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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.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.
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Woord vooraf
Het jaarverslag over 2018 wordt u aangeboden door het bestuur en de directie van de Herberg. Wij hopen dat
het jaarverslag u een goed beeld geeft van het werk in onze Herberg op de Pietersberg.
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar, waarin we ons 25 jarig jubileum mochten herdenken en vieren. Hoogtepunt was de Jubileumdag in mei, met de dankdienst waarin o.a. Esmé Wiegman een lezing hield over de Herberg in beweging. We zijn dankbaar en verwonderd dat de Herberg zich in de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld tot een unieke plek als verlengstuk van het werk in de plaatselijke gemeente. Een oase voor mensen, die
beschutting tegen de storm nodig hebben. Mensen komen tot rust en tot een nieuw perspectief!
We zijn verwonderd over de vele gemeenten die de Herberg trouw zijn blijven steunen vanaf de start en over de
uitbreiding van het aantal betrokken gemeenten in de loop van deze 25 jaar.
Dankbaar zijn wij voor de grote inzet van de medewerkers en van de vele vrijwilligers die vanuit de liefde van
Christus dit werk doen voor onze gasten. Met elkaar bieden zij onze gasten liefdevolle aandacht en hartelijke
gastvrijheid in een Herberg onderweg, waar het Evangelie opengaat en handen en voeten krijgt.
We zijn ook dankbaar dat nog niet eerder zoveel gasten de weg naar de Herberg hebben gevonden als dit jaar en
dat we ons jubileumjaar met een positief financieel resultaat hebben afgesloten.

Oosterbeek, 27 maart 2019
Ds M.J. Tekelenburg, voorzitter bestuur;
J. de Kluijver, secretaris bestuur;
H. Meuleman, directeur.
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Bestuursverslag

Op zoek naar rust en perspectief
Als de website van de Herberg wordt bezocht, is de
quote ‘op zoek naar rust en perspectief’ direct zichtbaar. Inmiddels al meer dan 25 jaar heeft Stichting De
Pietersberg zich met de Herberg in Oosterbeek ingezet om dit te realiseren. De Herberg is er voor mensen,
die een soort time-out in hun leven nodig hebben. Het
leven wordt soms zwaar door zorgen in het leven of
spanningen in jezelf. Dan geldt heel concreet: op zoek
naar rust en perspectief. Tijdens het verblijf in de
Herberg nemen gasten deel aan een programma en
zijn er persoonlijke gesprekken. Niet zelden leidt het
verblijf tot een kijkje in de ziel van de gasten. Durven
kijken naar jezelf, naar je eigen leven en je thuissituatie, kan helpen weer nieuw zicht op het leven te krijgen. Maar belangrijker is wel: in de rust van de Herberg kijken naar wat God met je leven en de rust in je
ziel op het oog heeft.
De Herberg ligt in een prachtige omgeving. Het verblijf en de omgeving roepen rust op. En in die rust
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hopen we dat de gasten weer zicht op hun leven krijgen en nieuwe perspectieven gaan zien. Niet zelden
wordt dat ook terug gehoord bij het vertrek. Een citaat van een oud-gast na zijn verblijf in de Herberg:
“Dat zette mijn leven in een totaal ander perspectief. Ik
ging anders denken en doen. Ja, dat was het begin van mijn
wedergeboorte. God kreeg de centrale plaats in mijn leven.”
We zijn dankbaar als zo over het verblijf in de Herberg
wordt teruggekoppeld.
Als bestuur, directie en team mogen we het werk
doen samen met 200 vrijwilligers, die zich op allerlei
manieren verdienstelijk maken voor de Herberg. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de Herberg te exploiteren.
Bestuur
• Het bestuur heeft in het verslagjaar 4 keer verga-

derd. De directeur bereidt de vergaderingen na overleg met de voorzitter voor. De meeste vergaderstuk4

ken worden twee weken voor de vergadering door de
commissie FPO (Financiën - Personeel - Organisatie)
besproken en van een advies voorzien. De belangrijkste agendapunten in 2018 waren:
• Jaarrekening en jaarverslag 2017
• Per vergadering bespreking van de directierapporta-

ge en de financiële stand van zaken
• Notitie bedrijfshulpverlening
• Aandacht voor de interne en externe klachtencom-

missie
• De activiteiten in het kader van het jubileum van 25

jaar de Herberg
• Begroting en jaarplan 2019 vaststellen

Terugblik 2018
Bij een terugblik op een jaar komen al snel hoogtepunten en dieptepunten naar voren. In 2018 is het jubileum van 25 jaar de Herberg gevierd. Een jubileumbijeenkomst, andere activiteiten en extra berichten in de
media; bij elkaar werd het jubileum het hoogtepunt
van het jaar.
Daarvoor, aan het begin van 2018 op zaterdag 10 februari, werd de Herberg opgeschrikt door een brand in
de meterkast van het Koetshuis. Het was een schok, er
was veel rook- en roetschade, maar gelukkig was er
geen persoonlijk letsel. We zijn dankbaar dat er in de
afgelopen 25 jaar niet eerder zoiets is voorgekomen.
Met vereende kracht is alles opgeknapt om in het
tweede kwartaal van het jaar de jubileumactiviteiten
te kunnen laten doorgaan.

Verwachte gang van zaken in 2019
In de gastenbegeleiding is in 2018 een start gemaakt
met de flexibilisering van het programma en de verblijfsduur en zijn kom-op-adem midweken aangeboden, waarbij wordt ingespeeld op actuele thema’s.
Eind 2018 heeft een 1e evaluatie plaatsgevonden en het
beleid zal in 2019 worden voorgezet.
In het jubileumjaar 2018 is ingezet op vergroting van
de PR. Dit beleid zal ook in 2019 worden voorgezet.
Het financiële beleid zal zich, net als in 2018, richten
op het genereren van een stabiele inkomstenstroom
vanuit de brede kerkelijke achterban en een structureel hoge bezettingsgraad van gemiddeld 15,5 gasten.
Gasten ervaren steeds weer de zegen van God tijdens
het verblijf in de Herberg. Als bestuur, directie, team
en vrijwilligers willen wij in afhankelijkheid van de
Heere God ons werk doen. Hij laat niet los wat Zijn
hand begon. Zijn zegen was er in 2018 en biddend om
Zijn zegen zien we het jaar 2019 met vertrouwen tegemoet.

Oosterbeek, 27 maart 2019

Ds. Johan Tekelenburg, voorzitter bestuur
Jan de Kluijver, secretaris bestuur
Henk Meuleman, directeur

Dankbaar
We zien met dankbaarheid terug op het jubileumjaar
2018. Het team met betaalde krachten en de grote
groep vrijwilligers hebben met overtuiging en grote
inzet gewerkt. De financiën zijn met een mooi positief
resultaat afgesloten door de hoge bezettingsgraad en
de stijging van de inkomsten. We zijn dankbaar voor
de steun van veel diaconieën en particulieren. Voor
veel gasten was de Herberg een gastvrij huis in het
roerige leven.
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Verantwoordingsverklaring 2018
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.
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.

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.
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,
met particulieren en overige donateurs.

Belangrijke kostencategorieën zijn de personeelskosten en de kosten van onderhoud van de locatie, het
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6

Belangrijke externe communicatie-uitingen zijn:
• het blad “Uit de Herberg”, dat 4 x per jaar ver-

•
•
•
•
•
•

schijnt ( 2 x in druk/digitaal en 2 x alleen digitaal)
en verspreid wordt onder verwijzers
(ambtsdragers, pastorale teams), diaconieën,
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 / symposium (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, 27 maart 2019
Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter
J. de Kluijver, secretaris
H. Meuleman, directeur

Een dikke 8,5!
In 2018 gaven de gasten PDC de Herberg een 8,6.

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 2018.
Evaluatievragen identiteit

gemiddelde van:

De christelijke identiteit van de organisatie was zichtbaar in de werkwijze van de organisatie.

9,0

In de manier waarop medewerkers met mij omgaan/ omgingen zijn/ waren de christelijke
waarden die de organisatie nastreeft zichtbaar.

9,0

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

8,5

Ik ben deskundig geholpen.

8,4

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

8,1

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

9,0
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Gastenbegeleiding - Mens in relaties

We kunnen nog zo professioneel werken, maar als er
geen liefde is, zijn we niets.

“Het zit tussen
de muren”, zeggen
gasten regelmatig
De relatie met de Here God
krijgt op een van zelfsprekende manier aandacht.

Mens in relaties

De Bijbelbesprekingen hebben dit jaar
een nieuwe werkvorm erbij gekregen.

Mensen verlangen naar
betrouwbare relaties.

Bij veel gasten is de balans tussen (zorg)geven en voor
jezelf zorgen en ontvangen verstoord.

De Bijbel gaat vaak open.

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018

Ook al komt een
in de begeleiding
sen met wie de

gast alleen naar de Herberg,
is er ook oog voor de mengast verbonden is.
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Bewegen is belangrijk voor iemands
fysieke en psychische gezondheid.

Binnen de creativiteit zijn gasten
scheppend en herscheppend bezig.
Er is in de Herberg
plaats voor een grote
verscheidenheid van
mensen.

In 2018 hebben we voor het eerst een
Kom-op-adem-midweek “In Balans”

gehouden. Voor herhaling vatbaar.
Privacy is een teken van respect
en zorgvuldigheid.
De Herberg is AVG-proof!
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Jubileumjaar - Herberg in beweging

Dankbaar gedenken
en blij vieren.

Dankdienst met ds. Johan Tekelenburg en
drs. Esmé Wiegman: de Herberg in beweging.

Mens in rela-

ties

Symposium met
dr. Theo Pleizier en
drs. Margriet van der Kooi:
Zielzorg aan de hedendaagse
gelovigen.
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Jubileumdag
26 mei 2018,
stralend weer.

Pastoraat in de Herberg
de Bijbel open en de handen gevouwen

Achterwaarts rouwen?
Workshop van
Henrike Dankers over
pastorale zorg aan
volwassenen met
verlieservaring in de
jeugd.

Fröbelen met groen;
een stukje natuur mee
naar huis.

Werkers van het eerste uur herinneringen ophalen.
Ontmoeten,
ontmoeten,
ontmoeten…
ont-moeten!

Jubileumconcerten in
Gorinchem, Kampen en Rijssen.

11

Vrijwilligerswerk - Mens in relaties

De uitvoering van alle ondersteunende werkzaamheden
wordt door onze trouwe vrijwilligers gedaan.

Mens in rela- ties

Gasten merken het dat mensen vrijwillig
komen en klaarstaan 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 .

Teamleden en vrijwilligers zetten met elkaar
de schouders onder taken die gedaan moeten
worden om de gasten een goede tijd te bezorgen.

We vieren het jubileum
(10,15,20 en 25 jaar)
van 24 vrijwilligers
op de jubileumdag

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018
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Op de jubileumdag
bedanken wij onze 200
vrijwilligers voor hun
inzet en betrokkenheid
bij het werk van de
Herberg.

Wanneer de gastenbegeleiders niet aanwezig
zijn, in de avonduren en weekenden, staan
vrijwilligers klaar voor de Herberggasten.

Het maken van de roosters
wordt gedaan door twee
vrijwilligerscoördinatoren,
zelf ook vrijwilliger.

Dankzij de inzet van de grote groep vrijwilligers
worden enerzijds de kosten gedrukt, anderzijds
levert de inzet van vrijwilligers een positieve
bijdrage aan de sfeer in huis.
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Koetshuisconcerten

Het Koetshuis is het decor
waar bijzondere concerten
te beluisteren waren.
Op de vleugel gaf Wouter Harbers kleur
aan Frankrijk. Met passie werd het stuk
'Clair de lune' van Debussy ten gehore
gebracht.

Het publiek en de musici genoten van elkaars enthousiasme.

Mens
Robert Cekov nam ons op de klanken van Allegro uit Sonatine van
Schubert mee naar Oostenrijk.

in relaties
Zoals altijd verraste André van Vliet
ons met het programma. Dit keer
werkte hij samen met violiste Laura
van der Stoep en het damesensemble:
Con Affetto

Marjolein de Wit liet het publiek de natuur niet alleen zien
maar ook beleven met het stuk
'Le cage de crystal' van Ibert.

André van Vliet was 20
jaar betrokken bij de
Koetshuisconcerten.

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018
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Medewerkers per 31-12-2018
mevrouw

mevrouw

mevrouw

de heer

de heer

D. Dorr - van Oord

A. Dijkman - Hubert

C.E. Eisma -

A.A. Grobbe

R.P. van der Knijff

(Diewertje)

(Aleida)

Buisman

(Arjen)

(Rein)

gastenbegeleiding

financieel

(Caroline)

gastenbegeleiding

coördinator

medewerker

vrijwilligers

coördinator
vrijwilligers

mevrouw

de heer

mevrouw

mevrouw

M.J. Korevaar

H. Meuleman

G. Nooteboom -

A.A. Snitselaar

(Marja)

(Henk)

van den Brink

(Alide)

creativiteit,

directeur

(Gerrie)

Gastenbegeleiding en

intaker

publiciteit

mevrouw

mevrouw

mevrouw

mevrouw

E.J. Sonneveld

H.N.J. Spaan -

N. Westeneng -

I.I. Westerhof -

(Bea)

van Voorthuijsen

Gijsbertsen

van Pelt

hoofd

(Jansje)

(Nelise)

(Idelette)

gastenbegeleiding

gastenbegeleiding

keuken,

hoofd facilitaire

coördinator Koetshuis

zaken

facilitaire zaken
en publiciteit
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Statistieken
Bezetting gasten in dagen

Aantal gasten

Gemiddelde verblijfsduur in dagen

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018
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Resultaten intake gasten

Bekend met de Herberg

Verdeling gasten naar hulpvraag of (gesignaleerde) problematiek (per gast wordt meer dan één
hulpvraag aangegeven)

17

Verdeling gasten naar kerkelijke achtergrond

Verdeling gasten naar geslacht

Verdeling gasten naar leeftijd

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018
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Jaarcijfers 2018
Jaarrekening 2018

Vermogen per 31 december 2018

De op de volgende bladzijden opgenomen balans,
staat van baten en lasten en kostenverdeelstaat zijn
ontleend aan de jaarrekening 2018, waarbij door de
accountant een goedkeurende controleverklaring is
verstrekt. Voor een volledig beeld van de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2018, die te raadplegen is op onze website: www.pdcdeherberg.nl .

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

Exploitatierekening 2018
Het jaar 2018 is afgesloten met een overschot van
¤51.632. Er was een tekort van ¤3.375 begroot. In 2017
was er een overschot van ¤ 3.525. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:
• In 2018 waren de inkomsten uit fondsenwerving ¤

22.000 hoger dan begroot en ¤ 32.000 hoger dan in
2017.
• De van de gasten ontvangen dagvergoeding is, als

gevolg van een hogere bezetting, in 2018 ¤20.000
hoger dan de begroting en ¤60.000 hoger dan in het
jaar 2017. Het aantal gasten is gestegen van 175 in
2017 naar 201 in 2018.
• De uitgaven waren nagenoeg zoals verwacht. In to-

taal is ¤ 7000 minder uitgegeven dan begroot. Dit
komt neer op 0,9 % van het totale bedrag aan kosten.
Op 10 februari 2018 is door een brand in de meterkast
van het Koetshuis rook-en roetschade ontstaan. De
herstelkosten ¤ 200.086, inclusief een vergoeding
voor huurderving van ¤11.500 zijn door de verzekering vergoed.

• De continuïteitsreserve heeft een gewenst band-

breedte van 50% - 100% van de begrote exploitatiekosten van het volgende jaar (voor eigen bijdragen). De continuïteitsreserve per 31 december 2018
bedraagt ¤ 708.270, dat is 87% van deze kosten
(per 31 december 2017: 84%).
• Hierbij dient bedacht te worden dat de

continuiteitsreserve 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 en renovatie van
de gebouwen uit te voeren.
• Ultimo 2018 bedraagt het diaconaal fonds ¤14.847.

Dit fonds is gevormd uit bestemmingsgiften, die
uitsluitend aangewend worden om het verblijf
mogelijk te maken van gasten, die geen eigen
financiële middelen hebben en die geen of slechts
ten dele een beroep kunnen doen op een diaconie
of derden.
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Balans per 31 december 2018
31-12-2018
€

31-12-2017
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende zaken
Inventaris

344.090
7.704

345.476
12.862
351.794

358.338

2.800

2.800

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

21.083
1.494
36.259

23.750
687
45.779
58.836

70.216

Liquide middelen

512.805

411.692

Totaal

926.235

843.046

PASSIVA
Vermogen
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

708.270
14.847

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

657.683
13.802
723.117

671.485

100.984

89.044

13.433
21.261
67.440

Totaal
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018

3.990
24.214
54.313
102.134

82.517

926.235

843.046
20

Staat van baten en lasten over het jaar 2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

€

€

€

461.169

439.177

429.052

87

0
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461.256

439.177

429.073

312.531

329.136

339.914

8.170

11.557

10.534

Totaal besteed aan doelstellingen

320.701

340.693

350.448

Wervingskosten

46.044

59.315

43.188

Kosten beheer en administratie

42.879

42.544

31.912

409.624

442.552

425.548

51.632

-3.375

3.525

Continuïteitsreserve

50.587

-3.375

4.063

Bestemmingsfonds

1.045
51.632

0
-3.375

-538
3.525

Baten

Baten uit fondsenwerving
Baten uit beleggingen

Som der baten

Lasten

Besteed aan doelstellingen
PDC de Herberg
Cursussen en bewustmaking

Som der lasten

Resultaat

Toegevoeging / onttrekking aan:
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling

Wervings-

Beheer &

Realisatie

kosten

admini-

2018

stratie
PDC De

Cursussen

Herberg

& bewustmaking
€

€

€

€

€

54.856

0

0

0

54.856

2.566

0

9.197

150

11.913

13.504

1.029

14.059

0

28.592

433.332

6.890

21.167

29.850

491.239

Kosten vrijwilligers

56.129

0

0

0

56.129

Huisvestingskosten

67.688

0

481

550

68.719

Kantoor- en algemene kosten

30.091

207

514

10.922

41.734

Afschrijving en rente

24.736

251

626

1.407

27.020

682.902

8.377

46.044

42.879

780.202

Af: Eigen bijdrage doelgroep

370.371

207

0

0

370.578

Saldo bestedingen

312.531

8.170

46.044

42.879

409.624

Totaal lasten

673.695

11.557

59.315

42.544

787.111

Af: Eigen bijdrage doelgroep

344.559

0

0

0

344.559

Saldo bestedingen

329.136

11.557

59.315

42.544

442.552

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

Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten

Totaal lasten

Begroting 2018

Realisatie 2017

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018
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Kengetallen

Norm
instelling

Realisatie
2018

Begroot
2018

Realisatie
2017

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

75,0%

69,5%

77,6%

81,7%

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

75,0%

78,3%

77,0%

82,4%

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

15,0%

10,0%

13,5%

10,1%

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

12,5%

10,5%

9,6%

7,5%

Medewerkers
Medewerkers in loondienst (in fte)

7,0

7,0

6,6

Bezetting
Bezetting Herberggasten in dagen
Gemiddeld aantal gasten
Bezetting retraitegasten (in dagen)

5.827
16,0
101

5.533
15,2
136

4.873
13,4
145
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Toelichting op de jaarcijfers 2018
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 € 351.794 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 2018 en voorgaande jaren zijn bestemmingsgiften
ontvangen om het verblijf mogelijk te maken voor
gasten, die het verblijf niet zelf kunnen betalen. Het
per 31 december 2018 nog niet bestede bedrag (€
14.847) is een bestemmingsfonds (diaconaal fonds)
opgenomen op de balans.

worden ontvangen.
Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten
behoeve van het realiseren van de doelstellingen worden verricht door vrijwilligers. Deze ontvangen uitsluitend 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 2018.
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 € 1.441.
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 2018 bedroeg de bezoldiging, inclusief werkgeverslasten: € 58.189 (0,67 fte).

Nadere informatie is opgenomen in de jaarrekening
2018.

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
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018
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Begroting 2019 / Meerjarenraming 2020 - 2022

Realisatie
2018
€

Begroting
2019
€

Raming
2020
€

Raming
2021
€

Raming
2022
€

303.238
55.207
44.017
16.000
22.621
3.303
15.499
0
1.284
461.169
87
461.256

280.663
47.897
40.901
9.600
10.100
5.204
15.864
0
1.130
411.359
0
411.359

291.890
49.813
42.537
9.984
10.504
5.412
16.499
0
1.175
427.814
0
427.814

306.485
52.304
44.664
10.483
11.029
5.683
17.324
0
1.234
449.206
0
449.206

324.874
55.442
47.344
11.112
11.691
6.024
18.363
0
1.308
476.158
0
476.158

312.531
8.170
320.701

335.477
10.472
345.949

331.968
10.681
342.649

340.269
10.895
351.164

347.206
11.113
358.319

Wervingskosten

46.044

59.247

60.432

61.641

62.874

Kosten beheer en administratie

42.879

48.361

49.328

50.315

51.321

409.624

453.557

452.409

463.120

472.514

51.632

-42.198

-24.595

-13.914

3.644

2%
2%

2%
4%

2%
5%

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
Toelichting en uitgangspunten

Indexering baten en lasten (tenzij anders vermeld)
Doelstelling indexering giften

2%
6%

Doelstelling bezetting
Herberggasten
Herberggasten
Retraitegasten

(in dagen)
(gemiddeld aantal)
(in dagen)

5.827
16,0
101

5.642
15,5
136

5.824
16
140

5.824
16
150

5.824
16
160

De begroting 2019 en de ramingen 2020 - 2022 zijn gebaseerd op een extrapolering naar aanleiding van de
exploitatiecijfers tot en met 30 september 2018.
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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
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’.

belasting, 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.

Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen:

De stichting tracht haar doel te bereiken door het

Het Koetshuis

bieden van:
•

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

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen
nemen van de thuissituatie. Te denken valt aan mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overJAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2018

•

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

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

Directie
Vanaf 1 februari 2017 wordt de directie gevoerd door
de heer H. Meuleman.
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 2018 vier reguliere vergaderingen.

Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

Naam

Functie

Ds. M.J. Tekelenburg

bestuur
voorzitter

Dhr. J. de Kluijver

secretaris

Zittings-

Functies

Nevenfuncties

2015-2025

Gemeentepredikant Reeuwijk

Lid kleine synode en generale
synode PKN

2009-2019

Diaconaal consulent Ede

Jeugdouderling Kleopasgemeente
Ede

duur

Coördinator DPE activiteiten Ede
Bewindvoerder ABC diensten Ede
Dhr. W.H. Marchand

Penning
meester

2016-2027

Voorzitter van het College van
Bestuur EduCare – Nunspeet

Vrijwilliger Exodus
(ex-gedetineerden)
Dirigent gospelkoor The Spirit
Bestuurslid CU Nunspeet
Voorzitter Vrienden van het
Nuborgcollege

Mw. C.P. BloemendalDankers

lid

2015-2026

Praktijkhoudend huisarts
Woudenberg

Dhr. D. van Dijk

lid

2013-2024

Gemeentebegeleider plaatselijke
gemeenten (Hart voor de kerk)

Mw. Mr. W.C.M.
Pronk - Schaap

lid

2016-2027

Jurist bij CNV Connectief

Ds. B. E. Weerd

lid

2018-2029

Gemeentepredikant Papendrecht

Voorganger in kerkdiensten
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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
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