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Voorwoord door de voorzitter
Het jaar 2020 begon heel rustig, tijdens de oliebollen en champagne terugkijkend op een
goed jaar voor het Kruispunt, zowel voor onze bezoekers als de medewerkers.
Dat veranderde snel, ergens in China stak een virus de kop op, eerst nog heel ver weg,
maar in no time hadden wij er ook mee te maken. De coronapandemie trok snel over de
hele wereld en had daarmee ook grote invloed op de wijze waarop het Kruispunt haar
deuren kon openhouden voor onze bezoekers.
Dilemma’s te over, kunnen we nog wel openblijven, wat is veilig voor onze bezoekers,
welke maatregelen moet je nemen om de medewerkers verantwoord te laten werken.
Gelukkig hebben we mede op advies van de gemeente Arnhem en de landelijke aandacht
voor de opvang van dak- en thuislozen, het Kruispunt open kunnen houden. Wel met
veel maatregelen, beperken van het aantal bezoekers, primair focussen op de echte
daklozen en de zorgbehoevende thuislozen.
Het ging daardoor goed, onze bezoekers waren aanspreekbaar op afstand houden,
handen wassen, mondkapje dragen, geweldig om te zien. Rond de zomer leek de corona
dreiging af te vlakken, maar helaas was het er snel weer in alle hevigheid.
Voor een aantal medewerkers was dit allemaal dusdanig spannend en bedreigend dat zij
moesten besluiten om te stoppen bij het Kruispunt. Zo moesten we afscheid nemen van
Connie, Trees en Klaas, met alle waardering voor hun jarenlange inzet en begrip voor
hun besluit.
Wat we door corona helaas stil voorbij hebben moeten laten gaan is het 25-jarig
jubileum van Kruispunt. Kruispunt is in maart 1995 opgericht. We zijn trots dat we met
het gehele team al zoveel jaar een warme huiskamer en ondersteuning daar waar
gewenst hebben kunnen bieden voor de dak- en thuislozen in Arnhem.
Dank gaat daarom uit naar alle onze medewerkers, vrijwilligers, gastvrouwen en -heren
en de pastores. Door hun inzet en motivatie om er voor onze bezoekers te blijven gaan,
is het gelukt om het Kruispunt open te houden. Graag wil ik hierbij ook de kookploegen
speciaal noemen. Zij zijn doorgegaan met koken, vaak vanuit thuis, waardoor er toch
dagelijks warm eten voor onze bezoekers was.
Al met al voor iedereen een bijzonder jaar, dus ook voor het Kruispunt. Gelukkig zijn er
zover ik weet geen bezoekers of medewerkers erg ziek geworden door een corona
besmetting.
Ik hoop dat we weer snel ‘back to normal ‘ kunnen en ik wil graag iedereen bedanken
die het Kruispunt een warm hart toedraagt en zich ingezet heeft voor de zorg voor onze
dak- en thuislozen.
Ype Schat
Voorzitter
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Van de werkvloer
In maart sloeg ook in Nederland het coronavirus toe. Op alle mensen in ons land had dit
effect, vanwege de maatregelen van 'het nieuwe normaal', maar ook vanuit angst om
ziek te worden, werk kwijt te raken of bijvoorbeeld eenzaam te worden door het
verminderen van het aantal contacten.
Ook in Kruispunt zorgde het virus voor verandering. Het was zoeken naar hoe we de
coronamaatregelen konden toepassen in ons gebouw. Direct was al duidelijk dat de we
veel minder mensen toe konden laten. Normaal krioelt het in de zaal van de mensen,
zeker tijdens de avondinloop , maar nu moesten we zoeken naar hoe we dat krioelen
konden verminderen. Er werden lastige besluiten genomen. Lastig omdat het morele
besluiten waren: wie laten we toe en wie laten we niet toe? Wat voor een gevolgen heeft
dat voor mensen als zij wel of niet worden toegelaten? Hoe houden we contact met
mensen die ons al jaren trouw bezoeken en nu niet meer mogen komen? We kregen van
bezoekers verdrietige en boze reacties. Maar ook begripvolle reacties. En er waren
bezoekers die besloten om zelf thuis te gaan koken en aan het werk gingen om hun leven
weer op te bouwen. Zo had het begin van de coronacrisis ook een positief effect op het
leven van sommige mensen.

Een verhaal, kenmerkend voor Kruispunt
Er stonden veel nieuwe mensen op de stoep bij
Kruispunt. Zelfs mensen uit Amsterdam en andere
grote steden uit het westen van het land. We
hoorden van hen dat de opvang daar zo vol zat en
hulpverleners hun handen zo vol hadden, dat
mensen naar het oosten van het land werden
gestuurd. Zo zat Marli opeens in onze zaal.
Marli, een jonge vrouw met kinderen. Opgegroeid
in Suriname en een aantal jaar geleden naar
Nederland gekomen. Ze had al een paar weken
geen contact meer met haar kinderen. Dat contact
verliep normaal al moeizaam, maar nu zij haar
baan bij Etos was verloren, was het contact
helemaal verbroken. Zij voelde zich schuldig naar
haar kinderen toe, een falende moeder die niet in staat was haar eigen broek op te houden
en ook nog eens haar baan verloor. Het bijzondere aan de situatie van Marli was dat haar
problemen vrij – en dat klinkt misschien vreemd – overzichtelijk waren. Ze had ‘alleen
maar’ geen woonruimte en geen inkomen. In Kruispunt zien wij veel mensen die een
onoverzichtelijke wanorde van problemen hebben. Problemen die elkaar over een weer
beïnvloeden, waardoor deze vaak moeilijk zijn op te lossen. Het is lastig om dan ‘op de
handen te blijven zitten’ en niet direct in actie te komen. Marli was echter niet verslaafd en
had ook geen psychiatrische problemen. Wel had zij een probleem met lopen, maar ook dat
was overzichtelijk. Wij luisterden naar haar verhalen, naar haar verdriet en dachten mee
in de stappen die zij kon zetten om haar situatie zelf te verbeteren. Vanuit de GGD werd
geregeld dat zij naar het ziekenhuis kon voor haar been.
24 april 2021
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Opeens was zij verdwenen. Dit gebeurt vaak in Kruispunt, mensen komen plotseling en
gaan onverwachts. Maar Marli bleef op een of andere manier in mijn hoofd hangen.
Waarom? Ik weet het niet goed. Soms worden we extra geraakt door een mens, door een
situatie. Dat had ik bij Marli. Maar zij kwam niet meer en ik kon alleen maar hopen dat het
goed met haar ging.
Drie weken later deed ik boodschappen bij de supermarkt in mijn buurt. Opeens hoor ik
mijn naam. Ik draai mij om en er staat een stralende Marli voor mij. Ze zag er goed uit, leek
een heel ander mens geworden. In de buurt had zij een logeeradres gevonden en ze was
druk bezig om een kamer 'voor vast’ te regelen. Zelfs haar kinderen had zij weer gesproken.
Het been deed nog pijn, echter de behandeling in het ziekenhuis sloeg aan. Ik was heel blij
om haar te zien en vooral om te horen dat zij de weg naar een beter bestaan had gevonden.
Het was direct de laatste keer dat ik haar zag. In Kruispunt is zij nooit meer geweest. Aan
het eind van onze ontmoeting vertelde zij hoe fijn het was dat we naar haar verhaal
hadden geluisterd en dat dit luisteren haar had geholpen om de draad van het leven weer
op te pakken. Zij herinnerde mij er met die opmerking aan, dat het luisteren misschien wel
het belangrijkste van ons werk is. Ook ik heb de neiging om soms 'te willen aanpakken'. Een
luisterend oor is vaak écht genoeg om mensen weer vooruit te helpen. Handelen,
problemen willen oplossen kan dat luisterende oor verhinderen zijn of haar werk te doen.
Sinds Marli zet ik mijn oren weer meer vooraan en laat ik mijn handen rusten op mijn rug.
Want dat is onze kerntaak in Kruispunt.

Chris / Nienke / Pieter
Pastor
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Met liefde.
Toen de eerste Lockdown begon voelde ik een enorme drang om te helpen. Maar waar precies?
Met een groepje vrienden belden we naar Kruispunt met de vraag of er nog ergens hulp nodig
was. En ja hoor, dat was er zeker! Omdat het lastig was om aan genoeg kookgroepen te komen
hebben wij 1x in de week gekookt voor de bezoekers. De eerste keer dat ik Kruispunt
binnenkwam dacht ik: JA, hier wil ik werken! Tot mijn geluk kwamen er een aantal weken later
wat uren vrij en heb meteen gesolliciteerd. Vanaf dat moment werk ik elke woensdag met veel
plezier bij de opvang.
Het voelt voor mij als een kleine familie waar
iedereen gelijk is. Iedereen verdient een plek om
warm te worden en misschien nog wel meer in deze
gekke tijd. De verhalen achter de bezoekers zijn
meestal niet de verhalen die je verwacht als je ze op
straat ziet, ik ben er dankbaar voor dat ik dit mee
mag krijgen. Het is voor mij echt een toevoeging in
het leven, ik loop sindsdien ook anders door de stad
want als ik denk dat iemand hulp kan gebruiken dan
vertel ik met veel liefde over Kruispunt.
Mijn diensten zijn altijd heel erg gezellig, soms zelfs
mijn vorige beroep nog naar voren omdat ik af en toe
de bezoekers blij kan maken met een knap geknipte
kop. Dit doe ik met veel liefde en de dankbaarheid die
ik terugkrijg van de bezoekers waardeer ik enorm.
Door het warme ontvangst van mijn lieve collega’s,
en natuurlijk niet te vergeten de vrijwilligers, voelt ik
mij direct thuis. Dit vond ik mooi om te zien en
daardoor een erg waardevolle ervaring.
Isabelle knipt een gast voordat de mondkapjes
verplicht werden.

Ik zorg altijd voor gezellige muziek en wat flauwe grappen want het leven is voor de meeste
bezoekers al zwaar genoeg dus voor hen doe ik alles om het wat lichter te maken.
Ook denk ik graag na over activiteiten binnen Kruispunt want zo is er rond kerst een goede
vriendin langs geweest, Renate Koning en zij is kunstenaar, voor het geven van een zeefdruk
workshop. Dit viel goed in de smaak en er zijn prachtige kunstwerkjes gemaakt door de
bedoekers. Het zou daarom geweldig zijn om dit meer te organiseren in de toekomst.
Ik hoop mij nog een lange tijd in te mogen zetten voor Kruispunt en alle bezoekers!
Isabelle
Gastvrouw
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Even voorstellen…
Dag Allemaal,
Vanaf begin 2020 ben ik gastheer bij Stichting
Kruispunt. Een bijzonder jaar vol nieuwe
uitdagingen, bijzondere bezoekers en leuke
vrijwilligers.
Met veel plezier ben ik op de maandagochtend
samen met (Pepi’s Pancake Monday) en de
woensdagmiddag tijdens de inloop aanwezig.
Stichting Kruispunt is een bijzondere plek omdat
er de ruimte, rust en aandacht voor onze
bezoekers is, die je niet op veel andere plekken
vinden kan. Er hoeft hier niet zoveel en we kunnen
helpen bij veel zaken waar onze bezoekers mee te
maken krijgen. Maar vooral dat er niets hoeft is
een belangrijk gegeven. Je mag er zijn, een kopje
koffiedrinken en een praatje maken als je daar zin
in hebt.
Ik ben zelf behoorlijk actief in en om Arnhem.
Fietsen als fietskoerier bij Cycloon, als persoonlijk
begeleider bij Philadelphia en nu dus ook 9 uur in
de week bij Kruispunt als gastheer. Deze
combinatie is heerlijk en vormt een stevige
inspiratiebron voor diverse creatieve projecten
waar ik me naast het betaalde werk mee bezig houdt. Kijk eens
op www.schrijfeenseenkaartje.nl . Met mijn positiviteit, vrolijkheid en energie hoop ik de
bezoekers een fijn moment van rust te kunnen geven tijdens onze inlopen.
Pepijn Stegeman
Gastheer
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Verslag onderhoudswerkzaamheden
De uitgevoerde grootonderhoud werkzaamheden vanaf 2017 t/m 2019 betroffen: het
dak, de overstekken, dakkapellen en loodaansluiting met buitengevels, de vervanging
van de zinken dakgoot zijgevel incl. afvoerverbetering en vernieuwing rolluik aan
voorgevel.
Dit jaar is er bij De Duif dubbelglas geplaatst in de ramen van de ruimte van de
slaapwacht en een mechanische ventilatie box vernieuwd. Bij Kruispunt is de
voormalige rookruimte opnieuw geschilderd en is er een nieuwe marmoleumvloer in de
keukenberging en kantoorruimte aangebracht.
Jaarlijkse onderhoud aan cv-installatie Kruispunt is verricht door fa Cornelissen uit
Oosterbeek.
Conform coronaprotocol zijn er
papier handdoek automaten
geplaatst in voorruimten van de
toiletten. Gezien het verbruik van
gemiddeld 5000 per maand
voorzien deze in een grote behoefte
onder de gebruikers.
Voor de aanwezige ventilatie
voorzieningen tijdens dag- en
nachtopvang is een
installatietechnisch advies
uitgebracht met mogelijke
verbeteringen aan de gehele
installatie en er is een toetsing
Hans inspecteert met een expert de ventilatie voorziening.
geweest van de bestaande
ventilatievoorziening aan de
wettelijke vereisten. Conclusie is dat aanwezige ventilatie voorziening voldoet aan de
eisen in het Bouwbesluit. Zie separate notitie dd. 23 nov 2020 op basis RIVM-richtlijnen
daklozen centra, die is toegevoegd aan notulen vergadering 17 december 2020.
Veiligheid aanpassingen van de voordeur van De Duif en vervanging van de bestaande
tl-verlichting door ledverlichting zijn geïnventariseerd en staan gepland voor uitvoering
zowel voor De Duif als Kruispunt.
Er is overleg geweest met leidinggevende vanuit Scalabor met betrekking tot
verbetering schoonmaakwerkzaamheden.
Controlelijst brandveiligheid is ingediend bij veiligheidsregio Midden-Gelderland.
Ten aanzien van noodzakelijk geachte vervanging van de vluchtweg aanduiding (nooduitgang bordjes) is een offerte traject lopende.
In het kader van legionellapreventie zal bureau Xigna uit Hengelo volgend jaar weer
douchewatermonsters afnemen en testen conform wettelijk vereisten.
Hans Verborg
Onderhoud/beheer Kruispunt/De Duif.
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Personele zaken
In 2020 heeft Stichting Kruispunt op personeel gebied opnieuw met belangrijke
wijzigingen te maken gehad zoals elders in het jaarverslag al beschreven is. Op deze plek
worden de personele wijzigingen kort benoemd.
Bestuur
Het bestuur van Kruispunt bestaat uit zes leden en één adviseur aangaande het beheer
van het pand Spoorwegstraat 13.
Voor één bestuurslid was al in 2019 de maximale zittingsduur van 2 x 4 jaar bereikt: dit
bestuurslid, dat als taak ‘Fondsenwerving’ heeft, heeft het bestuurslidmaatschap ook in
2020 nog aangehouden, op zoek naar een opvolger.
Pastores
Per 1 juni is een pastor vertrokken na ruim 10 jaar bij Kruispunt gewerkt te hebben.
Voor haar is een goede opvolging gevonden doordat twee van de drie overige pastores
geleidelijk in het jaar meer uren zijn gaan werken totdat de formatie van 1,8 fte weer
was vervuld. Dit kon niet in één keer gebeuren omdat de twee pastores hun studie eerst
wilden afronden. In de tussentijd hebben de gastvrouwen/heer veel extra diensten
vervuld.
Gastvrouwen/heren
Vanwege het risico op besmetting met het coronavirus gezien hun leeftijd hebben een
gastvrouw en gastheer in de zomer helaas afscheid moeten nemen van Kruispunt. Voor
hen is goede opvolging gevonden.
Het team bestaat nu uit zes gastvrouwen en twee gastheren waarbij in 2020 een wat
gevarieerdere samenstelling qua leeftijd is gerealiseerd. De totale formatie omvat 1,6 fte.
Sinds november 2019 is een gastvrouw langdurig ziek. Haar uren worden op tijdelijke
basis ingevuld door andere gastvrouwen en een gastheer sinds december 2020.
Vrijwilligers
Binnen Kruispunt bestaan twee groepen vrijwilligers:
- De mensen die bij de dagelijkse inlopen de gastvrouw/heer ondersteunen; deze
groep bestaat uit ongeveer 20 personen waaronder een vaste kern en een aantal
personen dat zich voor kortere tijd aan Kruispunt verbindt
- De kookploegen uit allerlei groepen in de samenleving zoals kerken, scholen en
serviceorganisaties, die het mogelijk maken dat er dagelijks een maaltijd
aangeboden kan worden aan de bezoekers.
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Kruispunt prijst zich gelukkig dat in coronatijd de kookploegen trouw hun dienst
hebben vervuld, al moest dat anders worden georganiseerd dat men gewend was. Er
kon niet gekookt worden op locatie, dus de kookploegen kookten thuis en brachten het
eten vervolgens naar Kruispunt toe. Er hebben zich ook nieuwe kookgroepen gemeld,
dat is heel fijn.
Uit de 1e groep vrijwilligers moest helaas een aantal teleurgesteld worden: vanwege
besmettingsgevaar werd het aantal vrijwilligers in actieve dienst zo klein mogelijk
gehouden. Zodra de maatregelen versoepeld zullen worden zal Kruispunt graag weer
een beroep op hen doen.
Trees Bartelds
Bestuurslid
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Fondsenwerving
In 2020 bestond Kruispunt 25 jaar, een
jubileum dat we vanwege de corona-crisis
aan ons voorbij hebben moeten laten gaan.
We hebben alle zeilen bij moeten zetten om
onze bezoekers, de dak- en thuislozen, wat
rust, aandacht en een maaltijd te bieden.
Dat is ook in dit bijzonder moeilijke jaar
weer gelukt. Essentieel in het werk is de
belangeloze interesse in mensen en het
bieden van ruimte om met vragen te komen
over zin en doel van het leven. De opvang
van dak- en thuislozen wordt voor een
groot deel verzorgd door vrijwilligers. Drie
parttime professionele krachten worden
gefinancierd via een bijdrage van de
Gemeente Arnhem. Via collectes en acties
vanuit een groot aantal
kerkgemeenschappen uit de wijde
omgeving ontvangen wij jaarlijks bijdragen
om de kosten van de opvang te financieren.
Helaas stagneerde in dit corona-jaar niet
Guus onderzoekt de elektra t.b.v. een toekomstige beamer.
alleen het kerkbezoek, maar daarmee ook
een deel van de bijdragen die we vanuit de
collectes mogen ontvangen. Gelukkig konden we nog wel een beroep op fondsen en
instellingen. Vanuit onder andere de Stichting Bijzondere Noden en de Kohlmanstichting
ontvingen wij bijdragen voor de dak- en thuislozen. Daarnaast ontvingen wij via
Woningcorporatie Vivare opnieuw een mooi bedrag. Verder ontvingen we opnieuw een
welkome bijdrage van de firma Bio Algeen en een mooi bedrag van MSc Engineering.
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. Het bestuur van
Kruispunt en de bezoekers zijn erg blij met deze gulle gevers. Zeker in deze tijd is
financiële ondersteuning meer dan welkom.
Guus van Kleef
Bestuurslid
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“Kruispunt als Atelier”
Sinds 2016 werk ik geregeld met veel liefde en passie samen met kunstenaarscollectief
Czentrifuga voor Unter druck, Kulture von der Strasse. Een daklozenopvang in Berlijn.
Vorig jaar maart, kwam ik vanwege corona in contact met Kruispunt. Eerst als kok, want
daar konden jullie er een paar extra van gebruiken, nu de regels allemaal anders waren.
Toen als vriendin van Isabelle (gastvrouw) en in december als mijzelf, kunstenaar, om
een creatieve workshop te geven.

Te gek, dat ik nu in mijn eigen stad ook iets kan doen ‘gegen soziale kälte’.
In 4 bijeenkomsten hebben we gewerkt aan een serie gezeefdrukte ansichtkaarten.
Het was nog flink doorpakken, om alles op tijd af te krijgen, maar gelukkig had ik een
aantal enthousiaste participanten aan mijn zijde, wat zorgde voor een goede workflow.
Vooral de laatste dag, waren we echt een klein creatief bedrijfje. Inkt mengen, drukken,
drogen, snijden, plakken, enveloppen vouwen en versieren, inpakken en schoonmaken.
Aan elke tafel een andere taak. En overal een rommeltje. Heerlijk! Kruispunt was even
een groot atelier, met in plaats van daklozen te gast, (straat)kunstenaars aan het werk.
En Isabelle en Frans die ons intussen versgebakken poffertjes serveerde.
Zorgen voor goed sfeerbeheer (muziekje, wierookje en positieve energie) en zo anderen
mee te kunnen nemen in een creatief proces vind ik altijd magisch! Even uit het hoofd.
Even niet over je schouder hoeven kijken, maar in een veilige, gezellige omgeving je te
kunnen uiten op een manier die je misschien niet eerder hebt geprobeerd, daar komen
mooie dingen uit! Het verbindt. Bied openingen voor een gesprek en je leert elkaar op
een andere manier kennen.
En intussen leer je toch ook wel echt een beetje een ambacht.
Ik vond het onwijs leuk en hoop gauw weer een x iets creatiefs met jullie te kunnen
doen!
Liefs!
Renate Koning
Vrijwilliger activiteiten
24 april 2021
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Financieel jaarverslag 2020
BALANS PER

31-12-2020

31-12-2019

50% aandeel Spoorwegstraat 13 te
Arnhem

€ 79.500

€ 79.500

Totaal vaste Activa

€ 79.500

€ 79.500

€ 9.693

€ 6.623

Liquide middelen

€ 145.682

€ 115.350

Totaal vlottende Activa

€ 155.350

€ 121.973

TOTAAL ACTIVA

€ 234.875

€ 201.473

Weerstandsvermogen

€ 70.948

€ 41.024

Voorziening onderhoud Spoorwegstraat

€ 44.250

€ 36.750

€ 7.500

€ 7.500

Langlopende schulden hypothecaire
lening

€ 83.000

€ 83.000

Kortlopende schulden

€ 29.177

€ 33.199

€ 234.875

€ 201.473

ACTIVA
Vaste activa

Vlottende Activa
Overige vorderingen

PASSIVA

Voorziening gespecificeerde giften

TOTAAL PASSIVA

Bedragen x € 1,-
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN

2020
begroot

2020
gerealiseerd

2020
begroot
vs
realisatie

2019
gerealiseerd

Inkomsten
Gemeente Arnhem
Kerkelijke en particuliere giften
Verhuur vergaderruimte
Maaltijdsponsoring
Subtotaal
Financiële baten
Diverse baten

Totaal inkomsten

204.000
42.500
0
15.000

207.000
56.430
165
15.000

1%
33%

197.813
55.768

0%

15.000

€ 261.500

€ 278.595

7%

€ 268.581

100

25

€ 261.600

€ 278.620

-100%

25
1.274
1.299

6%

€ 269.880

Uitgaven
Loonkosten
Overige
Personeelskosten
Inhuur Schoonmaak
Personele lasten

Subtotaal

176.112

189.136

2.407
10.304

1.261
11.023

€ 204.000

€ 188.823

-7%

€ 201.420

Huisvestingskosten

16.000

22.717

42%

20.970

Maaltijdkosten

26.000

18.119

-30%

21.741

Algemene kosten

14.500

18.746

29%

10.477

Financiële lasten

200

291

46%

328

Totaal uitgaven

€ 260.700

€ 248.696

-5%

€ 254.936

Exploitatieoverschot

€ 900

€ 29.924

€ 14.944

Bedragen x € 1,-
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Toelichting Financieel Jaarverslag 2020
Evenals in 2019 sluit Kruispunt in 2020 het jaar af met een positief exploitatie saldo en
wel ter grootte van € 29.899,-. Hierdoor stijgt het weerstandsvermogen naar € 70.923,-.
Het exploitatiesaldo is veel beter dan begroot. Dat heeft de volgende oorzaken. Aan de
inkomstenkant was de daling van de kerkelijke en particuliere bijdragen nauwelijks
lager dan in 2019 en veel beter (33%) dan begroot. Onze donateurs zijn wij hier zeer
dankbaar voor.
Over de ontwikkeling van de omvang van de giften blijven wij wel voorzichtig. De
tendens is dalende en omdat veel giften afkomstig zijn van kerkelijke organisaties
verwachten wij dat deze tendens door zal gaan in samenloop met de verdergaande
ontkerkelijking in Nederland. Het effect van de huidige Covid crisis is nog
onvoorspelbaar.
Voor een Stichting als Kruispunt is, gezien het balanstotaal en de grote afhankelijkheid
en moeilijke voorspelbaarheid van giften, een substantieel weerstandsniveau vereist om
de continuïteit voor de eerst komende jaren zeker te stellen.
Onze belangrijkste subsidieverstrekker is de Gemeente Arnhem met een bedrag ter
grootte van € 207.000,- . Door de subsidie van de gemeente Arnhem worden de
volledige loonkosten gedekt. Met een opbrengst aan giften van € 56.430,- en een bedrag
aan maaltijdsponsoring in natura geraamd op € 15.000,- zijn wij in staat de overige
exploitatiekosten te kunnen betalen.
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.
Aan de uitgavenkant let Kruispunt op de kleintjes en wordt getracht waar mogelijk de
kosten terug te dringen.
De personele lasten zijn 7% lager dan begroot. Hiervoor is een tweetal oorzaken. In de
formatie is een periode sprake geweest van een andere bezetting dan gepland. Door
natuurlijk verloop was een onderbezetting bij de pastores. Om altijd 2 medewerkers op
de vloer te hebben, zijn gastheren/-vrouwen ingezet die in een lagere loonschaal zitten.
Voorts is als gevolg van het natuurlijke verloop het team van pastores aanmerkelijk
verjongd en zitten de nieuwe medewerkers op een lagere trede in de loonschaal dan de
pastores die vertrokken zijn. De ziekengelden vergoeding betreft een gastvrouw die heel
2020 ziek is geweest en waarvoor onze verzuimverzekering de loonkosten heeft
vergoed.
De huisvestingslasten bedroegen in 2020 een bedrag van € 22.717,- en zijn 42% hoger
dan begroot en ook € 1.747,- gestegen ten opzichte van 2020. Dat de kosten hoger zijn
dan begroot heeft te maken met een verkeerde opstelling in de begroting. De dotatie
aan het onderhoudsfonds met een bedrag van € 7.000,- is niet meegenomen in deze post
op de begroting. De stijging van de kosten ten opzichte van 2019 (waar de dotatie even
groot is als in 2020) wordt veroorzaakt door diverse kleinere aanpassingen en
onderhoudswerkzaamheden, waaronder een opknapbeurt voor het kantoortje van de
pastores.
De maaltijdkosten zijn 30% lager dan begroot en € 3.622,- lager dan in 2019. Dit heeft
alles te maken met Corona, waardoor gedurende een aantal maanden van het jaar het
aantal bezoekers lager was dan voorgaande jaren. Dit betekent minder uitgaven
boodschappen. Ten tijde van het opstellen van de begroting was de Corona crisis nog ver
weg.
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De stijging van de algemene kosten met € 8.269,- ten opzichte van 2019 en 29% ten
opzichte van begroot heeft 3 belangrijke oorzaken. Op de eerste plaats heeft de
gemeente weer de plicht ingevoerd van een accountantscontrole over het jaar 2020. Om
de kosten te dekken heeft de gemeente het subsidiebedrag verhoogd met € 3.000,- Ten
tweede zijn we geconfronteerd met niet voorziene uitgaven in verband met de Corona
crisis. Het gaat dan om papieren handdoeken, mondkapjes, handgel e.a. Tot slot is in de
zaal is een Tv-scherm geïnstalleerd, dat onder andere gebruikt wordt bij de vieringen,
het geven van informatie e.d. De aanschafkosten van € 3.256,- zijn volledig vergoed door
Dullertsstichting en de Stichting St Nicolai Broederschap.
Ten aanzien van de balans 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 Dullertsstichting 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.
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 daken thuislozen te realiseren.
Peter Offringa
Penningmeester
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De kookgroepen
De kookgroepen die 2020 voor Kruispunt hebben gekookt:
De Anglicaanse kerk en Oud Katholieke kerk, Arnhem
Parkstraatgemeente, Arnhem
PKN De Kandelaar, Arnhem
PKN Rozendaal
Evangelische Broedergemeente, Arnhem
Raad van Kerken, Arnhem
GKIN, Arnhem
Inner Wheel Arnhem
Volle Evangeliegemeente de Hoeksteen, Velp
Ger. Kerk, Zetten
PKN Elst
Taborgemeente, Ede
PKN Eerbeek
PKN Schaarsbergen
Gez. Kerken, Oosterbeek
Zevende Dag Adventisten, Arnhem
Rotary Arnhem-Rijn
Kiwani’s, Arnhem
World Changers, Arnhem
PKN Renkum/Heelsum
PKN Heteren
Rotary Arnhem-IJssel
Lions Arenacum
Lions Renkum
Rotary Oosterbeek
Next Arnhem
Vriendenclub Wierden
Werk en inkomen, gemeente Arnhem
Rk parochie Sint Eusebius
En tenslotte de drie families/vrienden die zich spontaan meldden voor de kerstdagen!
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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.
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Gegevens Stichting Kruispunt
Bestuur:
Ype Schat voorzitter
Trees Bartelds contact Raad van Kerken Arnhem & personele zaken
Guus van Kleef fondsenwerving
Peter Offringa penningmeester
Lisette van den Berg publiciteit en activiteiten
Hans Verborg bestuursadviseur Gebouwbeheer
Frans Schneider secretaris
Pastores:
Chris Möhlmann
Nienke van Ittersum
Pieter van den Toorn
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
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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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