
 

Jaarverslag Stichting 033 In Actie 2020              

 

Dit jaarverslag biedt een overzicht van wat er in het verslagjaar in de Stichting is gebeurd, aangevuld met een 

financiële verantwoording. Doel is om betrokkenen (bestuur, vrijwilligers, opdrachtgevers, sponsors etc) te 

informeren over de gang van zaken. 

 

         
 

Zakelijke gegevens  

Naam organisatie      Stichting 033 In Actie 

RSIN / fiscaal nummer     859028264 

ANBI status      Sinds 23-07-2018 

Vestigingsadres      Muurhuizen 12, 3811EJ Amersfoort 

E-mailadres      033inactie@gmail.com 

Website       033inactie.nl 

Nummer van de Kamer van Koophandel   72203773 

Gegevens van de bankrekening    NL78 INGB 0008 8592 75 

 

Doel van de stichting 

Het beleid van de Stichting is statutair gericht  op het (financieel) ondersteunen en/of vergroten van de  

naamsbekendheid van goede doelen, dit in de ruimste zin van het woord. Dat gebeurt o.a. door het organiseren 

van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten  en door samen te werken met diverse organisaties en 

instellingen.  

 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden in 2020 

Voorzitter:  Marco Christiaan Pieter van der Pol 

Penningmeester: Annie Geertje Verbruggen 

Secretaris: Louis de la Combé 

Naast voornoemde bestuursleden ondersteunt een aantal vrijwilligers de Stichting. 

 

Beloningsbeleid bestuur 

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs 

nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve  van haar doelstelling. Bestuursleden 

krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor 

gemaakte onkosten.  

  

Beleidsplan en ontwikkelingen 2020 – 2022 

De omgeving van de Stichting heeft in het verslagjaar 2020  sterk in het teken gestaan van de Corona pandemie, 

waardoor geplande activiteiten deels naar het jaar 2021 moesten worden doorgeschoven. 

 

    
 

In maart 2020 maakte het kabinet de eerste algemene maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden zoals 

de handen wassen, in de elleboog niezen, en geen handen meer schudden. Halverwege maart ging Nederland in 

mailto:liedjesfabriek033@gmail.com


 

gedeeltelijke lockdown en sloten horeca, scholen en kinderopvang. De maatregelen van maart werden heel april 

verlengd, eind april werd aangekondigd dat het testbeleid werd uitgebreid voor nieuwe doelgroepen. Na de 

meivakantie gingen basisscholen weer gedeeltelijk en kinderdagverblijven helemaal open.  

In augustus liepen de besmettingen verder op, eind september volgden aangescherpte maatregelen om het virus 

in te dammen. Het kabinet kondigde halverwege oktober een gedeeltelijke lockdown af. De gedeeltelijke 

lockdown werd eind oktober verlengd en begin november verzwaard. Halverwege november verlengde het 

kabinet de verzwaarde gedeeltelijke lockdown. Begin december werd de verzwaarde gedeeltelijke lockdown 

opnieuw verlengd.  

Alles welbeschouwd een grote tegenslag voor groepsgerichte activiteiten. Desondanks werd tussen de lockdowns 

door een groot aantal activiteiten door de Stichting gestart en/of deels uitgevoerd. 

 

De wijken Kruiskamp Koppel, Liendert-Rustenburg en Binnenstad zijn verenigd in de Stichting Buurtbudget 

Midden Amersfoort. Het buurtbudget is bedoeld voor bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt 

vergroten, of bewoners dichter bij elkaar brengen (versterking sociale samenhang). Hierin passen allerlei 

activiteiten, zoals acties en voorzieningen in de straat: een bankje, blikvanger, bloembak, fietsrek,  kunst of een 

bijdrage aan het opknappen van speeltoestellen of het speelplein. Een straatfeest, voetbaltoernooi of materialen, 

zoals gereedschap voor een klussendienst, bloembollen, materialen voor (kinder-) activiteiten en 

schoonmaakacties.  

Met ondersteuning van het Buurtbudget Midden Amersfoort heeft de Stichting o.a. een corona-proof buitenbingo 

georganiseerd, ook werd geïnvesteerd in naaimachines en toebehoren voor wijkbewoners die in De Linie samen 

een naaiatelier zijn gestart. Voorts werden enkele voormalige winkelpanden verbouwd en ingericht met  

afsluitbare kasten voor de verschillende bewonersinitiatieven (huiswerkondersteuning, kookworkshops, 

naaiatelier, PC-workshops, project Brugfunctie en dergelijke). Men kan in deze kasten de eigen materialen 

opslaan. Voor de audiovisuele activiteiten van jongeren is extra geluidsisolatie aangebracht in  een deel van het 

pand. Ook werd een bijdrage ontvangen voor PR-activiteiten om meer bekendheid te geven aan De Linie. 

 

                     
 

Een belangrijke partner van de Stichting is de Amersfoortse welzijnsorganisatie InDeBuurt033. Inwoners 

brengen samen met Indebuurt033 en betrokken wijkwerkers de behoeften en wensen van hun wijk in kaart en 

bepalen dan de belangrijkste aandachtspunten waar de komende tijd aan wordt gewerkt in de wijk. Deze 

aandachtspunten zijn terug te vinden in het wijkplan. De Stichting was in dat verband actief met de volgende 

projecten: 

- Creatempel: creatief bezig zijn zonder stempel. Jongeren die ‘gedoe’ hebben kunnen creatief bezig 

kunnen zijn in de breedste zin van het woord. Schilderen, fotograferen, dichten, rappen, knutselen of 

muziek maken. Gedoe is het breedste zin van het woord, het gaat even niet zo lekker thuis, op school of 

ze hebben een indicatie als psychische stoornis iedereen is welkom. 

- Via de Jongerenhuiskamer kregen jongeren praktische ondersteuning bij het meegaan met afspraken 

naar huisarts/wijkteam, scholen, werkgevers 

- Aan de hand van ‘keukentafelgesprekken’ is verbinding gezocht met ouderen onderling maar ook 

richting andere groepen in de samenleving die op zoek zijn naar het doorbreken van eenzaamheid en 

isolement. Het is immers leuk om samen te koken met vrouwen in de wijk waarbij de nadruk ligt op 

goedkoop, makkelijk en gezond. Doordat mensen elkaar ontmoeten in hun eigen woonomgeving ging  

het ook over doorgeleiding naar vrijwilligerswerk, ontmoetingsgroepen of leuke/ zinvolle activiteiten in 

de omgeving. 

- Gezondheidsbevordering van inwoners sloot aan bij deze ‘keukentafelgesprekken’. Via workshops 

bereidde de Voedselapotheek wekelijks met bewoners samen een wisselend recept met lokale 

groenten/fruit uit het seizoen in de hoofdrol. Zo konden we laten zien dat gezond eten ook lekker, 

makkelijk en betaalbaar kan zijn. Ook deelden we simpele tips die mensen konden toepassen in hun 

dagelijks leven om gezond(er) te eten. 

- Spelen en buitenspelen is voor kinderen heel belangrijk. Het is niet alleen gezond, maar ook belangrijk 



 

voor sociale contacten en vaardigheden. Op verschillende plekken in Amersfoort zijn er buitenkasten, 

speeltuinen en natuurspeelplaatsen waar kids zich lekker kunnen uitleven. 

- De Stichting is ook actief bij de realisatie van een mobiele buitenkast, een veilige speelplek voor kids in 

de buitenlucht. Kinderen doen als tegenprestatie kleine klusjes in de buurt. De kinderen worden zelf 

betrokken bij de invulling van de buitenkasten, zo krijgen zij meer verantwoordelijkheid en hebben ze 

een actieve rol in hun eigen wijk. 

 

 

  v  

 

- Ook werd een project geentameerd waardoor kwetsbare bewoners (ouderen, slechtzienden, 

laaggeletterden) praktisch konden werken aan het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. 

 

         
 

Rotary Club Amersfoort organiseert met ondersteuning van de Amersfoortse atletiekvereniging Altis onder de 

naam StartbaanRun de jaarlijkse prestatieloop op Park Vliegbasis Soesterberg. De opbrengst gaat naar het goede 

doel. Over het verslagjaar 2020 heeft de Stichting een aanzienlijke bijdrage van de Rotary ontvangen, welke is 

gebruikt voor verbouwing van de lokaties van 033InActie. 

 

   
 

Focus voor 2021 en verder 

Voor de komende jaren richt de stichting zich nog meer op inwoners van de regio Amersfoort die leven in ‘stille 

armoede’ . Een doelgroep die vaak wordt vergeten, omdat mensen veelal een betaalde baan hebben, maar te 

weinig verdienen om van rond te komen en net teveel inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op 

sociale voorzieningen.  In 2017 leefden er bijna 939.000 Nederlanders in armoede. Dat is ongeveer 5,7 % van de 

bevolking, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In Amersfoort gaat het om 7.581 personen, 5 % van 

alle inwoners.  

 

De stichting gaat zich komende periode inzetten voor kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en 

omgeving. In nauwe samenwerking met verwante nonprofit organisaties en met steun van diverse 

subsidiegevers, woningcorporatie Portaal en welzijnsorganisatie InDeBuurt03 heeftt de stichting inmiddels een 

drietal accommodaties betrokken in de Amersfoortse wijk Kruiskamp, een wijk waar een bovengemiddeld deel 



 

van de bevolking behoort tot bovengenoemde doelgroep.   In een binnenkort te betrekken vierde locatie zal een 

dagbestedingsgroep (ouderen met beperking) worden gehuisvest. 

 

Resultaten 2020 

 

In onderstaande resultatenrekening staan de financiële baten en lasten van de Stichting over het verslagjaar. 

Daarbij wordt ook de bron van de baten en lasten vermeld. 

 

Resultatenrekening 2020 

Omschrijving Kosten Baten  

Projectsubsidies: 

Buurtbudget  

Ontmoetingstafel Koppel  

Praktisch werken aan digitale vaardigheden  

Koken verbindt  

Kruiskamp Gezond  

Buitenkast Koppel  

Creatempel en jongerenhuiskamer  

Donaties: 

Rotary  

Verhuur zaalruimte: 

Speelotheek  

DiscoverInDutch  

MPO  

Wijkteam  

  

        4.798 

700 

2.600 

2.000 

3.565 

14.800 

5.120 

 

2.500 

 

2.100 

800 

600 

300 

 

Bedrijfskosten: 

Bankkosten, website, social media   

Inventaris   

Bedrijfswagen aankoop  

Verzekering bedrijfswagen  

Onderhoud bedrijfswagen  

Belastingheffing bedrijfswagen  

Inhuur Kruiskamp Gezond  

Inhuur Koken Verbindt   

Eneco gas/elektra   

Vitens water  

Internet T-Mobile   

Installatiekosten studioruimte  

Huur bedrijfspand   

Installatiekosten apparatuur  

Materiaalkosten installaties   

 

            300 

4.424 

873 

371 

1597 

333 

2077 

600 

761 

65 

244 

5.995 

3600 

552 

7.504 

 

 

 

Totaal 29.296 39.883  

Resultaat  10.587  

 

  



 

Onderstaande balans is een financieel overzicht van alle bezittingen en schulden van de Stichting ultimo 2020.  

 

BALANS 

Activa  Passiva  

1 Vaste Activa1  3 Eigen Vermogen2  

Immateriële vaste activa3 0 Aandelenkapitaal 0 

Materiële vaste activa4 6.868 Reserves 0 

Financiële vaste activa5 0   

  4 Voorzieningen6 18.016 

  5 Lange-termijnschulden7  0 

2.Vlottende Activa8   6.Vlottende Passiva9  

Voorraden10 0 Handelscrediteuren (toeleveranciers)11 0 

Debiteuren (afnemers)12 0 Overige crediteuren13 0 

Liquide middelen14 11.148 Schulden looptijd < 1 jaar15 0 

Overlopende activa16 0 Overlopende passiva17 0 

Totaal Activa: 18.016 Totaal Passiva 18.016 

 

 

   
        

 
1 Vaste activa zijn in principe meer dan een jaar aanwezig en behoren tot de kern van de organisatie 

2 Het eigen vermogen bestaat uit een symbolisch startkapitaal, waaraan de reserves zijn toegevoegd vanuit positieve resultaten in voorgaande jaren.  

3 Immateriële vaste activa zijn niet tastbaar, zoals licenties, patenten of know how 

4 Materiële vaste activa zijn o.a. gebouwen en voertuigen 

5Financiële vaste activa betreffen strategische deelnemingen in een ander bedrijf of leningen aan een strategische partner 

6 Voorzieningen hebben betrekking op uitgaven die plaats zullen vinden na afloop van het boekjaar op basis van besluiten of gebeurtenissen die zich tijdens het boekjaar 

hebben voorgedaan.  

7 Lange termijn schulden hebben een looptijd langer dan één jaar 

8 Vlottende activa rouleren snel en zijn dus minder dan een jaar aanwezig 

9 Vlottende passiva: alle schulden die binnen een jaar moeten worden betaald. 

10 Voorraden zijn bijvoorbeeld grondstoffen of eind- producten, die nog niet verkocht zijn 

11 Handelscrediteuren zijn toeleveranciers die op rekening hebben geleverd, maar nog niet zijn betaald 

12 Debiteuren, die nog rekeningen moeten betalen. Klanten vormen de belangrijkste groep 

13 Overige crediteuren, zoals de Belastingdienst 

14 Liquide middelen zoals kasgeld 

15 Korte-termijnschulden bij financiers, zoals banken 

16 Overlopende activa. Hierbij is een product of dienst wel betaald, maar de tegenprestatie is op het einde van het boekjaar nog niet volledig aan de eigen organisatie 

geleverd.  

17 Overlopende passiva. Hierbij is een dienst of product in principe wel ‘betaald’, maar moet de organisatie na afloop van het boekjaar nog een tegenprestatie leveren. Denk 

aan vooruitbetaalde subsidies. 

 


