A. Algemene gegevens

Naam
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Stichting Zinvol om tafel
861274933
www.zinvolomtafel.nl
info@zinvolomtafel.nl
Wolddijk 36
7961 NB
Ruinerwold
Wolddijk 36
7961 NB
Ruinerwold

De stichting Zinvol om tafel is in 2020 opgericht na het lokale succes van het project ik-geloofhet-wel waarbij twee personen tijdens een diner vrijblijvend, zonder verwijt en zonder
overtuigingsdrang tijdens een diner handvatten kregen voor het gesprek over zingeving.

B. Samenstelling bestuur.
Jurrian Oosterbroek, voorzitter
Garreltje Bakker, secretaris
Annemirte Stoel, penningmeester

C. Doelstelling/visie.
Het doel van de stichting is: het gesprek over zingeving te stimuleren en te faciliteren om zo de
relatie tussen mensen te verdiepen.
Dit gebeurt vanuit de visie dat een open gesprek over zingeving relaties verdiept.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- mensen bij een maaltijd of een wandeling of een andere activiteit om tafel te brengen
waarbij handvatten gegeven worden om het gesprek over zingeving aan te gaan
- groepen, organisaties, etc te ondersteunen deze gesprekken mogelijk te maken
- allerlei andere initiatieven die het gesprek over zingeving tussen personen stimuleren
D. Beleidsplan.
Kernpunten van het beleidsplan 2020-2023:
•

Het ontwikkelen van een huisstijl en het creëren van een website en materialen in die stijl.

•

Op verschillende locaties in het land worden door lokale vrijwilligers ‘zinvolle diners’
georganiseerd. De gespreksmaterialen die tijdens die diners gebruikt worden, worden
ontwikkeld door de stichting Zinvol om tafel.

•

De stichting gaat via haar website zorgen voor een digitale infrastructuur voor aanmelding
/ reservering. Gasten kunnen zich voor een zinvol diner aanmelden via zinvolomtafel.nl.
Daar kiezen zij een locatie. Het betaalsysteem zorgt ervoor dat de locatie de bijdrage voor
reservering ontvangt.
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E. Beloningsbeleid.
Robbert Jansen is als directeur aan de stichting verbonden. Hij wordt gedetacheerd vanuit de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht-Zuid. De beloning van de directeur wordt mede
geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken van de Christelijke Gereformeerde
Kerken.
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen
en
overige
emolumenten
voor
de
predikanten.
http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
De taak van de directeur is het bewaken van het concept en het enthousiasmeren van de
vrijwilligers uit kerken en andere organisaties om in den lande zinvolle diners te organiseren.
Conform artikel 4 lid 6 van de statuten genieten bestuursleden als zodanig geen beloning voor
hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten
aan bestuursleden.
Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in 2021:
1. Op 3 locaties wordt een zinvol diner georganiseerd. In juni is er nog een succesvolle pilot met
home-dining geweest.
2. De website is gereed en alle materialen (inclusief promotiemateriaal) is geregeld. Met Print-Bizz
in Opende is een afspraak gemaakt over het promotiemateriaal. Zij hebben een webshop voor
locaties geopend en leveren het promotiemateriaal voor de aankleding rechtstreeks aan de
locaties. Materialen die gebruikt worden tijdens het diner (gesprekskaarten, pennen, etc.)
kunnen bij de Stichting besteld worden.
3. Door het werven van sponsors (met name ondernemers) en besparingen kunnen we 2021
positief afsluiten.

G. Financiën
Jaarcijfers 2021:
Begroting
2021

Werkelijk
2021

Lasten
Personeelslasten
Reiskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Aanschaf materiaal
Inrichten en onderhoud website
Kosten Fondsenwerving
Overige kosten
Totaal lasten

12.353
2.000
2.000
6.000
13.000
850
2.500
38.703

10.080
50
6.762
9.903
386
27.181

Baten
Bijdrage fondsen
Bijdrage landelijke kerk
Bijdrage uit ondernemers
Bijdrage uit particuliere gevers
Bijdrage uit verkoop materiaal
Bijdrage overig
Totaal baten

20.000
7.500
4.500
500
200
32.700

7.500
8.250
423
623
2.000
18.796

700

-8.385

TOTAAL
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