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Voorwoord door de voorzitter
Mijn voorwoord van het jaarverslag van 2020 sloot ik af met het uitspreken van de hoop dat we snel
weer “back to normal” zouden kunnen gaan. Helaas stonden de gevolgen ven de Corona pandemie in
2021 een normale invulling van de activiteiten van het Kruispunt nog nadrukkelijker in de weg.
Weer mondkapje op, afstand houden, handen wassen, maximaal aantal bezoekers per keer en op een
gegeven moment zelfs de thuisloze bezoekers dringend vragen om daar waar verantwoord even niet
meer te komen.
Op een gegeven moment nam het aantal besmettingen onder de bezoekers fors toe en moesten er
door de gemeente Arnhem quarantaine en isolatie plekken voor hen worden geregeld. Eind
december waren ook meer dan 60% van onze medewerkers besmet met het Covid virus.
Heel erg waardevol dat het desondanks gelukt is om de opvang voor onze dak- en thuislozen zo goed
mogelijk vorm te blijven geven. Ik wil dan ook mijn grote waardering uitspreken voor iedereen die
hieraan haar bijdrage heeft geleverd, in de eerste plaats natuurlijk onze pastores, gastvrouwen en heren en de vrijwilligers.
Maar zonder de blijvende inzet van de kookploegen, de straatcoaches en de constructieve
afstemming en samenwerking met onze ketenpartners en de gemeente Arnhem was dit onmogelijk
geweest.
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het allemaal weer wat rustiger te worden en hoop ik weer dat
we snel “back to normal” kunnen.
Graag wil ik iedereen die zich ingezet heeft voor de opvang van de dak- en thuislozen in het
Kruispunt heel erg bedanken.

Ype Schat
Voorzitter
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Van de werkvloer
Wat maakt werken in Kruispunt inspirerend en leuk? Voor mij is dat het contact met mensen. De vele
ontmoetingen, de een in de vorm van een lang gesprek, de ander met een kort oogcontact maken het
werk spannend en verrassend. Het zijn voor mij niet alleen de ontmoetingen met dak- en thuisloze
mensen die mij inspireren om in Kruispunt te werken. Juist ook de vele mensen die betrokken zijn bij
Kruispunt houden mijn motortje draaiende. Nu ik een aantal jaar in Kruispunt rondloop zie ik hoe
groot die groep mensen is en hoe verschillend al deze mensen zijn. Bijzonder is dat al die mensen
gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de omstandigheden waarin
dakloze mensen leven. Ze roeien vaak tegen de stroom in, laveren vaak om lastigheden heen.
Daarnaast – heel belangrijk – hebben we het (bijna) altijd goed met elkaar. Dat is kostbaar.
De afgelopen jaren ontdekte ik dat mensen – en ik doe dat ook regelmatig – veel in
containerbegrippen over organisaties spreken. Mensen spreken over ‘de psychiatrie’, ‘de gemeente’
en ‘de politie. Vaak worden deze containerbegrippen ingezet om te spreken over zaken die niet goed
gaan. Het containerbegrip is een dankbaar en makkelijk hulpmiddel om frustraties op af te vuren. En
natuurlijk, er gaat veel niet goed, overigens net als in Kruispunt. En er gaat ook veel wel goed. Als ik
dan een ander mens spreek die in zo’n organisatie werkt, en hoor met welke uitdagingen zij om
moeten gaan, dan verandert er iets in mij. Dan zit er niet meer ‘een organisatie’ tegenover mij, maar
een mens die zich inzet om ondanks ingewikkelde omstandigheden, het beste voor dakloze mensen
te bereiken. Vaak op een creatieve en voor mij onverwachte manier.
Ik noem een paar parels. Een medewerker van de gemeente die haar mobiele telefoon in haar
vakantie aan laat staan en zegt: jullie mogen mij altijd bellen. Corona regeerde op dat moment in
Kruispunt en de nood was hoog. Een hulpverlener die een dakloze man van zijn kantoor naar
Kruispunt bracht omdat de man zo bang was om te verdwalen. Een huisarts die op een warme
manier met een dakloze vrouw om gaat, ondanks dat hij van haar een bak met modder over zich heen
krijgt. Een cardioloog die zegt: “Bel maar 112 en zeg dat ze van mij de dakloze vrouw moeten ophalen
bij Kruispunt met de ambulance. Zeg er maar bij dat ik de verantwoordelijkheid op mij neem. Hier is
mijn telefoonnummer voor als ze het niet willen doen”. Het was niet echt spoed, maar we hadden een
probleem met vervoer om de vrouw in het ziekenhuis te krijgen. En niet te vergeten: een
medewerker van een gevangenis die mij met veel humor en vertrouwen door de beveiligingspoortjes
liet gaan. Het poortje bleef maar piepen, en ik moest steeds meer kleding uittrekken. Uiteindelijk
piepte die niet meer en mocht ik door waarna zij mij een mooi bezoek toe wenste. Dat gaf mij
vleugels.
Dit zijn maar een paar parels, er zijn er veel meer. We kunnen er een flinke ketting van rijgen. Deze
mensen maken het werk in Kruispunt mooi en inspirerend en zij laten zien dat ‘de organisaties’
misschien wel een container lijken, maar dat deze containers worden bewoond door mensen.
Mensen met een warm hart voor de bezoekers van Kruispunt.

Chris
Pastor
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De hele wereld in één bezoeker
De afgelopen jaren zijn we er als medewerkers van Stichting Kruispunt getuige van geweest hoe de
"landkaart" van onze bezoekers veranderd is. Dat wil zeggen: waar het merendeel van onze
bezoekers voorheen in Arnhem opgegroeid was of er tenminste al decennia rondliepen, is dat nu
eigenlijk omgekeerd. In onze woonkamer heeft meestal meer dan de helft van de mensen een
arbeidsmigratie-achtergrond of zijn het mensen die in de illegaliteit zijn beland, doordat zij geen
verblijfsvergunning van de IND hebben gekregen.
Buiten het feit dat de ontstane taalbarrières de pastorale gesprekken nog uitdagender hebben
gemaakt, is er nog een opmerkelijke verandering op te merken in de gesprekken die wij voeren met
onze mensen. In het 'kleine' persoonlijke verhaal dat één enkele bezoeker vertelt over zijn leven,
lopen de draden van meer dan een handvol 'grote verhalen'. Deze grote verhalen zijn bijvoorbeeld de
verhalen over globalisering, versnelling, marktwerking, racisme, xenofobische politiek, pandemie,
arbeidsmigratie, klimaatverandering, armoede, bureaucratie en nog meer. Al die grote verhalen
sijpelen door in de kleine persoonlijke verhalen van mensen en kunnen bepalend zijn geweest voor
waarom zij in Kruispunt beland zijn.
De persoonlijke verhalen van mensen krijgen door al die 'grote verhalen' geregeld een
duizelingwekkend gevoel, voor de verteller en ook voor de luisteraar. Mensen zoeken immers een
uitweg uit hun problemen, een verbetering in de situatie, en als pastor verken je geregeld de
hoopvolle paden mee die er zijn. De grote verhalen kunnen een mens alleen vaak ook als een soort
ingewikkelde kluwen wol omwinden. Je kunt niet om de ontwikkelingen heen die invloed hebben op
hen als mens, je komt ze voortdurend tegen. Het verschil tussen mijn mogelijkheden als witte vrouw,
opgegroeid in een middenklasse milieu, wonend en werkend in een voor mij veilig moederland, zijn
schrijnend groot met die van onze jonge bezoekers uit Guinee bijvoorbeeld. En dan heb je samen heel
wat uit te houden in pastorale gesprekken. Hopeloosheid, onmacht, onrecht, frustratie, schaamte,
met stomheid geslagen zijn.
En dan, als je denkt dat alles geprobeerd is. Als de wanhoop echt nabij is, omdat alle opties
onderzocht zijn en doorgelopen, na maandenlang proberen, word ik ineens geappt: "Nienke, ik zit nu
in Nijmegen. Ik heb een kamer gekregen voor mezelf alleen bij een hulporganisatie! Het is hier best
fijn en ik mag misschien zelfs gaan werken binnenkort. Meer mensen werken hier. Dankjewel voor
alles, ik kom snel langs bij jou op het Kruispunt."
Een mini-breuk in de kluwen wol is ontstaan. Iets van menselijkheid en hoop is er doorheen
gedrongen. Ik zal hem niet groter maken dan 'ie is, maar hij is er en ik pink een traantje weg voor dit
kleine geluk.

Nienke
Pastor
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Verslag onderhoudswerkzaamheden
De uitgevoerde grootonderhoud werkzaamheden vanaf 2017 t/m 2020 betroffen; het dak, de
overstekken, dakkapellen en loodaansluiting met buitengevels, de vervanging zinken dakgoot
zijgevel incl. afvoerverbetering en vernieuwing rolluik aan voorgevel, diverse schilderwerken.
Dit jaar is er bij Kruispunt veiligheidsglas geplaatst in het kantoorraam aan de zijde Spoorwegstraat, mede
door toenemend aantal ruitbreuken entree deur Kruispunt door vandalisme.
Veiligheid nachtverlichting met bewegingsmelder is boven voordeur van Kruispunt aangebracht in overleg
met straatcoaches.
Jaarlijkse onderhoud aan cv-installatie Kruispunt is verricht door fa Cornelissen Oosterbeek. Door RRS is
een riool verstopping verholpen en eveneens een deel leidingstelsel vernieuwd.
Defecte/ verouderde zgn. industrie vaatwasser is vervagen door nieuw exemplaar.
De aanwezige defecte gasdetectie onder het zespits-gasfornuis in de keuken is vervangen. Bij de Duif is
een defecte ventilator vervangen.
Conform corona-protocol 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. Zodra overheidsrichtlijnen dit toelieten is weer overgegaan op in eigen beheer gewassen
handdoeken.
Ten aanzien van noodzakelijk geachte vervanging vluchtweg aanduiding (nood-uit bordjes) is een traject
geweest van in eigen beheer geleverde en aangebrachte nieuwe bordjes. Controlelijst brandveiligheid is
ingediend bij veiligheidsregio Midden-Gelderland melding 21 april 2021
Voor Kruispunt en De Duif is op verzoek van het bestuur een bouwkundig en installatietechnisch advies
uitgebracht in samenwerking met Klimaattechniek Velp met een overzicht werkzaamheden en kosten van
algehele gebouw verduurzaming en overgang naar gasloze installatie. Conclusies en haalbaarheid zijn
besproken in gezamenlijke vergadering De Duif/Kruispunt. Zie betreffend aanbevelingen dd. 14 oktober 21
bij desbetreffende notulen.
Er is overleg (samen met penningmeester) geweest met leidinggevende vanuit Scalabor ; mevrouw N.
Wameling met betrekking tot verbetering schoonmaak werkzaamheden met name aandacht toiletten,
herziening contracten, extra jaarlijkse was behandeling linovloeren en verrekening uitgevallen uren door
ziekte vaste schoonmaker.
Op verzoek om stabieler wifi signaal in zaalruimte en kantoor te bereiken is (in samenwerking met en op
advies van en door onze secretaris) een nieuwe wifi router gekocht en geïnstalleerd.
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 2021 heeft de personele situatie zich na een woelige periode met veel personeelswisselingen
gestabiliseerd. Een gastvrouw heeft per 1 september 2021 na een tweejarige ziekteperiode met
wederzijdse instemming afscheid genomen van Kruispunt. De andere gastvrouwen/heer, die tijdens
haar ziekte de uren hadden waargenomen, hebben deze uren toegevoegd gekregen aan hun
bestaande aanstelling zodat er continuïteit bleef in het team.
In de Kersttijd heerste er een corona besmetting in het team waardoor 7 van de 10 teamleden thuis
moesten blijven. Met veel improvisatie en inzet van de gezonde teamleden is het gelukt de dagelijkse
opvang te blijven verzorgen.

Team

Het team bestaat uit:
• Drie pastores, met een aanstelling van respectievelijk 28 uur, van 16 uur en van 24 uur per
week, in totaal 1,8 fte’s.
• Vijf gastvrouwen waarvan de aanstellingsomvang uiteenloopt van 5 uur per week tot 14 uur
per week.
• Twee gastheren met ieder een aanstelling van 10 uur per week.
Het totale aantal fte’s voor de gastvrouwen/gastheren bedraagt 1,6.
De schoonmaak is uitbesteed aan Scalibor.

Vrijwilligers

Naast de betaalde medewerkers zijn er vrijwilligers actief, bestaande uit twee groepen:
• de mensen die bij de dagelijkse inlopen de gastvrouw/heer ondersteunen; deze groep
bestaat uit ongeveer 15 personen waaronder een vaste kern en een aantal personen dat zich
voor kortere tijd aan Kruispunt verbindt. Omdat er maar een klein aantal mensen tegelijk
binnen aanwezig mocht zijn vanwege corona, is er maar een beperkt beroep gedaan op deze
mensen. Zodra het mogelijk is zal Kruispunt weer meer ruimte maken voor vrijwilligers, niet
alleen omdat hun hulp heel welkom is bij de dagelijkse opvang maar zeker ook omdat
Kruispunt mensen de mogelijkheid wil bieden zinvolle activiteiten te ontplooien op basis van
vrijwilligheid.
• 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. Voor een deel hebben de kookgroepen ook het afgelopen jaar
vanwege de corona beperkingen weer thuis gekookt maar in de loop van het jaar verschoof
dit langzamerhand wat naar koken op locatie. Samen eten met de bezoekers was nog niet
mogelijk.

Bestuur

Het bestuur van Kruispunt bestaat uit vijf leden en twee adviseur aangaande het beheer van het pand
Spoorwegstraat 13 en voor fondsenwerving. Deze zeven personen doen hun werkzaamheden voor
stichting Kruispunt onbezoldigd en ontvangen in het geheel geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.

Trees Bartelds
Bestuurslid
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Fondsenwerving
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. Daarnaast hebben we in
2021 welkome bijdragen mogen ontvangen van fondsen, instellingen en donateurs. Vanuit onder
andere de Stichting Bijzondere Noden en de Kohlmanstichting ontvingen we bijdragen voor de daken thuislozen. En van Woningcorporatie Vivare ontvingen we weer een mooi bedrag. Ook de
Dullertsstichting en de Stichting Sint Nicolai Broederschap ondersteunde ons. Een mooie bijdrage
ontvingen we ook van het Kansfonds. Verder ontvingen we opnieuw een prachtige bijdrage van de
firma Bio Algeen. 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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Werken met de bezoekers
Sommige dagen in Kruispunt zijn rustig en gemoedelijk. Maar er zijn ook dagen dat bijzondere,
heftige en vreemde gebeurtenissen elkaar afwisselen. Gastvrouw Mieke beschrijft een van zulke
dagen, en dat doet ze precies zo abrupt en zonder context zoals wij die vaak te zien of te horen
krijgen.
M komt binnen. Ze heeft gehoord dat er feest is vandaag. Er is geen feest maar een uitvaart. Dat vindt
ze ook goed. Ze heeft bloemen meegebracht. Voor het feest dat eigenlijk een uitvaart is. Ze heeft de
bloemen gestolen en of ik ze even mooi in de vaas wil zetten.
N heeft een goed humeur. We plagen elkaar een beetje. Hij heeft heerlijk geslapen zegt hij. De beren
hebben hem vannacht niet wakker gehouden en ze zijn zelfs netjes met hem meegelopen naar het
Kruispunt.
A is verdrietig. Ze is een paar dagen geleden verkracht zegt ze. We proberen haar zo goed mogelijk op
te vangen.
J wil me even spreken op kantoor. Hij is nieuw bij ons. Hij is op een geheime missie en daar kan hij
niet zomaar over praten. Hij is inmiddels onderzocht door drie psychiaters en volgens hen zit hij in
een psychose. Daar gelooft hij niks van. Sinds hij die engel heeft gezien en gesproken gaat het juist
heel goed met hem. Er straalt een licht binnen in hem en het straalt door naar buiten. Het enige
nadeel is dat hij in de nacht licht geeft.
Dan gaat de bel en staat A voor de deur. We zijn verbaasd, twee weken geleden is hij naar een
vreemdelingendetentiecentrum gebracht om uitgezet te worden. Nu staat hij voor de deur. Hij heeft
zeven dagen gelopen vanuit Rotterdam, hij wilde ons zien zegt hij. We zijn blij hem te zien en hij
straalt van oor tot oor. Hij trekt gelijk zijn kleding uit. Nadat we hem weer hebben aangekleed en
hebben voorzien van eten en drinken gaan we sluiten.
Telkens weer proberen we zo goed mogelijk voor iedereen die hierbinnen komt lopen klaar te staan.
We willen deze mensen een plek geven waar ze hun verhaal mogen doen, even niets moeten en iets
van liefde mogen ontvangen.
Mieke
Gastvrouw
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Financieel jaarverslag 2021
BALANS PER

31-12-2021

31-12-2020

79.500
2.090
81.590

79.500
0
79.500

1.714
7.465
9.179

0
9.693
9.693

83
147.232
147.315

154
145.528
145.682

238.084

234.875

Weerstandsvermogen

73.484

70.948

Voorziening onderhoud Spoorwegstraat

46.462

44.250

4.541

7.500

Langlopende schulden hypothecaire lening

83.000

83.000

Kortlopende schulden

30.597

29.177

238.084

234.875

ACTIVA
Materiële Vaste activa
50% aandeel Spoorwegstraat 13 Arnhem
Inventaris

Vlottende Activa
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Kas
Banken

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Voorziening gespecificeerde giften

TOTAAL PASSIVA

Bedragen x € 1,-
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN

2021
begroot

2021
gerealiseerd

2021
begroot
vs
realisatie

2020
gerealiseerd

Inkomsten
Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem teruggave 2020
Kerkelijke en particuliere giften
Verhuur
vergaderruimte
Maaltijdsponsoring
Overige baten
Financiële baten

232.583
0
45.000

232.344
-15.177
64.552

0
0
100

314
0
708
0

277.683

282.741

2%

278.620

227.184

234.592

3%

188.823

20.833

14.304

-31%

22.717

9.350
3.000
12.750
25.100

5.140
5.445
20.041
30.626

-45%
82%
57%
22%

18.119
3.000
15.746
36.865

0

190

500

492

-2%

291

Totaal uitgaven

273.617

280.204

2%

248.696

Exploitatieoverschot

4.066

2.537

-38%

29.924

Totaal inkomsten

0%
43%

207.000
0
56.430
165
15.000
0
25

Uitgaven

Personele lasten
Huisvestingskosten
Algemene en organisatie kosten
Maaltijdkosten
Accountantscontrole
Overige

Afschrijvingen
Financiële lasten

0

Bedragen x € 1,-
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Toelichting Financieel Jaarverslag 2021
Een toelichting op de verschillende posten op de exploitatierekening is hieronder weergegeven.
Subsidies
Onze belangrijkste subsidieverstrekker is de Gemeente Arnhem met een bedrag ter grootte van
€ 232.344,- De oorspronkelijk beschikking ging om een bedrag van € 211.761,-. Op verzoek van de
gemeente Arnhem is eind februari 2021 Kruispunt ook op zondag opengegaan. De geraamde kosten
die hiermee gepaard gaan (inclusief de toeslagen voor het werken op zondag conform de CAO)
bedroegen in 2021 een bedrag van € 20.583,- , waarvoor de gemeente Arnhem een aanvullende
subsidiebeschikking heeft afgegeven. Hiermee is (naast de indexatie) ook de stijging van de subsidie
in 2021 ten opzichte van 2020 verklaard.
Door de subsidie van de gemeente Arnhem worden de volledige loonkosten gedekt. Met een verschil
van iets meer dan 2.000 euro tekort (de loonkosten waren iets hoger) is dat in 2021 ook bijna
werkelijkheid geworden.
Exploitatieresultaat
In 2021 kan het jaar van Stichting Kruispunt afgesloten worden met een positief saldo van € 2.537,-.
Wat op zich prima is, want Stichting Kruispunt heeft uiteraard geen winstoogmerk en het
weerstandsvermogen is op peil.
In 2020 realiseerde Kruispunt een positief saldo van € 29.899,-. Dat was voor de gemeente Arnhem
aanleiding om een bedrag terug te vragen ter grootte van € 15.117,- . Dit bedrag is in 2021 in de
exploitatierekening meegenomen. Was dat bedrag al geboekt in 2020 dan ontstaat het volgende
beeld

Conform jaarrekening 2021
Subsidie Gemeente Arnhem
Teruggave subsidie 2020

Exploitatieresultaat
Gecorrigeerd met teruggave subsidie
Subsidie Gemeente Arnhem
Teruggave subsidie 2020

Exploitatieresultaat na correctie

2020

2021

€ 207.000

€ 232.344
-€ 15.177
€ 217.167

€ 29.924

€ 2.537

€ 207.000
€ 15.177
€ 191.823
€ 14.747

€ 17.714

Met deze correctie is het exploitatiesaldo beter dan begroot. Dat heeft de volgende oorzaken.
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Kerkelijke en particuliere giften
Deze post is altijd weer moeilijk te begroten. Met in het achterhoofd de coronacrisis en de steeds
toenemende vergrijzing en leegloop binnen de kerken, was een achteruitgang begroot in de
bijdragen. Wat wij niet hadden voorzien (maar wel gehoopt) gebeurde echter en in plaats van een
afname is er zelfs een stijging van ruim 5.000 euro gerealiseerd. Het is geweldig om vast te kunnen
stellen dat er veel aandacht is gebleven (en zelfs gegroeid) tijdens de coronacrisis voor onze
doelgroep.
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.
Over de ontwikkeling van de omvang van de giften blijven wij wel voorzichtig. 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.
Bijdrage Kansfonds
Van het Kansfonds ontvingen wij weer een geweldige bedrag van € 7.500,-. In de toekenning die
Stichting Kruispunt op 17 juli 2020 van het Kansfonds ontving staat dat een bijdrage van € 7.500 is
toegezegd. Deze bijdrage is bestemd voor dekking van de exploitatiekosten in 2021 en mag niet
worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de organisatie. Onze accountant stelt dat geen
voorziening voor dit bedrag gevormd mag worden, aangezien dat zou betekenen dat het hele bedrag
ten onrechte is ontvangen. Dit is niet het geval. Het bedrag dient volgens de accountant volledig in de
baten te worden verantwoord en mag niet als voorziening te worden gepresenteerd. Na ontvangst
van de jaarrekening 2021 kan het Kansfonds alsnog zelf beslissen om een gedeelte terug te vorderen,
naar rato van het aandeel in de baten. Dit wordt dan ten laste van 2022 genomen, evenals dat de
afrekening over 2020 ten laste van 2021 is genomen. Hier zijn voldoende middelen voor aanwezig.
Maaltijdensponsoring
Bij Kruispunt wordt op heel veel avonden gekookt door vrijwillige kookploegen vanuit alle
geledingen van de maatschappij. Het is geweldig dat ze dit doen en helemaal geweldig dat de
meesten ook nog de boodschappen uit eigen middelen betalen. Om dit in het jaarverslag zichtbaar te
maken is tot en met 2020 elk jaar een bedrag van € 15.000,- opgenomen. Zouden de kookploegen
daar niet voor zorgen, dan zouden we voor circa 200 maaltijden a € 75,- aan boodschappen de
kosten zelf moeten betalen.
Omdat Kruispunt door de gemeente is verplicht vanaf 2020 weer een accountantsverklaring op te
laten stellen, kon dit bedrag niet langer op deze manier zichtbaar gemaakt worden. Maar op deze
manier in de toelichting bij het jaarverslag en ook om de cijfers goed te kunnen vergelijken maken
we hier graag melding van. Let wel, ook aan de uitgavenkant moet dan voor het goede vergelijk ook
nog € 15.000 van de kosten worden afgetrokken. Dat de maaltijdkosten 45% lager zijn dan begroot
heeft alles te maken met de coronacrisis als gevolg waarvan er minder bezoekers zijn geweest.
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Personele lasten
De personele lasten zijn 3% hoger dan begroot. Oorzaak is dat het altijd even onzeker is met welke
percentages de CAO lonen gaan stijgen. Daarnaast was niet voorzien dat we vanaf september 2021
ook zijn overgegaan tot het betalen van een toeslag conform de CAO voor het werken op zaterdag. De
ziekengelden vergoeding betreft een gastvrouw die in 2021 nog voor korte periode is ziek geweest
en waarmee uiteindelijk in goed onderling overleg in oktober 2021 middels een VSO het
dienstverband is beëindigd, met daaraan gekoppeld het uitbetalen van een wettelijk verplichte
transitievergoeding.
Huisvestingskosten
De huisvestingslasten zijn 31% lager dan begroot. We houden altijd rekening met wat tegenvallers
en die waren er in 2021 niet. Opvallend is ook dat de energiekosten circa 30% lager zijn dan in 2020.
Een verklaring is de aanschaf van energiezuinige verlichting en mogelijk geen gebruik van de airco
om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Ook hebben veel kookgroepen thuis de
maaltijden bereid in verband met de corona maatregelen, waardoor er minder gas door ons fornuis
is gegaan.
Algemene en organisatiekosten
Kosten van de maaltijden
Dit is toegelicht hiervoor bij maaltijdensponsoring
Accountantscontrole
In 2020 was het sinds lange tijd weer de verplichting van de gemeente om een accountantsverklaring
aan te leveren. Hopelijk ging het om aanloopproblemen waardoor de kosten 82% hoger zijn dan
begroot en blijven we in 2022 binnen de begrote kosten.
Overige kosten
De stijging van de overige algemene kosten met 57% ten opzichte van begroot en ruim 4.500 euro
ten opzichte van 2020 heeft als oorzaak dat veel aandacht is besteed aan activeringswerk. In het
algemeen jaarverslag van Kruispunt wordt hier ruim aandacht aan besteed. Voorts zijn de kosten van
ons administratiekantoor met 25% gestegen als gevolg van extra werkzaamheden in het kader van
de accountantsverklaring. De overige kosten zijn allemaal min of meer in lijn met voorgaande jaren.
Uitzondering zijn de niet geheel voorziene uitgaven in verband met de coronacrisis. Het gaat dan om
papieren handdoeken, mondkapjes, handgel e.a.
Toelichting op de balans
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.
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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 dak- en thuislozen te realiseren.

Peter Offringa
Penningmeester
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Stichting Kruispunt in beeld

Pastor Pieter en gastheer Pepijn voetballen met
bezoekers

Kees, de Kruispunt hond van gastvrouw Isabelle

Pret in de keuken.
Knutselen met Renate

Gastheer Pepijn in de keuken

26 april 2022
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Een bezoeker vroeg of hij een gedicht over daklozen
mocht voordragen. Maar natuurlijk!!! Het werd door de
bezoekers zeer gewaardeerd!

De nieuwe voortuin van Kruispunt. Tot stand gekomen
door bezoekers en vrijwilligers.

Nog meer knutselwerk met Renate.
Pastor Chris geeft voorlichting

Kruispunt is blij met de kookploegen

Frans Schneider
Secretaris
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Nevenwerkzaamheden
In verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen delen wij als bestuur graag onze
werkzaamheden om u inzicht te geven in al ons werk.
Ype Schat;
Stichting Kruispunt: voorzitter
Stichting NTS: voorzitter bestuur
Stichting Burenhulp Presikhaaf: voorzitter bestuur
Stichting KAD: lid bestuur
Stichting Praktische Zaken: lid bestuur
Witte Kruis Ambulancezorg b.v.: lid Raad van Commissarissen

Trees Bartelds;
Stichting Kruispunt: bestuurder
Peter Offringa;
Gemeente Arnhem: Coördinator veranderingen Gebiedsteams
Stichting Kruispunt: penningmeester
Lisette van den Berg;
Rijnstate: manager bedrijfsvoering acuut en medisch facilitair
Bestuurslid Oeverhuis Rijnstate
Bestuurslid Muziekvereniging Eendracht
Stichting Kruispunt: bestuurder
Frans Schneider;
Stichting Nadima: Voorzitter, secretaris en penningmeester
Nadima b.v.: DGA
Bio Algeen Benelux b.v.: DGA
Stichting stoelenproject de Duif: secretaris
Stichting Kruispunt: secretaris
Frans Schneider
Secretaris
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De kookgroepen
De kookgroepen die 2021 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!
Wellicht is deze lijst niet compleet. Als u niet genoemd bent en wel heeft gekookt dan onze
welgemeende excuses. Neem a.u.b. contact op met de pastor voor het volledig maken van deze lijst.
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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
Peter Offringa penningmeester
Lisette van den Berg publiciteit en activiteiten
Frans Schneider secretaris
Adviseurs van het bestuur:
Guus van Kleef fondsenwerving
Hans Verborg gebouwbeheer
Pastores:
Chris Möhlmann
Nienke van Ittersum
Pieter van den Toorn
Adresgegevens:
Spoorwegstraat 13
6828 AM Arnhem
Telefoon 026 4433072
Emailadres: info@stichtingkruispunt.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: info@stichtingkruispunt.nl
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