.

2%
2%
div.

Baten
Giften PKN-gemeenten
Giften overige kerkgenootschappen
Giften particulieren
Giften vermogensfondsen
Giften bedrijven
Giften bijeenkomsten en presentaties
Giften overige donateurs
Nalatenschappen
Overige baten fondsenwerving
Baten uit fondsenwerving
Baten uit beleggingen
Som der baten
Lasten

Besteed aan doelstellingen
PDC de Herberg
Informatie en advies aan gemeenten
Totaal besteed aan doelstellingen

Som der lasten
Resultaat
Doelstelling stijging giften
Gemeenten PKN
Overige kerkgenootschappen
Particulieren en overige, gemiddeld

Doelstelling bezetting
Herberggasten

(in dagen)

Herberggasten
Retraitegasten

(gemiddeld aantal)
(in dagen)

4.873

5.533

5.642

5.824

5.824

13,4
145

15,2
136

15,5
140

16
150

16
160

De begroting 2018 en de ramingen 2019-2021 zijn gebaseerd op een extrapolering naar aanleiding van de exploitatiecijfers tot en met 30 september 2017
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Algemene informatie Stichting De Pietersberg
Statutaire naam

Stichting De Pietersberg

Naam van de activiteit

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Statutaire vestigingsplaats

Oosterbeek, gemeente Renkum

Feitelijke vestigingsplaats

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

Kamer van Koophandel

09064638

ANBI

Beschikking 17155 van 7 december 2007

CBF erkenning als goed doel

Toegekend per 1 juli 2016

Doelstelling

Doelgroep

Het doel van de stichting is in artikel 3 van de statuten
omschreven als ‘aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijk opvang en begeleiding bieden om
zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen’.

De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen
nemen van de thuissituatie. Te denken valt aan mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatieproblemen (ook ouder-kind), problemen rond het werk e.d.
Vaak spelen ook geloofs– en zingevingsvragen een belangrijk rol bij een keuze voor de Herberg.

Visie, beleid en strategie
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een
tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden
dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/
werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is evenwel geen therapeutisch centrum.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het

Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen:




Herberggasten, die een dagprogramma binnen
een groep volgen en ten minste drie, veelal zes
weken aanwezig zijn
Retraitegasten, die een individueel programma
volgen, waarbij het grootste gedeelte van de tijd
zelfstandig wordt ingevuld. Retraitegasten zijn
een midweek aanwezig

bieden van:
Het Koetshuis





Een christelijke leefgemeenschap
Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
Advies met betrekking tot nazorg en informatie
en advies aan de plaatselijke gemeente
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Koetshuiszaal
In het Koetshuis zijn mogelijkheden voor dagconferenties.
Koetshuiskamers
De kamers in het Koetshuis worden voor een deel gebruikt door vrijwilligers die werkzaam zijn in de Herberg. Vier kamers zijn beschikbaar voor retraitegasten
of Herberggasten.
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Juridische structuur

Directie

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door een stichting: Stichting De Pietersberg.

Ds. L. Wüllschleger was interim-directeur van de Herberg vanaf 18 juli 2016 tot eind januari 2017. Hij is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Vanaf 1
februari 2017 wordt de directie gevoerd door de heer
H. Meuleman.

Bestuur
Het bestuur telt minimaal 7 leden. Bestuursleden
worden benoemd door het bestuur van Stichting De
Pietersberg. Voor twee van deze bestuursleden wordt
een voordracht gedaan, respectievelijk door de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en door de IZBvereniging voor zending in Nederland.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van
3 jaar en zijn 3 maal terstond herkiesbaar.
De bestuursleden werden benoemd op grond van
specifieke deskundigheid en achtergrond, waaronder
pastoraat, financiën, zorg en/of welzijn.

Taak en werkwijze van bestuur en directie
Stichting De Pietersberg wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur heeft het besturen gemandateerd
aan de directeur, die de dagelijkse leiding over de
stichting heeft binnen de kaders van de bestuursbesluiten. Het bestuur houdt toezicht vooraf en achteraf
op de directie en de werkorganisatie. Het bestuur belegde in 2017 vier reguliere vergaderingen.

Per 31 december 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam

Functie
bestuur

Zittingsduur

Functies

Nevenfuncties

Ds. M.J. Tekelenburg

voorzitter

2015-2025

Gemeentepredikant Reeuwijk

Lid kleine synode en generale
synode PKN

Dhr. J. de Kluijver

secretaris

2009-2019

Diaconaal consulent Ede
Coördinator DPE activiteiten
Ede
Bewindvoerder ABC diensten
Ede

Jeugdouderling Kleopasgemeente Ede
Vrijwilliger Exodus (exgedetineerden)

Dhr. W.H. Marchand

penningmeester

2016-2027

Voorzitter van het College van
Bestuur EduCare – Nunspeet

Dirigent gospelkoor The Spirit
Bestuurslid CU Nunspeet
Voorzitter Vrienden van het
Nuborgcollege

Mw. C.P. BloemendalDankers
Dhr. D. van Dijk

lid

2015-2026

lid

2013-2024

Ds. H. G. de Graaff

lid

2009-2018

Praktijk houdend huisarts
Woudenberg
Gemeentebegeleider plaatselijke gemeenten (Hart voor de
kerk)
Emeritus predikant
Ouderenbezoekwerk Zegveld
Crisispastoraat Bergambacht
Voorganger in kerkdiensten

Mw. Mr. W.C.M. PronkSchaap

lid

2016-2027

Voorganger in kerkdiensten

Publicaties over pastoraat
Redactielid ‘Lichtspoor’
Taalcoach Vluchtelingenwerk

Jurist bij CNV Connectief
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Comité van aanbeveling
dr. J.A. van den Berg
prof. dr. G. van den Brink
ds. G. de Fijter
drs. A.B.F. Hoek - van Kooten
dr. H.C. van der Meulen
dhr. M. Niemeijer
mw. E.A. Schouten - van Heijningen
dr. A.H. van Veluw
ds. M. Visser
dr. P.J. Visser
drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
drs. L. Wüllschleger

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Stichting De Pietersberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT, Oosterbeek.
T 026-3342225
info@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl
Bankrekening: NL58RABO0302.2633.30
Kamer van Koophandel: 09064638
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2017
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