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ALGEMEEN
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Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting 
Meevaart. Op 8 mei 2018 zijn de statuten van de 
stichting gewijzigd. We heten nu gewoon St. Mee-
vaart. In de gewijzigde statuten zijn onder andere 
de doelen opnieuw gedefinieerd. Hieronder zetten 
we de doelen op een rij.

De St. Meevaart heeft ten doel: 
>  Het ontwikkelen en bevorderen van 
     optimale bewonersparticipatie in de Indische
     Buurt te Amsterdam; 
>  Opkomen voor en versterken van bewoners 
     in een kwetsbare positie; 
>  Het faciliteren van initiatieven teneinde in de
     door de stichting beheerde gebouwen ruimte
     te bieden aan de ambities van bewoners en 
     het ontwikkelen van de potentie van bewoners,
     hun organisaties en de bedoelde wijk; 
>  Het scheppen van nieuwe verhoudingen 
     tussen overheid, welzijnswerk en bewoners in
     de Indische Buurt, in samenspraak met de 
     bewoners van deze buurt, de lokale overheid
     en de betrokken instellingen; 
>  Het beheren van maatschappelijk vastgoed
     door bewoners en stagiairs en hen hiervoor 
     te kwalificeren en te faciliteren. 
Zoals in het vorige verslag is aangegeven is de 
Meevaart van oorsprong een bewonersinitiatief 
en sociaal experiment. Dit uitgangspunt hebben 
wij ook in 2018 kunnen voortzetten. De verande-
ringen in de samenleving, in de populatie van de 
Indische Buurt en in de rol van de lokale en stede-
lijke overheid, dwingen ons om steeds opnieuw na 
te denken over de functie die we in dit spectrum 
willen vervullen. 
De Meevaart is in 2018 doorgegaan met het be-
heren van belangrijk maatschappelijk vastgoed in 
de Indische Buurt, het faciliteren van bewoners-
initiatieven, het bieden van werkervarings- en  

scholingsplaatsen en de wil de buurteconomie te 
versterken. 
Uit de afrekening 2018 blijkt dat de subsidiebaten 
niet toereikend zijn geweest om de kosten van de 
speeltuin Batavia te dekken. Het bestuur van de 
Meevaart heeft besloten om deze kosten in 2018 
te dekken uit de algemene reserve. 
In 2018 zijn we verder gegaan met het verbeteren 
en versterken van het leerwerkbedrijf. In 2018 zijn 
opnieuw 26 leerlingen gestart met de opleiding. Er 
is met veertig vrijwilligers een POP-gesprek gehou-
den. We hebben op basis hiervan een opleidings-
plan opgesteld.

In 2018 hebben we geparticipeerd in de Cultuur 
Connectie Oost en substantieel bijgedragen aan 
een festival in september in het kader van de week 
tegen eenzaamheid. Tevens hebben we als belang-
rijke participant deelgenomen in Samen Vooruit, 
een coöperatie in oprichting gericht op het verbe-
teren van het pedagogisch klimaat, bestrijding van 
armoede, democratisering en participatie in de wijk 
en het bevorderen van duurzaamheid in de wijk. 
Onze faciliteiten zijn onverminderd doorgegaan. 
Deze faciliteiten betreffen:

>  Ruimte, catering en techniek
>  Buurtrestaurant
>  Uitlenen van rechtspersoon
>  Beheer van subsidies van derden 
>  Hulp bij de opzet van project- en 
    projectadministratie

Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit:
Mária van Veen (voorzitter), Herbert Koobs (secre-
taris) en Rached Handich (penningmeester).

De quotes in dit verslag zijn van bezoekers en 
gebruikers.
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De Meevaart is dagelijks, maandag t/m zaterdag, 
open van 9:00 tot 22:30 uur en zondag tot 18:00. In 
totaal 90 uur per week uitgaande van 3 dagdelen 
en 851 dagdelen. 

De openstelling van de Meevaart is langer dan in de 
beschikking is vastgesteld, namelijk 72 uur per week. 
De bezettingsgraad is als volgt:

De Meevaart kent 17 ruimtes die voor diverse acti- 
viteiten geschikt zijn. De speeltuinen Batavia en 
Gerardus Majella hebben ieder een grote zaal en 
een kleine zaal die ook aan diverse organisaties ter 
beschikking zijn gesteld. De openingstijden van de 
beide speeltuingebouwen zijn afhankelijk van het 
gebruik van de vaste huurders, aangezien het be-
heer van deze gebouwen gerealiseerd wordt door 
deze groep.

De verschillende panden hebben allemaal hun eigen 
karakter en worden op een verschillende manier 
beheerd en geëxploiteerd. Ze staan alle drie in 
een ander kwadrant. De Meevaart wordt gebruikt 
en bezocht door bewoners uit de hele Indische 
Buurt en omgeving. Gerardus Majella en Batavia 
zijn meer buurtgebonden en bieden ruimte aan 
activiteiten van bewoners uit de buurt. Hierdoor 

zien we langzamerhand steeds meer communities 
rondom de kleinere panden ontstaan. Beide klei-
ne panden hebben een relatie met de buitenruim-
te. Bij Batavia is dat de speeltuin voor kinderen 
en jongere tieners, bij Gerardus Majella is dat de 
buurt(moes)tuin. 

Het gebouw de Meevaart is een pand van 1.800 
m2 en vraagt om een full-service model waarbij 
beheer, schoonmaak, horeca, administratie en 
programmering in één hand is. Ruimtes worden 
per dagdeel beschikbaar gesteld. 

Behalve de ruimtes die hiervoor genoemd zijn, 
waar de gebruikers een gebruikersovereenkomst 
of een goedgekeurde offerte voor moeten hebben, 
zijn er nog ruimtes die flexibel ter beschikking zijn 
gesteld aan iedereen.

Gebouw

Meevaart

Batavia

Gerardus Majella

Gemiddelde bezettingsgraad

2016

59%

2017

61,8%

2018

58,3%

89,40%

87,10%

78,30%
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Taakstelling Meevaart

72 uur openstelling

50% bezettingsgraad op 72 uur

66% gebruik door buurtorganisaties

Werkelijke resultaten

90 uur openstelling

72,2% op 72 uur, 58,8% op 90 uur

86,9% gebruik door buurtorganisaties

Accommodatie

Batavia

Gerardus Majella

Meevaart

Totaal

Totaal %

Gebruikers 
met een 
bijdrage

0

0

80

80

32%

Gebruikers 
met geredu-
ceerd tarief

11

4

41

56

22%

Gebruikers 
zonder een 
bijdrage (VSD)

2

4

107

113

46%

Totaal 
gebruikers 
2018

 13
 
8
 
228

249

100%
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In 2018 zijn we in co-creatie met het stadsdeel ge-
sprekken gestart over de mogelijkheden van ver-
zelfstandiging van het speeltuingebouw Gerardus 
Majella. Deze gesprekken worden in 2019 voortge-
zet. Het streven is om dit gebouw in 2020 onder 
een eigen bestuur met een aparte exploitatie te 
laten functioneren. 
Er vanuit gaande dat 66% van 50% aan de basis-
voorziening besteed moet worden, heeft de Mee-

Accommodatie

Batavia

Gerardus Majella

Meevaart

Gebruikers 
met een 
bijdrage
2017

3,1%

5,3%

10,6%

Gebruikers 
zonder een 
bijdrage (VSD)
2017

96,9%

94,7%

89,4%

Gebruikers 
met een 
bijdrage
2018

4,6%

11,1%

13,1%

Gebruikers 
zonder een 
bijdrage (VSD)
2018

95,4%

88,9%

86,9%

vaart een grote ruimte om nog meer aan de ba-
sisvoorziening te kunnen bieden en ook om de 
verhuur te intensiveren en het gebouw beter te 
benutten. In 2018 hebben we al aangegeven dat 
we hiervoor willen investeren in een betere dienst-
verlening en betere kwaliteit van de faciliteiten 
waaronder het gebouw. In dit verslag geven wij 
aan welke verbeteringen we reeds in 2018 hebben 
gerealiseerd. 

10



Investeringen en verbeteringen 
in de drie gebouwen

De theaterzaal en de bewegingsruimte zijn inmid-
dels voorzien van een passende airco waardoor de 
luchtkwaliteit aan de eisen voldoet. De kosten hier-
voor zijn door de Alliantie en het stadsdeel gedekt. 
De begane grond en de ontmoetingsruimte zijn 
drastisch vernieuwd. Er zijn voor de Buurtbalie 
maar ook voor de Meevaart nieuwe balies gemaakt. 
Dit is in verband met het verstrekken van voldoen-
de informatie aan bezoekers van de Meevaart. Er 
is aandacht besteed aan digitale en niet digitale 
informatievoorziening. Er zijn nieuwe stoelen aan-
geschaft en nieuwe narrowcasting schermen. Er 
is geïnvesteerd in de apparatuur en diverse beno-
digdheden voor de keuken van de Meevaart. 

De buitengevel is volledig vernieuwd op kosten 
van de Alliantie. De muren van de conferentiezaal 
zijn vernieuwd vanwege eerder opgetreden water-
schade en intensief gebruik. De kosten zijn door St. 
Meevaart en de Alliantie betaald.

De hellingbaan in de tuin van Meevaart, bedoeld 
voor mobiliteit van mindervaliden en gebruik van 
de vluchtweg, was 6 jaar oud en zwaar aangetast 
door weersomstandigheden en/of ongedierte. Het 
oude hout is verwijderd. De onderliggende houten 
constructie is, waar nodig, hersteld. Tevens is deze 
met een beschermende folie afgedekt alvorens 
een nieuw loopvlak te creëren. 
Een aantal doeken voor zonwering was gescheurd. 
Deze doeken zijn vervangen. De kosten waren 
voor het stadsdeel.

In 2018 hebben wij de in 2017 gestarte aanpas-
singen voor wat betreft de brandveiligheid van de 
speeltuinen Batavia en Gerardus Majella, voltooid.

Er werden basistekeningen van beide gebouwen 
gemaakt, de bestaande vluchtwegen zijn gecon-
troleerd en punten die in strijd waren met de re-
gelgeving zijn aangepast (verkeerde vluchtrichting, 
panieksluitingen van deuren). Er werden vlucht-
bordjes met richtingaanduiding vervangen, ver-
plaatst en gerepareerd waar mogelijk. Een inspec-
tie van 3 brandblussers en 1 brandslanghaspel 
werd uitgevoerd en reparaties/vullingen werden 
uitgevoerd.

Voor iedere ruimte werd een vluchttekening van 
de nieuwe situatie gemaakt en in een kliklijst opge-
hangen. Een Eerste Hulp koffer werd aangeschaft 
en opgehangen.

Aan aanvullende eisen van de Inspecteur Bouw en 
Gebruik van de Gemeente Amsterdam werd vol-
daan door het plaatsen van deurpictogrammen.

Tenslotte zijn we in 2018 nog beheerder geweest 
van twee zogenaamde doorstroomhuizen voor 
mensen die tijdelijke opvang nodig hebben.

 

“het is een fijn gebouw 
waar ik regelmatig 
aangenaam verrast 
word door vriendelijke 
mensen.”
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“Meevaart geeft 
iedereen ruimte die 
creatief bezig wil 
zijn” 



3 
ACTIVITEITEN 
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Activering en empowerment

Bazaar

Conferenties, workshops, meetings, 
lezingen, bijeenkomsten, leden-
vergaderingen

Bijles kinderen en volwassenen

Buurtacademie

Buurtrestaurant

Catering

Do it yourself

Hulpverlening

Media activiteiten

Schrijfles

Spelactiviteiten volwassenen 

Taallessen

Bemiddelingsgesprekken

Creatieve workshops 

Muzieklessen

Vorming en training

Beweging en sport

Onderzoek, voorlichting, ontwikkeling

Tuinbeheer

Exposities

Feesten

Opleidingen, trainingen

Koken, kookworkshops

Kunst en cultuur (muziek, theater, film, 
poëzie, literatuur)

Spreekuren

Leerwerkactiviteiten en stages

Recreatie

In 2018 hebben de volgende activiteiten in de drie gebouwen plaatsgevonden:
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In 2018 hebben 249 unieke buurtinitiatieven en organisaties gebruik 
gemaakt van een van de locaties van de St. Meevaart. Dat is 45 meer dan 
in 2017.

Unieke gebruikers

2016

198

2017

204

2018

249

Opmerkelijk zijn ook de prestaties bij twee belangrijke activiteiten namelijk 
het gebruik van Makkies bij het buurtrestaurant en het gebruik van de 
theaterzaal. 

Gebruik Makkie bij het buurt-
restaurant

Aantal keren programmering 
theaterzaal

2017
(6 maanden)

1.297

210

2018

3.606

434

Toename

39%

207%
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FUNCTIE     2018

Administratie/financieel    4

Algemeen manager     1

Beheer       15

Beheertechnicus onderhoud    1

Bestuur      3

Bestuur (aspirant bestuurslid)   1
 
Buurtrestaurant     6
   
Coach       1

Coach, Pop gesprekleider    1

Communicatie      2

Coördinator beheer     7

Coördinator Keuken     1
  
Coördinator kunstenaars   
community      1

Coördinator techniek     1

Filmmaker      1 

Fotograaf      1

Kunst en cultuur/
programmeur      3

FUNCTIE     2018

Leermeester      2

Ontwerper      1

Ontwikkelaar      1

Coördinator Ouderen en 
eenzaamheid      1

ROC ondersteuning     1
 
Schoonmaak      3

Stagiairs      21
  
Systeembeheer     1

Taal ondersteuning     1 

Technisch beheer     1

Thai Chi      1

Uitvlieg project     2

Verzorging flora     1

Voetbalcoach      1

EINDTOTAAL      88

De ‘personele bezetting’ (merendeel vrijwilligers) in 2018, 
peildatum 21-12-2018, wordt hieronder weergegeven.

3.1 ORGANISATIE 
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De diversiteit onder de medewerkers van de Mee-
vaart is groot. Er zijn 86 medewerkers uit 27 ver-
schillende geboortelanden.

“De Meevaart voelt inderdaad 
als een soort thuis in de IB / 
Amsterdam. En omdat er 
zoveel verschillende soorten 
mensen lopen, voelt het heel 
erg welkom en open voor 
iedereen.”

GEBOORTELAND

Nederland

Westerse landen 

Suriname en Antillen

Marokko

Afrika

Overige niet westerse landen

Aantal

30

7

8

10

9

22

Percentage

35%

8%

9%

12%

10,%

26%
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3.2 VERSTERKEN, ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN 
 VAN VRIJWILLIGERS 

Voor 2018 hebben wij de volgende activiteiten 
ter versterking van onze organisatie aangekon-
digd. Hieronder geven we de acties en de bereikte 
resultaten aan:

>  Meer coördinatoren en vrijwilligers beheer
     moeten worden geworven, ingewerkt en
     opgeleid. Door diverse omstandigheden 
     hebben wij in 2018 afscheid genomen van 3
     coördinatoren beheer. In het najaar 2018 is
     de werving van nieuwe coördinatoren gestart
     en is er gewerkt aan het professionaliseren 
     van het gehele vrijwilligerscorps. 

“Je wordt vriendelijk 
begroet, mensen 
zijn altijd behulpzaam 
en professioneel, gezellig 
en in voor een lolletje.”

>  Betaald werk voor onze vrijwilligers. Er zijn 3
     vrijwilligers doorgestoomd naar betaald werk. 
>  POP-gesprek met vrijwilligers (paragraaf 3.3.).
>  Maaltijden voor vrijwilligers (paragraaf 3.4.).
>  Meer bekendheid en brede erkenning voor 
     het leerwerkbedrijf (paragraaf 3.5.).
>  Samenwerking met WPI versterken 
     (paragraaf 3.5.).
>  Stage en praktijkbegeleiding (paragraaf 3.5.).
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In 2018 zijn met 40 medewerkers een gesprek 
gevoerd over een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. 
In 2017 was dit aantal 33. De notitie in 2017 is als 
uitgangspunt genomen. Voor 2018 is echter geko-
zen voor een diepte-interview met medewerkers 
variërend tussen 30 minuten en 90 minuten. De 
kwesties die aan de orde kwamen kunnen onder 
de volgende topics worden gecategoriseerd:

>  Levensloopverhaal per persoon
>  Ervaringen, gedachten en overtuigingen
>  Het beleven van de Meevaart en Batavia
>  Passie en interesses
>  Toekomstperspectieven

Het merendeel van de geïnterviewden heeft de 
wens om ooit een betaalde functie te vinden. De 
meesten geven aan dat ze hun eigen onderneming 
willen starten en vooral in de horeca als cateraar 
verder willen. Ziekte, leeftijd, het hebben van kin-
deren, schulden, gebrekkige kennis van de taal en 
in enkele gevallen depressie weerhoudt hen om 
deze stappen te nemen. Werken bij de Meevaart is 
voor het merendeel al een essentiële stap in hun 
leven. 

Geïnterviewd Man     Vrouw
 
40   19     21

De gemiddelde leeftijd is: 52,4 jaar
Het aantal 60-plussers is: 15 

Per persoon zijn stappen gedefinieerd die door de 
persoon zelf en of door de Meevaart gezet wor-
den. Eind 2018 waren alle acties uitgevoerd. Uit 
alle gesprekken bleek dat de volgende activiteiten 
(pagina 23) onderdeel moeten zijn van het oplei-
dingsplan. Dit plan zal in 2019 uitgevoerd worden.

3.3  POP-GESPREKKEN 
 MEDEWERKERS

“Meevaart is heel speciaal 
voor ons, het is ons 
buurthuis.” 
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Ontdekken van passie 
en talent

Sociale vaardigheden
Gastheer/vrouw
Contacten

Computervaardigheden

Taal

Meevaart gebruiken en 
ideologie

Omgaan met kinderen 
en opvoeden

Ambassadeurschap

Ontmoeting

Sollicitatie

Leidinggeven

Het bestaande aanbod 
van de Meevaart

ACTIVITEIT            BESCHRIJVING

Groepsgericht en individueel middels vormingsactiviteiten en 
coaching

Groepsgericht en individueel middels vormingsactiviteiten en 
coaching en ook spel en informele activiteiten

Iedereen een computer met opdrachten
Tijdens het werk training
Sociale media
Voor iedereen die het nodig heeft

Oefenen met collega’s
Taal café
Privélessen
Lezen en discussiëren
On the job

Dialoogbijeenkomsten
Antagonistisch gesprek
Theatrale benadering

De methodiek van wijkacademie opvoeden

Training presentatie en communicatievaardigheden met oefeningen

Culturele activiteiten, ook presentatie van culturen voor elkaar

Ouderwetse sollicitatietraining

Training en coaching

BHV • Sociale hygiëne • HACCP • Hospitality training 
• Ontruimingsoefening • BuurtBalie training • Vreedzame Wijk
• Extra aanbod voor praktijkbegeleiders/leermeesters via SBB
• Signaleren mishandeling • Meedoen aan activiteiten in de 
Meevaart • Apple training • Computervaardigheden • Micro-
softtraining • Website bouwen in Wordpress • Vloggen en video 
presentatie • Exposure Buurtrestaurant • Gezond kopen, gezond 
Koken • Ondernemerschap

23



We hebben met succes de activiteiten van het 
buurtrestaurant voortgezet. Diverse vrijwillige 
koks hebben een bijdrage geleverd aan het maken 
van een warme maaltijd voor de buurt. Onze vrij-
willigers en mensen uit de buurt konden tegen het 
inleveren van Makkies zelfs gratis eten. In totaal is 
er 3.606 keer gebruik gemaakt van Makkies bij het 
buurtrestaurant. Dit is relatief 20% meer dan in 
2017. De groei zit voornamelijk in het gebruik van 
Makkies door de buurt, een groei van 30%. Dit be-
tekent dat de bekendheid van het buurtrestaurant 
is toegenomen.

Maandelijks hebben de vrijwilligers van de St. Mee-
vaart een Makkie mogen ontvangen per avond die 
ze ingeroosterd zijn. Ook hebben de vrijwilligers 
van het Repaircafé, op basis van de bezetting van 
hun vrijwilligers per maand, een aantal Makkies 
gekregen variërend tussen 25 en 38 per maand. 
Deze Makkies zijn gestempeld met het logo van de 
Meevaart. 

Makkies kunnen worden ingeleverd bij het buurt- 
restaurant dat maandag t/m zaterdag open is 
tussen 18:00-20:00. Een Makkie is goed voor een 
voorgerecht en hoofdmaaltijd of een hoofdmaal-
tijd met een toetje.

Verder konden gemiddeld 18 vrijwilligers per week 
uit de Indische Buurt met een Makkie zonder stem-
pel bij het buurtrestaurant eten. 

De buurtkoks wordt nadrukkelijk gevraagd om voor 

gezonde maaltijden te zorgen. Hiermee hebben wij 
kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl en een 
gezond uitgavepatroon van vrijwilligers. Aan alle 
buurtrestauranthouders is een cursus HACCP aan-
geboden.

3.4 BUURTRESTAURANT   
 EN DE MAKKIES

“In de Meevaart doe ik 
activiteiten waarin 
ik geloof”
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Maand

JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Totaal
Toename*

Makkies uitgedeeld
2017  2018
  301
  308
  313
  297
  303
  301
318  307
0  0
312  307
341  295
321  298
301  281
1.593  3.311
  -7%

Makkies ingeleverd 
2017  2018
  232
  398
  270
  418
  423
  319
249  209
0  36
204  287
351  363
266  300
209  351
1.279  3.606
  20,8%

zonder stempel
2017  2018
  95
  158
  99
  202
  138
  98
59  96
0  0
48  80
84  93
62  87
83  78
336  1.224
  29,1%

* Het percentage is berekend op een half jaar. 
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De Meevaart werkt samen met WPI en het Regio 
College aan de opleiding Dienstverlening. Deze 
werd in 2018 aangeboden op mbo 1 en 2 niveau. 
De Meevaart biedt extra taallessen, BHV, Sociale 
Hygiëne, ondersteuning Nederlandse taal, compu-
tervaardigheden en andere relevante cursussen.

In september 2018 zijn 26 nieuwe studenten op 
mbo 1 en mbo 2 niveau bij de Meevaart aan de 
slag gegaan. Dit is een verdubbeling in vergelijking 
met het aantal in 2017. 

De begeleiding van de leerlingen is geïntensiveerd. 
Voor de instroom van 2017 hebben we in 2018 een 
extra begeleider in dienst genomen. Dit heeft er-
toe geleid dat uiteindelijk 9 leerlingen succesvol de 
opleiding hebben afgemaakt. Voor de instromers 
van 2018 hebben we twee leermeesters aange-
steld die afkomstig zijn van de eerdere opleidin-
gen. Hiermee hebben we voor een van hen een 
betaalde baan gecreëerd. De praktijkbegeleiding 
van de studenten op de werkvloer wordt geregeld 
door leermeesters en door de coördinatoren be-
heer onder begeleiding van de leermeesters.

De coördinatoren hebben deze taak overgenomen 
van de floormanager. Hiermee is de functie van 
floormanager overbodig geworden. De volgende 
tabel laat de situatie van de instroom 2018 zien.

3.5 LEERWERKBEDRIJF

Type opleiding

mbo 2

mbo 1

Totaal

Aantal

19

7

26

Man

4

1

5

Vrouw

15

6

21

Uitval

5

0

5

In de periode oktober t/m december 2018 werden 
de volgende trainingen aan de studenten aange-
boden:

>  Hospitality training (alle studenten)
>  BuurtBalie training (alle studenten)
>  Gezond kopen, gezond koken training
     (9 studenten)
>  Exposure (Buurt) restaurant (3 studenten) 
>  Bhv training (24 studenten)
>  Nl taal ondersteuning (3 studenten)
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4
COMMUNICATIE 
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In de aanvraag voor 2018 en onze strategische 
notitie is het belang van de communicatie zowel 
intern als extern uiteengezet. Het bevorderen van 
het gebruik van onze faciliteiten, het bereiken van 
meer bewoners en initiatieven, het verhogen van 
huurinkomsten maar ook het positioneren van de 
organisatie op stedelijk niveau waren onder ande-
re aanleiding voor de investering in betere com-
municatie vanuit de Meevaart. 

We startten met onze nieuwe communicatiestra-
tegie in het begin van 2018 met als de eerste pijler 
de viering van ons 6-jarig bestaan. Het werd een 
memorabele bijeenkomst waar tientallen initiatie-
ven, gebruikers en culturele groepen zich hebben 
gepresenteerd en met elkaar samengewerkt. Op 
de dag zelf is de Meevaart door 1.500 - 2.000 be-
woners bezocht. Daarmee werd ons duidelijk dat 
we hiermee op de goede weg zaten. Samenwer-
king tussen initiatieven en het bereiken van nieu-
we groepen en bewoners waren immers twee van 
de doelstellingen van de intensivering in de com-
municatie.

Wij hebben in 2018 onze communicatiemiddelen 
en medewerkers ter facilitering van Samen Voor-
uit en Cultuur Connectie Oost beschikbaar gesteld. 
Hiermee heeft de Meevaart zich coöperatief en 
ondersteunend getoond bij het tot stand komen 
van lokale samenwerking. Beide samenwerkings-
verbanden hebben als doel het betrekken van be-
woners bij het bepalen van prioriteiten en bij ver-
nieuwing. Daarnaast hebben wij ons als Meevaart 
bekend kunnen maken bij stedelijke bestuurders, 
diensten en ambtenaren. Daarmee is een andere 
doelstelling, namelijk stedelijke profilering gerea-
liseerd.

Zoals eerder al opgemerkt is de betaalde verhuur 
van de ruimte met 3% gestegen ten opzichte van 
2017. 

Deze prestaties hebben we kunnen bereiken door 
middel van:

>  Coördineren van de inhoud van de website
     (een nieuwe site)
>  Stimuleren dat de community actief werkt 
     met de sociale media (eigen pagina)
>  Bijhouden en vernieuwen van beeldmateriaal
     (beeldarchief en rapportages)
>  Bewaken van de huisstijl (nieuw logo en 
     huisstijl)
>  Bijhouden van nieuws van de projecten 
     (eigen nieuwsbrief)
>  Ontwikkelen van (nieuw) communicatie-
     materiaal (roll-up banners, posters en 
     diverse flyers)
>  Opzetten van een onlinecampagne 
     (zesjarig bestaan)
>  Bijhouden van webstatistieken 
     (met behulp van o.a. google analytics)
>  Eigen voorlopig CRM-systeem (MailChimp 
     met herkenbare @meevaart.nl)
>  Online meten van onze kanalen en resultaten

Medio 2018 hebben wij in nauwe samenspraak 
met het stadsdeel extra ondersteuning verleend 
aan de BuurtBalie. Dit heeft geleid tot een nieuw 
plan en een nieuwe aanpak voor de BuurtBalie die 
in 2019 geïmplementeerd zullen worden. 

In 2018 zijn we vaak aanwezig geweest bij evene-
menten en manifestaties in de wijk. Als voorbeel-
den kunnen genoemd worden: Indische Buurt-
festival, Blend weggeefmarkt, Bevrijdingsfestival, 
Post Oost bazaar en Bakkie op het Plein. Naast 
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algemene aandacht voor St. Meevaart en het ge-
bouw De Meevaart, is speciale aandacht geschon-
ken aan de opleiding mbo 2 met als resultaat dat 
het aantal leerlingen van 12 in 2017 naar 26 in 
2018 groeide. Hetzelfde geldt voor het gebruik van 
het buurtrestaurant met als resultaat een stijging 
van bijna 39%. 

We zijn medeproducent geweest van evenemen-
ten zoals WeMakeThe.City Festival en Week Tegen 
Eenzaamheid.

Eind 2018 hadden wij op Facebook 273 volgers van 
de bedrijfspagina en 721 leden van de community, 
waarvan er 50 nieuw zijn bijgekomen in 2018.

Onze website is in 2018 ongeveer 13.000 keer be-
zocht, door circa 9.000 bezoekers zij hebben in to-
taal gezorgd voor een kleine 55.000 unieke pagina-
weergaves.

“Meevaart kan meer 
outreachend zijn en meer 
mensen bereiken” 
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5
MEEDOEN, ACTIVERING EN 
PARTICIPATIE
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Ook in 2018 hebben wij vanuit de Meevaart een 
reeks van activiteiten georganiseerd onder onder 
de noemer van Meedoen, activering en participa-
tie. Een paar van de activiteiten hebben we reeds 
beschreven. Het betreft Cultuur Connectie Oost 
(CCO), ondersteuning communicatie, ondersteu-
ning redactie, POP-gesprekken en week tegen een-
zaamheid. Hieronder beschrijven we de resultaten 
van andere activiteiten vanuit de Meevaart die on-
der Meedoen, Activering en Participatie vallen.

INDISCHE BUURT IN DE TOEKOMST EN SAMEN 
VOORUIT: In 2017 heeft de Meevaart gepartici-
peerd in een overleg tussen een aantal netwerken 
en organisaties in de Buurt die met het vraagstuk 
lokale democratie en vernieuwing van het bestuur-
lijke stelsel bezig waren. Zoals in het jaarverslag 
2017 is aangegeven hebben wij gezamenlijk een 
gesprek gehad met enkele relevante fractieleiders 
in aanloop naar de verkiezingen in 2018. Onze 
overleggen zijn in 2018 doorgegaan. In het voor-
jaar 2018 zijn er met ruim 30 sleutelpersonen in 
de buurt gesprekken gevoerd over de prioriteiten 
en strategieën om onze verworvenheden van het 
afgelopen decennium te waarborgen en te werken 
aan een nieuwe buurtagenda. Deze gesprekken 
hebben geresulteerd in een tweetal documen-
ten genoemd ‘Hoe nu verder? De tweede burger-

perspectievennota’ en ‘Het werkdocument’. In au-
gustus 2018 is een gesprek gevoerd met wethou-
der Rutger Groot Wassink over de inhoud van onze 
nota. 

De initiatiefgroep is door de wethouder verzocht 
om de plannen en prioriteiten verder uit te wer-
ken. Hierna heeft de initiatiefgroep onder de naam 
“Samen Vooruit, Indische Buurt aan zet!” zijn activi-
teiten voortgezet met als resultaat een uitgewerkt 
plan bestaande uit vier prioriteiten en de daarbij 
behorende acties namelijk, bestrijding van armoede 
in de wijk, versterking van het pedagogisch klimaat 
en civil society in de wijk, participatie en lokale 
democratie en het realiseren van een duurzame 
wijk. De resultaten zijn in december 2018 bespro-
ken met vertegenwoordigers van het College van 
B&W, dagelijks bestuur van het stadsdeel en en-
kele ambtenaren. In 2019 is men begonnen met 
de uitvoering hiervan. De Meevaart heeft bij deze 
activiteit de benodigde ondersteuning geleverd 
betreffende de ruimte, administratieve ondersteu-
ning en financiële administratie. De Meevaart trad 
als penvoerder op.

“Ik doe veel in de Meevaart 
en ben er bijna iedere dag” 

i n d i s c h e  b u u r t  a a n  z e t !
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PARTICIPATIE: In 2018 is de Meevaart actief aan-
wezig geweest en heeft bijgedragen aan de volgen-
de bijeenkomsten:

>  Burendag
>  LSA-bijeenkomst in de Meevaart
>  Indische Buurt Festival

Daarnaast hebben we ter bevordering van partici-
patie een aantal producties gerealiseerd:

>  Verkiezingen: oproep tot stemmen middels
     korte films die op de site en via sociale media
     verspreid zijn.
>  Korte film over kennismaking met Meevaart.
>  Ouderen en eenzaamheid, interview op film
     met ouderen, de Week tegen eenzaamheid,
     een onderzoek naar de bestaande mogelijk-
     heden en nieuwe wegen om eenzaamheid
     tegen te gaan.
>  Minahassastraat, een filmproductie uit 2017 
     die in 2018 drie keer is vertoond en in 

     september in première ging in aanwezigheid
     van wethouder R. Groot Wassink en professor
     H. Ghorashi.
>  Een training van Vreedzame wijk.
>  Enkele dialoogtafels tijdens het kerstdiner.
In 2018 zijn regelmatig exposities gehouden van het 
werk van kunstenaars in de wijk door de Kunste- 
naars Community. Deze samenwerking heeft ver-
der in 2018 vorm gekregen. 

Tijden het wereldkampioenschap voetbal zijn een 
aantal keren de wedstrijden live uitgezonden in de 
theaterzaal. Dit betrof vooral wedstrijden waar het 
Marokkaanse elftal aan deelnam.
In 2018 is in de Meevaart een keer per maand een 
filmavond georganiseerd, waarbij per keer een 
andere bewoner een film uitkoos om te vertonen. 
Er is een begin gemaakt met een klein filmfestival 
over films die over communities gaan. In totaal zijn 
drie films vertoond. In december is men gestart 
met de voorbereidingen van een groter filmfestival 
in 2019 in samenwerking met de CCO.

33



34



6
PROJECTEN VAN 
DERDEN

De Meevaart heeft ook in 2018 ondersteuning 
geboden aan aantal projecten door het financiële 
beheer en de administratie te regelen, ruimte te 
bieden en als penvoerder op te treden. De volgende 
organisaties zijn hier voorbeelden van:

>  Buurtlab
>  Cultuur Connectie Oost
>  Jongeren Platform
>  Jongeren Platform fase II
>  Groeiend Kunstwerk
>  Oost Omhelst
>  Sumatraplantsoen in Beeld
>  Samen Vooruit
>  Vaarmee
>  Vier mei comité
>  Wetenschap in de Wijk
>  Wociety
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Ruim 10 jaar geleden is een beweging ingezet om 
meer kunst en cultuur in de (buiten)wijken te ont-
wikkelen. Zo kwamen er buurtaccommodaties, 
later omgedoopt tot cultuurhuizen in Zuid-Oost, 
Nieuw-West, West en tenslotte Noord. Omdat 
deze inmiddels deel uitmaken van de zogenaamde 
A-Bis, de Amsterdamse Basisinfrastructuur, heb-
ben ze een vrij grote bestaanszekerheid. In Oost 
ontbreekt zo’n voorziening. 
De Meevaart heeft in 2017 het initiatief genomen 
om onder de naam “Cultuur Connectie Oost” sa-
men met Nedpho, Studio/K, De Gasten en het 
OostBlok een brede coalitie te vormen onder de 
kunst en cultuurinstellingen in Oost. Het initiatief 
genomen door de Meevaart vindt zijn oorsprong 
in het project Buurtlab waarmee de Meevaart de 
samenwerking tussen culturele instellingen en ini-
tiatieven tot stand willen brengen. Het doel is: 
>  Versterking talentontwikkeling in (nieuwe) 
     genres die in het stadsdeel leven;
>  Inventieve programmering, met ruimte voor
     jong talent en met aansluiting op buurtwensen;
>  Versterking cultuureducatie in het stadsdeel;
>  Bij elkaar brengen van groepen nieuw publiek,
     publiek dat normaal niet de weg vindt naar 
     de gevestigde culturele instellingen 
     (cultuurparticipatie);
>  Versterking van de brugfunctie met de grote
     instellingen elders in de stad;
>  Het toegankelijk en laagdrempelig houden 
     van cultuur voor iedereen, ongeacht 
     economische achtergrond;
>  Ruimte voor initiatieven vanuit buurtbewoners.

In mei 2018 vroeg de initiatiefgroep Cultuur Con-
nectie Oost (ICCO) subsidie aan voor de opzet van 
een pilot culturele samenwerking in Oost onder 
het motto: ‘een programma dat staat als een huis’ 
over de periode 21 juni – 31 december 2018. In 
deze periode werd in samenhang gewerkt aan drie 
pijlers. We citeren uit het plan:

>  Samenhang: ontwikkelen van connectie/
     netwerk onderling, begin afstemming 
     programmering, ontwikkelen strategie voor
     betere connectie naar publiek Oost in 
     samenhang met het ontwikkelen van 
     ‘bijvoorbeeld een CCO-pas, of -app, die voor
     het publiek de (gratis/gereduceerde) toegang
     gaat vormen voor CCO-programma’s.
>  Inzicht/onderzoek: wat is er, hoe verhoudt 
     het zich tot elkaar en de rest van de stad, wat
     zijn de beperkingen en kansen.
>  Structuur: De Initiatiefgroep onderzoekt hoe
     een stadsdeel breed cultuurnetwerk een 
     juridische basis kan krijgen, bijvoorbeeld in 
     de vorm van een coöperatie CCO.

Op 22 februari 2018 is tijdens een door I-CCO voor-
bereide bijeenkomst gesproken met, en tussen 
actieve buurtbewoners, programmeurs, culturele 
instellingen, collectieven, buurtinitiatieven en kun-
stenaars over het draagvlak voor betere samen-
werking, onderlinge coördinatie en uitwisseling 
van kennis & netwerken.

Begin september 2018 is geëxperimenteerd met 
gezamenlijke programmering binnen de ‘Week 
samen tegen de eenzaamheid”. In dit kader zijn 
de huisstijl en het logo ontwikkeld en naar buiten 
gebracht. Er is een persbericht uitgegaan. Er zijn 
250 posters en 5.000 flyers gedrukt en verspreid, 
waarvan 3.000 programmaflyers die direct in de 

6.1 CULTUUR CONNECTIE 
 OOST
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Op 21 november 2017 is het community-art pro-
ject “mensenrechten – kinderrechten” in de Indische 
Buurt van start gegaan. Domenica Ghidei, voorma-
lig lid van het College voor de Rechten van de Mens, 
heeft in het kader van Wetenschap in de Wijk een 
lezing gehouden over het ontstaan van de uni-
versele verklaring van de rechten van de mens 
(UVRM) en over alles wat de komende decennia 
daarop volgde. 

Voorafgaand aan deze lezing hebben wij het publiek 
een aantal vragen over het onderwerp gesteld; wat 
zij weten over mensenrechten/ kinderrechten en 
welke gedachtes zij daarover hebben. Deze inven-
tarisatie van gedachten werd een basis voor de 
twee kunstenaressen Sjieka van Rooijen en Sonya 
Wilson, beiden buurtbewoners, om de structuur 
en de lesstof van hun workshops te bedenken. 
Deze zijn op 2 maart 2018 gestart.

Op 14 maart heeft naast de workshops in samen-
werking met Building Conversation in De Mee-
vaart een antagonistisch gesprek over mensen-
rechten plaatsgevonden. 

Onder begeleiding van de kunstenaars hebben de 
deelnemers geleerd zich hun gedachtes/gevoe-
lens over mensenrechten en kinderrechten d.m.v. 
schilderen en/of tekenen uit te drukken. Aan deze 
workshops hebben 79 buurtbewoners, volwasse-
nen en kinderen, deelgenomen. In totaal hebben 
negen workshops plaatsgevonden. Zij hebben in 

6.2  GROEIEND KUNSTWERK 
 MENSEN- EN 
 KINDERRECHTEN

brievenbussen van bewoners in Amsterdam Oost 
beland zijn. Daarnaast is de CCO facebook-pagina 
gelanceerd en hebben alle leden van de initiatief-
groep aandacht besteed aan CCO en de gezamen-
lijke programmering via hun eigen kanalen (web-
sites, nieuwsbrieven, social media). Bij de opening 
was stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter aanwe-
zig, die sprak over het thema eenzaamheid. In to-
taal waren er ruim 20 programma-onderdelen op 
5 locaties, een groot aantal onderdelen werd goed 
bezocht. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de samen-
stelling van het publiek in het stadsdeel en de aard 
en omvang van culturele instellingen. Het resul-
taat is aangeboden aan de culturele instellingen in 
Oost, de Amsterdamse culturele fondsen, stad en 
stadsdeel. 

cultuur connectie oost
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totaal 99 grote en kleine schilderijen gemaakt. Op 
27 juni jl. is de wand met alle schilderijen “onthuld” 
waarna een boeiende discussie volgde over de 
mensenrechten.

De Meevaart heeft dit project ondersteund door 
het ter beschikking stellen van ruimtes voor de 
workshops, voor de uitvoering van het antagonis-
tisch gesprek (Building Conversation), voor de ten-
toonstellingsopening en van een grote wand voor 
de semipermanente tentoonstelling en voor de 
uitvoering van de financiële administratie en ver-
antwoording.
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7
BUURTBALIE
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Het project BuurtBalie, dat al begonnen was in 
2014 als “Centrum voor sociaal kapitaal”, heeft zich 
in 2016 nog meer ingezet voor de initiatieven uit 
de Indische buurt om hen een podium te bieden 
en een plek te zijn voor verbinding. In 2017 is de 
BuurtBalie gelieerd aan het netwerk van de Wijk-
kunde. Wijkkunde is het samenwerkingsverband 
van instellingen met als taak de bewonersonder-
steuning. In 2018 is de Meevaart opnieuw als pen-
voerder en financiële beheerder van de BuurtBalie 
opgetreden. In de tweede helft van 2018 heeft de 
Meevaart extra ondersteuning geboden aan de 
BuurtBalie vooral rond het vraagstuk communi-
catie en community opbouw. In samenspraak met 
de subsidiegever is besloten de organisatie van de 
BuurtBalie tijdelijk dichter bij de Meevaart te orga-
niseren. Eind 2018 is een nieuw werkplan en stra-
tegische notitie gemaakt over de toekomst van de 
BuurtBalie. Het is de bedoeling om medio 2019 op-
nieuw te praten over de definitieve positionering 
van de BuurtBalie.

Indische 
BuurtBalie

40



8
VOORUITBLIK
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2019 zal voor de Meevaart in het teken staan van 
vergaande samenwerking met onze partners in de 
wijk. De vooruitzichten van Samen Vooruit biedt de 
Meevaart de mogelijkheid om de faciliteiten bre-
der in te kunnen zetten in een coöperatieve vorm 
van opereren. Uiteraard zullen we ook in 2019 
werken aan verhoging van kwaliteit van onze dien-
sten, meer communicatie met- en bekendheid bij 
bewoners, verhoging van de instroom en verbete-
ring van het leerwerkbedrijf en verdere profilering 
op stedelijk niveau.
Belangrijk voor ons zal tevens de samenwerking 
met CCO worden. Er zullen zich meerdere partij-
en in Oost aansluiten bij deze samenwerking. Dit 
verbreedt ons bereik. Samenwerking met de Wijk-
kunde en verdere uitbouw van BuurtBalie zijn te 
benutten kansen in 2019. 

Uitgaande van deze focuspunten zullen wij aan de 
volgende aspecten meer aandacht schenken: rela-
tiebeheer, marketing, strategie, persbenadering, 
continuïteit, informatiemanagement en duurzame 
communicatie. Voor 2019 hebben we plannen om 
bezoekersonderzoek systematisch in te zetten en 
intensiever te werken aan het verstrekken van in-
formatie aan onze bezoekers.
We willen een aanpak realiseren, waardoor de ac-
tiviteiten gericht op samenlevingsopbouw, com-
munity-vorming, activering en participatie en zorg 
voor kwetsbaren samenkomen en op het niveau 
van de wijk synergie vertonen. Verder stellen we 
ons ten doel om meer connectie met- en betrok-
kenheid bij de buurt te realiseren. En om de Mee-
vaart en de initiatieven van St. Meevaart beter te 
profileren op buurt- en stedelijk niveau.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons in 2019 is 
verdere verzelfstandiging van speeltuingebouwen 
Batavia en Gerardus Majella. In 2018 zijn met Majella 

hierover gesprekken gestart en naar verwachting 
zullen we met de gebruikers van Batavia ook in 
gesprek treden over verzelfstandiging. Dit is inhe-
rent aan onze strategische visie en missie zoals we 
die in 2018 geformuleerd hebben. De Meevaart is 
en blijft een experiment op het gebied van sociale 
innovatie. 
Wij zullen verder de nadruk leggen op de volgende 
twee onderwerpen:

>  Verdere ondersteuning en toerusting van 
     onze vrijwilligers door het verder profes-
     sionaliseren van het opleidingsplan
>  Verbreden van het aantal studierichtingen en
     het verhogen van de instroom door verdere
     samenwerking met de WPI en het Regio College.

Wij signaleren dat de sociale infrastructuur in de 
Indische Buurt sterker wordt. De community op-
bouw heeft er in de laatste jaren voor gezorgd 
dat er meerdere bewonersinitiatieven de weg van 
zelforganisatie en professionalisering ingeslagen 
zijn. Dit past naadloos in de huidige discussie over 
community en commons. Dit betekent dat we als 
St. Meevaart de verdere ontwikkelingen in samen-
werking met andere commons in de wijk zullen 
gaan zoeken. Dit brengt tevens opnieuw een ver-
andering in de rol en positie van de lokale overheid. 
Geheel conform de nieuwe doelstellingen van de 
St. Meevaart zullen we hieraan een constructieve 
bijdrage leveren. De veranderende samenleving, 
het overheidsbeleid en de sociale infrastructuur 
vergen van ons een grote mate van flexibiliteit, in-
novatie, conceptueel denken, maar tegelijkertijd 
bouwen aan een stevige en toekomstbestendige 
organisatie. Een moeilijke weg vooral omdat we 
beperkte middelen hebben, maar we gaan dit met 
vertrouwen tegemoet. De afgelopen jaren hebben 
bewezen dat we hiertoe in staat zijn.
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FINANCIËN
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Hierdoor bedraagt het Eigen Vermogen per 31 de-
cember 2018 € 103.430 en is als volgt samenge-
steld:    

Algemene Reserve € 44.379          
Bestemmingsreserve O&O € 59.049.         
 
Kasstroom en vooruitblik          
In 2018 zijn de investeringen geactiveerd, in tegen-
stelling tot 2017 waar dit ten laste van het resul-
taat is gegaan. De boekwaarde van de geactiveer-
de vaste activa is per ultimo 2018 € 25.592. De per 
saldo gestegen vorderingen betreffen een schom-
meling van gedaalde vooruitbetaalde kosten en 
gestegen nog te ontvangen subsidies. Binnen de 
kortlopende schulden is eens stijging zichtbaar die 
voornamelijk veroorzaakt wordt door de opgeno-
men nog te besteden subsidies. 
            
De St. Meevaart beschikt over voldoende liquiditeit 
om aan haar toekomstige betalingsverplichtingen 
te kunnen voldoen. Ten aanzien van de solvabiliteit 
is het door de gemeentelijke beperkingen niet mo-
gelijk voor de St. Meervaart om de ratio’s verder 
te verbeteren. De stand van de algemene reserve 
mag als gezond beschouwd worden ten opzichte 
van de jaarlijkse subsidies. Voor 2019 is sprake van 
een sluitende begroting. 

De Meevaart heeft het jaar 2018 afgesloten met 
een negatief resultaat van € 13.827.      
            
De Meevaart krijgt subsidie toegekend op basis van 
de jaarlijkse aanvraag. De aanvraag en toekenning 
vinden plaats op basis van ingediende plannen en 
de daarbij behorende begrote kosten. Vertrekpunt 
is in principe een sluitende begroting.   

De werkelijke kosten kunnen door diverse omstan-
digheden afwijken van de begroting. Er is een plan-
ning- en control-cyclus ingericht die deze afwijkin-
gen periodiek bewaakt. Deze afwijkingen leiden 
over het algemeen tot beperkte positieve en/of 
negatieve resultaten die worden toegevoegd dan 
wel onttrokken aan de algemene reserve. Als deze 
reserve boven een, door de gemeente Amsterdam 
vastgesteld, gemaximeerd percentage niveau uit-
komt, vloeit het meerdere terug naar de gemeente 
Amsterdam. Hier is momenteel geen sprake van.         
            
Ten opzichte van 2017 (tezamen € 848.028) was 
het afgelopen jaar sprake van lager toegekende 
subsidies en overige baten (tezamen € 811.421) 
waartegenover lagere kosten staan, € 825.248 in 
2018 tegenover € 831.364 in 2017. De personeels-
kosten zijn hoger (€ 11.510) als gevolg van de be-
stuursbesluiten en intensivering binnen de orga-
nisatie in 2018. Op het Onderwijs & Ontwikkeling 
vlak is er een negatief saldo ontstaan (€ 4.826) dat 
wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve.  
            
Het negatieve resultaat 2018 bedraagt € 13.827 
waarvan er € 4.826 wordt afgetrokken van de be-
stemmingsreserve O&O en € 9.001 komt ten laste 
van de algemene reserve.    
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BALANS                         31 december 2018   31 december 2017

VASTE ACTIVA
Inventaris
Computers

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Debiteuren
Vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa

KORTLOPENDE SCHULDEN EN 
OVERLOPENDE PASSIVA
Vooruitontvangen subsidie
Crediteuren
Vooruitontvangen bedragen
Overige schulden en 
overlopende passiva
Som der vlottende passiva

Uitkomst vlottende activa min 
kortlopende schulden

Uitkomst activa min 
kortlopende schulden

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve O&O

Langlopende schulden
Egalisatierekening

 
17.034 

8.557 

644 
119.482 

32.312 

 

44.379 
59.049 

 

 

25.592 

985 
11.593 
30.613 

187.083 
230.274 

 
152.438 

77.836 

103.430 

103.428 

103.430 

 

29.411 
34.584 
37.878 

53.378 
63.875

 

1.855 
16.032 
31.852 

169.390 
219.128 

 101.873 

 
117.254 

117.254 

   

117.253 

117.254 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN                    2018      begroting 2018                2017

BATEN
Opbrengst Subsidies
Overige baten
Inzet algemene reserve

LASTEN
Vrijwilligerskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Kosten activiteiten en projecten
Afschrijvingen 
Som der bedrijfslasten

Saldo uit gewone bedrijfs-
uitoefening

Saldo rentebaten en -lasten
Exploitatieresultaat

RESULTAATBESTEMMING
Onttrekking van algemene 
reserve

Onttrekking van algemene 
reserve

Onttrekking van O&O reserve

 
 463.187 
 348.234 

   
 811.421 

 59.376 
 147.708 
 220.936 

 48.816 
 343.921 

 4.491 
 825.248 

 - 13.827

    
 - 13.827

 - 9.001

 - 4.826
 

- 13.827

 461.940 
 127.760 

 20.000 
 609.700 

 60.700 
 159.000 
 218.700 

 34.800 
 135.000 

 1.500 
 609.700 

 0 

 0 

 
437.027 

 411.001 

 848.028 

 52.945 
 136.198 
 214.303 

 53.722 
 369.976 

 4.221 
 831.364 

 16.665 

 16.664 

 
 2.824 

 
13.840 

 
16.664 

Uitgebreide informatie over de financiën 2018 van de Stichting Meevaart is te vinden in het jaarverslag 
2018 te downloaden:  https://meevaart.nl/webpagina/242/publicaties.
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