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Voorwoord door de voorzitter
2018 was wel weer een jaartje! Inhoudelijk blijft het schuren dat er zoveel mensen afhankelijk
zijn van Kruispunt. Dat er in een stad waar het economisch zo goed gaat, het ene na het andere
economische record wordt gebroken, er toch zo veel mensen zijn die dak- of thuisloos zijn. De
tweedeling tussen hen die het goed hebben en hen die het slecht gaat neemt toe, zelfs tijdens
deze hoogconjunctuur. Nu is Arnhem van oudsher een stad met een grote tweedeling. Na Den
Haag zijn wij de stad met de grootste tweedeling in Nederland.
Ooit vroeg ik aan Gerard Marlet, de auteur van Atlas van de 50 grootste gemeenten in Nederland,
waarom Arnhem toch zo hoog scoorde met betrekking tot criminaliteit en Emmen die op al de
lijstjes onderaan bungelde behalve bij criminaliteit, het hierbij zoveel beter deed. Zijn antwoord
was even simpel als ontluisterend: In Emmen zijn ze allemaal arm en zorgen voor elkaar, terwijl
in Arnhem de helft het zeer goed heeft en vooral voor zichzelf zorgt, terwijl de andere helft arm
is. In Arnhem zien de armen om hen heen het rijke leven en dat brengt ook meer criminaliteit
met zich mee! Het deed me denken aan de uitspraak van wijlen bisschop Muskens van Breda die
zei: Als je honger hebt en geen geld dan is brood stelen geoorloofd.
Organisatorisch hebben we een goed jaar achter de rug. Pastores Anton en Connie wilden graag
iets korter gaan werken per week en in de persoon van Chris was de oplossing snel gevonden.
Vanaf mei werkt aankomend pastor Chris ook bij ons en doet dat in de beste Kruispunttraditie!
De straatcoaches doen hun werk ook nog steeds op voortreffelijke wijze en zorgen daarmee voor
rust en duidelijkheid. Onze deelnemers en de straatcoaches kunnen prima met elkaar overweg.
We hebben afscheid genomen van onze schoonmaakster na 18 jaar. Vervolgens zijn we in zee
gegaan met Scalabor, de sociale werkvoorziening in onze regio, die tegen een aantrekkelijke
prijs dagelijks ons pand schoonhoudt. Het pand is aan de buitenkant geverfd, gang en het
kantoor zijn opgeknapt en in de zaal is een muur gerepareerd en door bezoekers van een
afbeelding voorzien.
Financieel mogen we ook niet mopperen over 2018. We zijn het jaar geëindigd met een klein
positief saldo, dat met name te danken is aan het feit dat de gemeente een fors hogere bijdrage
geeft (+25.000) om de gestegen personele lasten te dekken. Daarnaast ontvingen we grote
donaties van een particulier en van een kerkgenootschap. Gelukkig bleven ook de meeste andere
donateurs ons trouw financieel steunen.
Met de buurt loopt het gelukkig ook nog goed. Buiten een paar incidenten is het goed gegaan
door het jaar heen. Een belangrijke rol blijven daarbij de straatcoaches vervullen.
Dit was mijn laatste jaar als voorzitter van Kruispunt. Op 5 maart draag ik het voorzitterschap
over aan Ype Schat. Hij brengt zijn grote (regionale) netwerk mee, waar Kruispunt van zal
profiteren. Ik ben zeer blij dat het gelukt is Ype mij op te laten volgen en heb er groot
vertrouwen in dat hij Kruispunt de komende jaren op goede wijze zal leiden. Aan het einde van
2019 af treden er nog twee bestuursleden af. Het bestuur is nu al bezig om goede opvolgers voor
Guus en Lieke te vinden. Dat gaat ook lukken!
Op de volgende pagina’s kunt u in een aantal verhalen lezen over wat er in 2018 is gebeurd aan
bijzondere dingen. Lees ze eens door, ze zijn de moeite waard.
Barth van Eeten
Voorzitter
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Ervaringsverhaal Pastor
Vrijdagavond 17:00 uur. De telefoon rinkelt. Ik neem op en aan de andere kant van de lijn hoor
ik een stem waarin de wanhoop doorklinkt. Het huis uit gezet, geen geld op zak. “Waar moet ik
slapen?” “Kom maar naar Kruispunt, zeg ik, dan kijken we wat we voor je kunnen doen.”
Een uur later staat zij voor de deur. Met een paar tassen ontredderd in de hal. Ze loopt met mij
mee ons kantoor in. Een wanhopige blik, tranen. Ik krijg er een knoop van in mijn maag, wat
moet deze vrouw die hier voor mij zit dan wel niet voelen?
Zij vertelt haar verhaal. In het verhaal zijn veel verhalen hoorbaar, te veel en misschien wel te
moeilijk om nu te vertellen. Ik kijk wat ik nu voor haar kan doen. Eerst een warme maaltijd, dan
op zoek naar een slaapplaats. Gelukkig is het winterprotocol in gegaan. Bij Iriszorg op de
Remisestraat ontvangen zij nu, zo vroeg op de avond, al mensen die dakloos zijn geworden. Zij
besluit om daar direct heen te gaan. Daarna heb ik haar nooit meer gezien.
Donderdagavond 18:50 uur. Een straatcoach vertelt: “Er staat een jongen in de gang. Hij wacht
op je.” Ik loop de gang in en tref twee jongens aan. Ze kijken mij verwachtingsvol aan. Ik nodig
hen uit om binnen te komen in kantoor. Een van hen is weggestuurd uit een
asielzoekerscentrum. Vanuit een Afrikaans land is hij naar Nederland gekomen. Hij vertelt in half
Nederlands dat hij weg moest uit het asielzoekerscentrum. Nu heeft hij geen slaapplek. Het is
ingewikkeld, want doordat hij geen verblijfsstatus heeft, kan hij niet zomaar overal terecht. Bij
het Stoelenproject schijnen ze helemaal vol te zitten, maar toch is dit de enige optie om hem daar
heen te sturen. Ik geef hem nog een folder van de International Organisation for Migration mee
en hoop dat hij zijn slaapplek zal vinden. Terwijl ik thuis op de bank zit, verdwijnt hij niet uit
mijn gedachten.
Tja, Kruispunt, wat leer ik veel van onze bezoekers. Ik leer dat het leven heel anders kan zijn dan
mijn leven en dat het leven heel onvoorspelbaar is. Maar wat leer ik ook veel over onze
Nederlandse samenleving. Met verbazing en soms ook boosheid en onmacht, kijk ik daar naar.
Uit de ene instelling word je weg gestuurd, bij de andere instelling kan je dan niet terecht omdat
je geen verblijfspapier hebt. Een vraag die vaak bij mij speelt: als je je pink breekt kan je direct in
ons land naar het ziekenhuis toe, word je plotseling verward of heb je zeer dringend hulp nodig
bij je verslaving, dan is er geen psychiatrisch ziekenhuis om naar toe te gaan. Waarom moet je
een postadres hebben om een identiteitsbewijs te krijgen? Maar voor het aanvragen van een
postadres is weer een identiteitskaart nodig. Wat is dit voor raars en hoe ingewikkeld is dit voor
de bezoekers van Kruispunt? Als pastores duwen we nogal eens tegen allerlei grenzen aan,
kloppen op deuren om wat voor elkaar te krijgen voor onze bezoekers. Met wisselend resultaat.
Maar er is ook een andere kant en dat maakt mij minder somber en juist blij. De telefoon gaat:
“Ik wil graag wat doen voor dakloze mensen, samen met een vriend. Mogen wij misschien met
kerst erwtensoep komen maken?”. Iemand bezorgt een stapel zelfgebreide mutsen en sjaals.
Mensen die een bedrijfsfeestje hebben gevierd en al de overgebleven broodjes bij Kruispunt
komen afgeven.
Bijzonder was een telefoontje van een mevrouw. Haar vader was overleden, of zij de broodjes
die over waren na de uitvaart bij ons mocht afgeven. Graag! Honderden broodjes werden
bezorgd. Haar vader had dit heel mooi gevonden, vertelde zij en zo gaf dat haar en de familie ook
weer een goed gevoel. Tranen toen ik vroeg of ik ’s avonds voor het eten een kaarsje voor haar
vader mocht opsteken; heel graag!
Kruispunt is eigenlijk een zak met parels, bedenk ik mij, waarbij ieder mens een parel is.
Dagelijks rijgen wij met elkaar een nieuwe ketting, we weten nooit hoe de ketting er aan het eind
van de dag uit ziet, maar iedere ketting is een kunstwerk. De parels hoeven er ook niet hetzelfde
uit te zien. Groot, klein, gebutst, glimmend, alles aan dezelfde draad. Juist de mensen van
Kruispunt leren mij dat niet alles hoeft te glimmen, niet alles groots en mooi hoeft te zijn en dat
daarin het leven schuilt.
Het is donderdag. Over een uur gaan we open. Welke parel zal er nu weer aanbellen??
Chris Möhlmann
pastor
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Ervaringsverhaal Stagiair
Stage geestelijke verzorging bij Stichting Kruispunt

Bezoeker: “Ik vind het leven sowieso altijd eigenlijk wel de moeite waard. Er zijn in elke
fase elke keer opnieuw weer vragen waar je een antwoord op moet vinden. Weer een
nieuwe weg die je ergens moet vinden. Dat vind ik dan heel interessant.”
Binnen twee weken wist ik het al wel: ik ben eigenlijk wel een beetje verliefd op deze groep
mensen. Ik ga geen dag met tegenzin naar mijn stage, Kruispunt is voor mij een uitspatting van
authenticiteit, gekte en guur leven. De dagen hier zitten vol met parels van gesprekken, schuine
grappen, gedeeld verdriet, onmacht, woede en hoop. Het citaat waar ik mijn bijdrage aan het
jaarverslag mee begin, is slecht één voorbeeld van een stukje gesprek waar ik soms haast met
open mond naar zit te luisteren. Hier hoor je onalledaagse antwoorden op onalledaagse vragen
en omstandigheden, maar ook antwoorden en vragen die niets verschillen van de mijne of de
jouwe. Hoe erg kunnen levenslopen van elkaar lijken te verschillen, maar hoe herkenbaar en
gemeenschappelijk zijn eigenlijk de oer thema’s van ons gezamenlijk mens-zijn. Ik mag dan nog
nooit van iemand gehoord hebben dat haar lievelingsbloem een distel is (want die zijn sterk en
je kan er óók nog eens thee van zetten), de pijn van een stukgelopen liefde, de frustratie die bij
alle bureaucratische rompslomp komt kijken en de behoefte aan bevestiging van wie je bent, zijn
zo herkenbaar.
Ik geloof dat het heel goed is dat Kruispunt er is. Ik geloof dat het heel waardevol is dat hier elke
dag een pastor, gastvrouw en vrijwilligers zijn met de tijd om te luisteren, de aandacht om te
koken en gezamenlijk te eten en waar (stukjes) levenslopen met aandacht worden gevolgd. Ik
ben blij om stage te lopen op een plek waar niemand in een keurslijf wordt gedrukt en waar ook
heel veel met en om elkaar gelachen wordt. Een plek waarvan ik inmiddels wel met grote
zekerheid kan zeggen: ik leer meer van de mensen hier dan zij van mij.
Nienke van Ittersum
stagiaire Universiteit voor Humanistiek
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Verslag onderhoudswerkzaamheden
Onderhoud en beheer Kruispunt / De Duif 2018
Na het grootonderhoud van de daken, dakranden en dakkapellen in 2017 zijn dit jaar de
buitengevels aan Spoorwegstraat en Patersstraat onderhanden genomen. Op basis van twee
offertes is het werk uitgevoerd door Klusbedrijf Peter Cornelissen Arnhem. Daarbij zijn
dakgoten, windveren, gepleisterde gevels, buitenkozijnen, ramen en deuren opnieuw
geschilderd en waar nodig onderdorpels vervangen en/of gerepareerd. In de loop van het jaar
zijn diverse kleine klussen gedaan aan hang- en sluitwerk van diverse deuren, door firma
Thedinga Velp.
Eveneens is periodiek onderhoud aan boiler/cv installatie van Kruispunt verricht en gelijktijdig
enkele storingen verholpen door firma Pola Zevenaar.
Ook zijn in het kader van legionellapreventie door bureau Xigna te Hengelo de afgenomen
watermonsters getest en goedgekeurd, de betreffende wettelijk geëiste keuringsverslagen zijn
aan werkmap De Duif toegevoegd.
Komende tijd zal overleg zijn met schoonmaakbedrijf t.b.v. aanbrengen tweejaarlijkse waslaag
op marmoleumvloeren Kruispunt/ De Duif.
In overleg met bestuur Kruispunt is een haalbaarheid-studie verricht naar plaatsing PV-panelen
op het platte en hellende dak van het pand om daarmee jaarlijkse kosten elektra te
verminderen. Dit onderzoek en de zoektocht naar mogelijke subsidiënten is nog gaande.
Hans Verborg
Bestuursadviseur gebouwbeheer
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Personeel
Bestuur
Het bestuur van Kruispunt bestaat uit zes leden en één adviseur beheer pand Spoorwegstraat.
Allen onbezoldigd.
In verband met het aflopen van de 2ezittingstermijn van de voorzitter begin 2019 heeft eind
2018 de beoogd opvolger enkele bestuursvergaderingen bijgewoond om over en weer met
elkaar kennis te maken.
Pastores
In 2018 gaven beide pastores aan een dag in de week korter te willen gaan werken. De uren die
daardoor vacant kwamen konden naar ieders tevredenheid worden ingevuld door de stagiair
pastor na afloop van diens stage een contract voor 2 dagen per week aan te bieden. Totale
formatie is 1.8 fte.
Gastvrouwen en -heer
Stichting Kruispunt prijst zich gelukkig met een trouwe ploeg van zes gastvrouwen en een
gastheer. De contracten variëren tussen de 7 en 14 uur per week. Zo kunnen we bij ziekte en
verlof altijd een beroep doen op een van de collega’s om in te vallen. Dit is belangrijk om de 6daagse ochtend- en namiddag opening van Kruispunt te kunnen garanderen.
In 2018 hebben we afscheid genomen van een van de gastvrouwen en een nieuwe gastvrouw
aangenomen. In de loop van het jaar is een van de gastvrouwen minder gaan werken. Hierdoor
is een vacature van 4 uur per week ontstaan. Totale formatie is 1.6 fte.
Schoonmaakster
In de eerste helft van 2018 hebben we ook afscheid genomen van onze schoonmaakster.
Sindsdien wordt de schoonmaak extern ingehuurd.
Vrijwilligers
Verder zijn binnen Stichting Kruispunt ruim 130 vrijwilligers actief, waaronder ongeveer 100
vrijwilligers, die regelmatig voor onze bezoekers koken. De kookgroepen komen uit kerken,
scholen en serviceorganisaties.
Lieke van Zanten
Bestuurslid

14 maart 2019

7

Stichting Kruispunt Jaarverslag 2018

Fondsenwerving
De opvang van dak- en thuislozen wordt voor een groot deel verzorgd door vrijwilligers. De drie
professionele krachten worden gefinancierd via een bijdrage van de Gemeente Arnhem. Via
collectes en acties vanuit een aantal kerkgemeenschappen uit Arnhem en de wijde omgeving
ontvangen wij jaarlijks een flink bedrag dat gebruikt wordt om de kosten van de opvang te
financieren. Daarnaast doen wij een aantal maal per jaar een beroep op fondsen en instellingen.
Met deze bijdragen kunnen we noodzakelijke en gewenste investeringen financieel mogelijk
maken. Verder ontvingen wij via Woningcorporatie Vivare opnieuw een welkome bijdrage. Niet
onbelangrijk zijn de bedragen die we jaarlijks van particulieren ontvangen. Het is goed om te
merken dat er zoveel mensen zijn die oog hebben voor de situatie waarin dak- en thuislozen zich
bevinden, aan de rand van de samenleving. Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder extra
bijdragen. Zeker in deze tijd is financiële ondersteuning meer dan welkom.
Guus van Kleef
Bestuurslid
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Financieel jaarverslag 2018
OVERZICHT INKOMSTEN EN
UITGAVEN

2018

2017

193.309

162.646

0

13.790

Kerkelijke en particuliere giften

55.394

57.662

Maaltijdsponsoring

15.000

15.000

€
263.703

€
249.098

37

71

0

2.700

€
263.740

€
251.869

192.325
2.077
5.417

185.844
3.560
0

€
199.819

€
189.404

Huisvestingskosten

19.447

16.413

Maaltijdkosten

22.482

27.517

Algemene kosten

12.251

11.854

Financiële lasten

301

197

€
254.300

€
245.385

Inkomsten
Gemeente Arnhem
Legaten

subtotaal
Financiële baten
Overige baten
Totaal inkomsten

Uitgaven
Loonkosten
Overige Personeelskosten
Inhuur Schoonmaak
Personele lasten

subtotaal

Totaal uitgaven
14 maart 2019
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Exploitatieoverschot

€ 9.440

€ 6.484

31-122018

31-122017

50% aandeel Spoorwegstraat 13 te
Arnhem

€ 79.500

€ 79.500

Totaal vaste Activa

€ 79.500

€ 79.500

€ 7.664

€ 4.087

Liquide middelen

€ 78.373

€ 65.494

Totaal vlottende Activa

€ 86.037

€ 69.581

€ 165.537

€ 149.081

Weerstandsvermogen

€ 26.080

€ 16.640

Voorziening onderhoud
Spoorwegstraat

€ 29.750

€ 22.750

Langlopende schulden hypothecaire
lening

€ 83.000

€ 83.000

Kortlopende schulden

€ 26.707

€ 26.691

€ 165.537

€ 149.081

BALANS PER
ACTIVA
Vaste activa

Vlottende Activa
Vooruitbetaalde kosten

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

TOTAAL PASSIVA
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Toelichting Financieel Jaarverslag 2018
Evenals in 2017 sluit Kruispunt in 2018 het jaar af met een positief exploitatie saldo en wel ter
grootte van € 9.440.-. Hierdoor stijgt het weerstandsvermogen naar € 26.080,- en komt het
daarmee in de buurt van wat voor een Stichting als Kruispunt minimaal nodig is om de
continuïteit voor de komende jaren zeker te stellen. Moeilijk voorspelbare factor is en blijft het
aantal giften, kerkelijke bijdragen en maaltijdsponsoring, welke met een bedrag van € 70.394,in 2018 een belangrijk onderdeel zijn van de totale begroting van Kruispunt. Eventuele
schommelingen in deze bijdragen kunnen vanuit het weerstandsvermogen worden opgevangen.
Ook op deze plaats willen wij de talrijke gevers van grote en kleine bedragen hartelijk bedanken.
Zonder deze bijdragen zou Stichting Kruispunt haar activiteiten ten behoeve van de dak- en
thuislozen niet kunnen uitvoeren.
Hét verschil werd in 2018 gemaakt door de stijging van de bijdrage van de gemeente Arnhem
met een bedrag van € 30.663,- tot € 193.309,-. Deze stijging komt voort uit de toezegging van de
gemeente om met ingang van 2018 de bijdrage weer te koppelen aan de hoogte van de totale
personele lasten. Deze waren in 2018 een bedrag van € 199.819,- waarin wel een eenmalig
transitievergoeding is opgenomen vanwege het vertrek van 2 medewerkers in 2018. Voor 2019
is er wel een zorg, omdat het accres dat de gemeente toepast op de subsidie lager is dan de
verwachte stijging van de loonkosten als gevolg van aanpassingen in de CAO’s.
Aan de uitgavenkant is Kruispunt voortdurend bezig met het terugdringen van de kosten. Vanaf
medio 2018 wordt de schoonmaak niet langer in eigen beheer gedaan, maar uitbesteed aan
Scalabor BV. Dat heeft geleid tot een verlaging van de kosten met ca 35%.
De huisvestingslasten stijgen in 2018 ten opzichte van 2017 als gevolg van een eenmalige extra
dotatie aan het onderhoudsfonds, met als doel dit fonds op een niveau te brengen dat past bij
ons pand. Bij de verwerving van het pand in 2016 is bij de verkopende partij een bedrag
bedongen als voorziening voor het herstellen van achterstallig onderhoud. Het aandeel van
Stichting Kruispunt hierin was € 19.250. De in de tussentijd uitgevoerde werkzaamheden zijn
voor een belangrijk deel gesponsord door verschillende partijen, waardoor het
onderhoudsfonds nog niet is aangesproken, maar is gegroeid tot € 29.750,-.
Volledigheidshalve en ter verduidelijking, in 2016 is het pand aan de Spoorwegstraat 13
eigendom van Stichting Kruispunt en De Duif geworden, ieder voor 50%. Ter financiering van de
aankoop is door Dullertstichting en de Nicolai Broederschap een hypothecaire lening aan
stichting Kruispunt verstrekt van € 83.000,- . Deze lening is vrij van rente en aflossingsvrij en
wordt verstrekt zolang het pand door Stichting Kruispunt gebruikt wordt voor het doel
waarvoor Stichting Kruispunt is opgericht.
Omdat zoals aangegeven de gemeente Arnhem in principe de personele lasten vergoedt, zullen
de overige exploitatiekosten moeten worden gedekt uit bijdragen van anderen. Stichting
Kruispunt is vol vertrouwen dat dat mogelijk blijft. Dat baseren wij op de grote verbondenheid
die er is met de ‘Arnhemse Stichtingen’, Woningcorporatie Vivare, de gemeente Arnhem en een
groot aantal zeer betrokken vrijwilligers. Daarnaast krijgen wij een groot bedrag aan giften van
particulieren en kerkelijke instellingen.
Zo hebben wij in 2018 financiële ondersteuning ontvangen van o.a.:
Protestante Gemeente Elst € 10.592,- Vivare € 10.000,- Bio Algeen Benelux € 10.000,Protestante Gemeente Arnhem € 5.877,- Diaconie Gereformeerde Kerk Bennekom € 863,Parochie Caritas € 800,- Stichting Vreedenhoff € 608,- en vele anderen voor een totaal bedrag
van ruim € 55.000,-.
De inzet, betrokkenheid, daadwerkelijk hulp en financiële ondersteuning groot en klein van heel
veel verschillende partijen en particulieren is hartverwarmend. Samen met de inzet van vele
vrijwilligers zijn wij zo in staat een onmisbare voorziening voor de dak- en thuislozen te
realiseren.
Peter Offringa
Penningmeester
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Kookgroepen
In 2018 is er wederom een groot aantal kookgroepen actief geweest voor Stichting Kruispunt,
daar zijn alle betrokkenen van Stichting Kruispunt zeer dankbaar voor. Onder andere de
onderstaande kookgroepen hebben voor ons gekookt;
Protestantse Gemeente Elden- De Kandelaar
Baptistengemeente Arnhem Centrum
Anglicaanse Kerk Arnhem
Oud Katholieke Kerk Arnhem
Parkstraatgemeente
Protestantse Kerk Rozendaal
Eusebiusparochie Arnhem
Evangelische Broedergemeente Arnhem
Evangelisch Lutherse Kerk Arnhem
Gereja Kristen Indonesia Nederland
Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen
Gereformeerde Kerk Zetten
Protestantse Kerk Elst
Protestantse Kerk Schaarsbergen
Diakonessenkerk Arnhem
Taborgemeente Ede
Protestantse Kerk Eerbeek
Gezamenlijke Kerken Oosterbeek
Protestantse Kerk Renkum-Heelsum
Protestantse Gemeente Heteren
De Ronde Tafel
De Rotary
Inner Wheel
Kiwani’s
Lions Club
Raad van Kerken Arnhem
Sathya Sai Organisatie
Walburgis Martinusparochie
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Schenkingen
Stichting Kruispunt is geheel afhankelijk van giften en subsidies. Hoewel velen ons werk
financieel steunen, is het steeds moeilijk de begroting rond te krijgen. Daarom willen wij hier
wijzen op de mogelijkheid donateur te worden en zo ons werk te steunen.
Een aanmeldingsformulier vindt u op het laatste blad.
U kunt een bedrag schenken:
eenmalig
periodiek
bij testament
Stichting Kruispunt is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dat betekent dat giften aan Stichting Kruispunt aftrekbaar zijn. Krijg geld terug!
Als u zich voor minstens 5 jaren verbindt, kunt u uw giften aan Kruispunt geheel aftrekken,
ongeacht de drempelwaarde. U kunt zo 52% van uw donatie terugkrijgen van de
Belastingdienst. Op een gift van bv. € 10 per maand krijgt u zo € 62 terug! Het maken van een
overeenkomst hiervoor met Stichting Kruispunt is kosteloos.
Elke bijdrage is welkom op bankrekeningnummer;
NL 85 INGB 0007 2357 57 t.n.v. Stichting Kruispunt, Arnhem.

14 maart 2019

13

Stichting Kruispunt Jaarverslag 2018

Gegevens Stichting Kruispunt
Bestuur:
Barth van Eeten voorzitter
Trees Bartelds contact Raad van Kerken Arnhem
Lieke van Zanten personele zaken
Guus van Kleef fondsenwerving
Peter Offringa penningmeester
Hans Verborg bestuursadviseur Gebouwbeheer
Frans Schneider secretaris
Pastores:
Anton Metske
Connie Vliek
Chris Möhlmann
Adresgegevens
Spoorwegstraat 13
6828 AM Arnhem
Telefoon 026 4433072
Emailadres: stichtingkruispunt@planet.nl
Website: www.stichtingkruispunt.nl
Bankrekening
NL 85 INGB 0007 2357 57
t.n.v. Stichting Kruispunt, Arnhem

14 maart 2019
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Aanmeldingsformulier donateur
STICHTING KRUISPUNT ARNHEM
Ja, ik word donateur van Stichting Kruispunt!
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………………………
Bankrekening:………………………………………………………………………………………………………..
Donatiebedrag:……………………………………………………………………………………………………………..
eenmalig/maandelijks/jaarlijks (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Ik verbind mij voor 5 jaar en wil gebruik maken van de mogelijkheid van volledige
aftrekbaarheid: ja / nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Het ingevulde formulier s.v.p. sturen naar:
Stichting Kruispunt
t.a.v. de penningmeester
Spoorwegstraat 13
6828 AM ARNHEM
Per mail kan ook naar: stichtingkruispunt@planet.nl
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