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 What’s UP!?

We worden – met een beetje geluk – allemaal ouder. Elke dag weer.
Bij UP! nodigen we ouderen uit met elkaar in gesprek te gaan over 
schurende onderwerpen en maken we bespreekbaar wat vaak 
verzwegen wordt.

Ouder worden is een uiterst persoonlijk proces. UP! stelt vooral 
vragen rondom zingeving. Wat houdt je, als je ouder bent, vooral 
bezig? Wat is je uitdaging? Hoe verhoudt je je tot jezelf en je 
omgeving als je ouder wordt? 

UP! gelooft in persoonlijke groei tot de laatste snik.
Blijf bewegen, blijf groeien, blijf je verbazen. Tot het stopt.

  

 Schurende thema’s

UP! maakt verschillende programma’s, zoals groepsgesprekken 
(bekend als In je Uppie), talkshows en werkconferenties volgens 
een specifieke methodiek. 

UP! presenteert zingevende en schurende thema’s als een 
drietrapsraket door: 

1. deelnemers en bezoekers te verleiden openhartig het gesprek aan 
te gaan

2. het thema te verdiepen 
3. oplossingen te bieden om ermee om te gaan (en dit vol te 

houden).

www.upinnederland.nl
info@upinnederland.nl
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 Persoonlijke veerkracht helpt    
        eenzaamheid voorkomen

UP! verleidt mensen om de uitdagingen van ouder worden met 
elkaar te delen en om het vele verlies en afscheid - waarmee ouder 
worden helaas onherroepelijk gepaard gaat - onder ogen te zien 
en actief tegemoet te treden. Dat klinkt zwaar, maar dat is het 
lang niet altijd. Relativering en humor tekenen onze aanpak én de 
verhalen van podiumgasten, ouderen en bezoekers. Aldus oefent 
UP! veerkracht en biedt een mogelijk antwoord op (het risico van) 
eenzaamheid. Wie zichzelf goed kent, is beter opgewassen tegen de 
vele uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

 Van kennis naar beeldvorming 

UP! is in staat gebleken duizenden 65+ers, waaronder opvallend 
veel mannen, bij haar programma’s te betrekken. Velen van hen 
voelen zich op zichzelf aangewezen, ervaren afscheid in allerlei 
vormen en tobben met familierelaties, eenzaamheid, rouw en 
spijt…. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je je er misschien op 
voorbereiden? Wat staat je te doen?
UP! nodigt generatiegenoten uit om in gesprek te gaan, elkaar 
de nodige vragen stellen - voordat het te laat is - en verzamelt 
de antwoorden. Door deze verhalen en kennis actief – en in 
gewone mensentaal - met de buitenwereld te delen, kantelt 
de beeldvorming rond deze fascinerende levensfase naar een 
positiever en realistischer beeld. En dat is, met het oog op de 
vergrijzing, groeiende eenzaamheid en het feit dat corona 
ouderen massaal als ‘kwetsbaar’ over een kam leek te scheren, 
noodzakelijker dan ooit.

Volg UP! op 
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Samenvatting

Het jaar 2021 begon met een lockdown. Corona en bijbehorende 
overheidsmaatregelen slingerden ons meedogenloos van de ene 
noodsituatie naar de andere uitdaging en we hadden geen idee 
wat ons te wachten stond. Het viel niet mee om als organisatie die 
werkt met de meest kwetsbare doelgroep – ouderen – overeind te 
blijven. Om eerlijk te zijn was het soms moeilijk om de moed erin 
te houden. Alle lof gaat dan ook uit naar het team dat ondanks alle 
vertragende en onnavolgbare omstandigheden stug én succesvol 
doorwerkte.
 
Gelukkig hadden we in 2020 de 100% corona-proof In je Uppie aan 
de lijn ontwikkeld: telefonische groepsgesprekken die ouderen 
vanachter de eigen voordeur konden voeren. Ouderen bleven in 
contact met elkaar en hadden – tot hun grote plezier en afleiding – 
op gezette tijden een boeiend gesprek, dat nu eens níet over corona 
ging. 
 
Maar we wisten dankzij de ervaringen in 2020 ook dat individuele 
ouderen er niet aan mee durfden te doen en dat de zorg- en 
welzijnsinstellingen het contact met hun cliënten en achterban 
zorgwekkend kwijt waren. UP! had met In je Uppie de tools om 
die banden te herstellen, maar de meeste organisaties hadden hun 
handen vol aan zichzelf en corona en zaten niet op ‘aanbod van 
buiten’ de wachten. 

UP! moest ook in 2021 door corona haar werkwijze rigoureus 
omgooien. In plaats van te werken aan de verduurzaming van de 
succesvolle live programma’s, moesten we innoveren en investeren 
in online aanbod om in contact te kunnen blijven met ons publiek 
en onze deelnemers. 
Dankzij een aantal solide partners, de ouderenfondsen en het 
Oranjefonds konden we de In je Uppie methodiek verdiepen 
en uitbreiden. Enerzijds door een methodiek voor de inzet van 
vrijwillige gespreksleiders te ontwikkelen en anderzijds door 
een businessplan voor een duurzame aanpak en de technische 
achterkant te maken. 
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Initiatiefnemer en directeur Alet Klarenbeek maakte van 
de relatieve rust gebruik door een boek te schrijven, dat in 
januari 2022 uitkwam. Ik ben niet eenzaam. Het handboek 
voor ouderencommunicatie en eenzaamheid was al binnen een 
paar weken toe aan een tweede druk en werd - met dank aan 
het Ministerie van VWS - aan alle gemeentes van Nederland 
gestuurd, om eenzaamheid extra en effectief onder de aandacht te 
brengen.  

UP! voorziet op meerdere niveaus in een behoefte, maakt 
schurende vraagstukken rondom ouder worden zichtbaar en 
geeft daarmee de beeldvorming rondom ouderen een realistischer 
beeld. In corona tijd was dat meer dan ooit nodig. Ouderen 
hadden minder bewegingsvrijheid en voelden zich vaak stik 
alleen. UP! probeerde dit beeld te nuanceren en te bevragen: 
wat is er werkelijk aan de hand, hoe zit het precies, hoe voelen 
ouderen zich, wat hebben ze nodig en wat hebben ze te bieden?

Organisaties weten UP! steeds beter te vinden, als ze ‘ouder 
worden anno nu’ op een actieve manier onder de aandacht willen 
brengen of in contact willen komen met de oudere doelgroepen. 
Zo ook het Jo Visser Fonds, dat UP! vroeg een eigentijdse vorm 
te bedenken om haar 100-jarig bestaan te vieren, wat resulteerde 
in de prachtige 10-delige podcast TOEN&NU. Dankzij de fijne 
samenwerking met het Jo Visser Fonds – en in haar verlengde 
Leyden Academy – heeft TOEN&NU een prachtig vervolg 
gekregen in De Luistermap.nl, een online platform waar het 
publiek alle podcasts kan vinden die op de een of andere manier 
over ouder worden gaan. Analoog aan De Leesmap van weleer 
vind de luisteraar er spanning en sensatie, achtergrondartikelen 
en een vleugje seks. 

We zien dat we met een klein team veel kunnen waarmaken, 
maar het is en blijft lastig om de funding op een duurzame 
manier rond te krijgen. Door alle corona omstandigheden hebben 
we hierin niet de gewenste stappen kunnen zetten. UP! is en 
blijft van plan de omslag maken om meer in opdracht te werken 
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en minder afhankelijk te zijn van fondsengeld. Om dit proces te 
versnellen stappen we in 2022 als stichting over op een Raad van 
Toezicht model.

Verduurzaming & businessmodel

UP! heeft vanaf het begin van haar bestaan geen reserves op 
kunnen bouwen om een stevige organisatie neer te zetten. Weinig 
mensen, de initiatiefnemer voorop, verzetten dus veel werk. 
Dit legt een zwaar beslag op het kleine team, met name bij de 
oprichter. UP! werkt voortdurend aan verduurzaming, om van 
een projectorganisatie door te kunnen groeien naar een duurzame 
sociale onderneming. Dit proces was goed ingezet, maar corona 
strooit voortdurend zand in de motor.

UP! werkt volgens een financieel model met een mix 
van fondsenwerving, opdrachtgevers en inhoudelijke 
en financiële partners. In de praktijk blijkt dit lastiger 
dan verwacht. Corona zorgt op alle fronten – ook bij 
onze partners – voor veel kopzorgen. Binnen zorg- en 
welzijnsorganisaties zijn bezuinigingen aan de orde van de dag 
en besluitvormingsprocedures lang, waardoor financiering en 
de uitvoer van de projecten moeizaam van de grond komen. 
Aan de andere kant geeft het veel voldoening om te werken aan 
vernieuwing en oplossingen te vinden voor het financiële en 
organisatorische spanningsveld van sociaal ondernemerschap. 
We hebben in 2021 een helder businessplan ontwikkeld, waar we 
in 2022 de vruchten van kunnen plukken. 
Het bewustzijn op de waarde van innovatie en sociaal 
ondernemerschap groeit in het land en er gloren nieuwe 
regelingen om sociaal ondernemers te steunen, ook bij de 
fondsen. We hopen daar in 2022 gebruik van te kunnen maken.

UP! is niet meer weg te denken 

UP! heeft haar bestaansrecht bewezen en kijkt uit naar het 
vervolg in 2022, waarin we niet alleen de UP! methodiek maar 
ook de samenwerking met fondsen en partners willen verdiepen 
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en verbreden. Bij de verduurzaming van In je Uppie willen we 
prioriteit geven aan migrantenouderen, want de nood is daar hoog. 

Het realiseren van (online en live) programma’s en podcasts voor 
derden én de verduurzaming van de organisatie als geheel staan 
centraal. We hopen daarmee een stevige basis onder de organisatie 
te kunnen leggen, met ruimte voor uitbreiding van het aantal 
uitvoerenden.

Graag tot ziens bij één van de UP! programma’s.

Pierre Ballings
voorzitter
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Activiteiten

In alle UP! programma’s focussen we meer en meer op (het 
voorkomen van) de dreigende risico’s van eenzaamheid en je alleen 
voelen. UP! verleidt ouderen om zich op dit punt uit te spreken. Wat 
is uw verhaal? Hoe denkt u over dit soort thema’s na? Waar loopt 
u tegenaan in het dagelijks leven? En wat gebeurt er vervolgens 
als u deze ervaringen deelt met anderen, bijvoorbeeld uw 
vrienden of kinderen? Of met willekeurige anderen, bijvoorbeeld 
leeftijdsgenoten?

UP! merkt dat veel mensen huiverig zijn om het achterste van hun 
tong te laten zien. Wat zal ‘de ander’ wel niet denken? Wordt wat 
ik zeg niet doorverteld? Meedoen aan de UP! groepsgesprekken 
(bekend onder de naam In je Uppie) blijkt vaak magisch te werken: 
het oefenen in het uitspreken van verzwegen gedachtes en het 
delen van verhalen en ervaringen werkt juist bemoedigend. En… 
waar één schaap over de dam is, volgen er meer. We hebben in de 
loop van de jaren veel ontroerende momenten meegemaakt en veel 
kennis opgedaan over de belevingswereld van ouderen.

1. IN JE UPPIE

“ Er is altijd een betere toekomst maar je moet er wel wat voor doen, 
niet afwachten.” 

Josephine (87)
deelnemer In je Uppie

De tijdens de eerste coronagolf ontwikkelde telefonische 
groepsgesprekken (In je Uppie Aan de Lijn) is 100% coronaproof en 
biedt voor organisaties een laagdrempelige manier om contact te 
houden met de achterban (ouderen en cliënten) in een samenleving 
die is gefocust op afstand en lockdown. De groepsgesprekken 
zijn eenvoudig inzetbaar én UP! levert alles aan de achterkant 
(opleiding gespreksleiders, communicatie, techniek en planning).
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Ondanks corona is in 2021 de verduurzaming van In je Uppie 
voortgezet met Stichting De Friesland, Samen Ouder Worden, het 
Oranjefonds en een groeiend aantal bestaande en nieuwe partners. 
UP! heeft op verschillende plekken in het land – Friesland, Brabant 
en Noord Holland - vrijwillige gespreksleiders (65+) kunnen 
werven, opleiden en inzetten. 
Ouderen laten op deze manier zelf zien wat de waarde is van hun 
verhalen en levenswijsheid. Het is geweldig om gemotiveerde 
ouderen in te zetten om de gesprekken te leiden. De beweging en 
het aantal gesprekken groeit en de inzet van gesprekken wordt 
betaalbaarder. Tegelijkertijd vraagt het meer van de organisatie. 
Vrijwilligers hebben meer begeleiding nodig en het tempo erin 
houden blijkt heel belangrijk: als het na de eendaagse opleiding te 
lang duurt voordat daadwerkelijk groepsgesprekken plaatsvinden, 
dan durven de vrijwilligers niet meer. Of ze hebben geen zin meer. 
En het tempo erin houden, dat is nu net wat UP! goed kan, maar 
zorg- en welzijnsorganisaties heel ingewikkeld vinden.
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We hebben tientallen vrijwillige gespreksleiders kunnen opleiden 
en meerdere online-trainingen en intervisies gegeven.

We hebben tientallen Aan de Lijn en live gesprekken gerealiseerd 
en wisten - ondanks corona en uitgestelde gesprekken - de 
doelstellingen voor dit jaar bijna te halen. Er zijn 166 gesprekken 
gevoerd (128 fysiek en 38 aan de lijn), waaraan in totaal 1271 
mensen hebben deelgenomen. Daarnaast zijn 72 ingeplande 
gesprekken helaas geannuleerd, vanwege corona gerelateerde 
maatregelen en omstandigheden. 
Bijna de helft van deze annuleringen vond plaats tijdens de 
lockdown in het eerste kwartaal van 2021 en konden niet of 
nauwelijks worden ingehaald.

Ouderen vinden het spannend om mee te doen of in te bellen, 
er is – net als bij de live gesprekken - de veilige afzender (een 
bestaande ouderengroep vanuit de wijk of een maatschappelijke 
organisatie) nodig om hen over de streep te trekken. De zorg- 
en welzijnsorganisaties hebben veel tijd nodig om een besluit 
te nemen en de planning rond te krijgen, want ze hebben - 
begrijpelijk - de handen vol aan corona. Het blijft dus lopen in 
stroop.
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In 2021 hebben honderden ouderen deelgenomen aan In je 
Uppie. Het zijn stuk voor stuk ontroerende en hartverwarmende 
gesprekken, die prachtige verhalen opleveren die meer mensen 
zouden moeten horen. Het delen en beluisteren van verhalen 
- en daarmee betekenis kunnen geven aan gebeurtenissen en 
omstandigheden - is voor de deelnemende ouderen een belangrijke 
bron van geestelijke weerbaarheid en veerkracht. De ouderen 
genieten van In je Uppie en wij zijn drukdoende om door te 
ontwikkelen en een businessplan te realiseren waarbij In je Uppie 
technisch kan innoveren en zakelijk kan groeien. 

2. ROTTERDAM

“Mijn vriendin is vorige maand overleden.” Iedereen houdt de 
adem in. Diepe stilte op de lijn. “Ze danst nu op de wolken en heeft 
lekker niks met dat virus te maken. Ik denk dat ze geniet.” De hele 
groep schiet in de lach. Echt mooi, die onverwachtse vrolijkheid.

Met dank aan het Laurensfonds is in Rotterdam rond In je Uppie 
Aan de Lijn een bloeiende, inspirerende samenwerking opgezet met 
Coalitie Erbij, onder de bezielende leiding van Veronique Vaarten, 
dé spil in het Rotterdamse netwerk.

Vanuit vijf welzijnsorganisaties zijn met succes zeven professionals 
tot gespreksleider opgeleid. Het waren allemaal direct betrokkenen 
op bestaande groepen, dus in staat om een groep te leiden. Het 
was een bont gezelschap wat betreft culturele en inhoudelijke 
achtergrond: van geestelijk begeleider tot activiteitenbegeleidster 
en welzijnswerker. Allemaal capabele gespreksleiders, leergierig 
om een nieuwe methodiek te leren en weer in contact te komen met 
‘hun ouderen’ en het resultaat was er ook naar: tientallen ouderen 
waren bijzonder blij om weer in contact te zijn met buurtgenoten.  

Een duurzaam vervolg op de samenwerking ligt in het verschiet 
voor 2022 met de gemeente Rotterdam en Het Centrum voor 
Zingeving en Levensvragen. We kijken ernaar uit.
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3. DE LUISTERMAP

‘‘Ik doe altijd heel serieus over allerlei onderwerpen, daarom volg 
ik de podcasts op De Luistermap. En nu luister ik naar de moord op 
de thuishulp. Lekker spannend en even iets anders. Leuk! ’’ 

         Johan (70)

De podcast is hét medium van de toekomst en biedt prachtige 
kansen. De podcast is een van de snelst groeiende media en 
UP! was er snel bij in 2020 met de podcast TOEN&NU voor het 
jubilerende Jo Visser Visserfonds. 

Ouderen vormen een verrassend kleine groep onder 
podcastluisteraars en dat terwijl het radio on demand is. Ouderen 
vinden dit inhoudelijk heel prettig – kiezen wat je zelf leuk vindt 
– en ook zintuigelijk heel fijn: je kan lekker luisteren met een 
koptelefoon op, of gezellig samen, in de auto. Toch word er relatief 
weinig naar podcasts geluisterd. Ouderen kennen het (nog) niet. 
UP! wil hierin graag haar rol als aanjager van innovatie en 
verandering oppakken. Samen met het Jo Visser Fonds en Leyden 
Academy heeft UP! een nieuw online platform gebouwd onder de 
titel De Luistermap, waar we alle podcasts over ouder worden en 
ouderen samen brengen. Al doende hopen we de podcast onder de 
aandacht van ouderen te brengen met veel posts op social media, 
een eigen nieuwsbrief en natuurlijk een doorlopende stroom van 
extern én door onszelf geproduceerde nieuwe podcasts. 
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4. PRESENTATIES & UITGAVES 

Ook al lagen alle live events stil, UP! geniet groeiende bekendheid 
bij organisaties, ouderen en lokale overheden. 

UP! is lid van de Nationale Coalitie Eén tegen Eenzaamheid 
van VWS. Oprichter Alet Klarenbeek is actief binnen dit 
netwerk en adviseert bedrijven en gemeenten op het gebied van 
ouderencommunicatie met workshops en masterclasses. 
Ze zit ook in adviescommissies, zoals de programmacommissie 
van Over de Drempel, de aanpak eenzaamheid van de gemeente 
Leeuwarden. 

Alet Klarenbeek maakte bovendien van de relatieve rust gebruik 
door een boek te schrijven, dat in januari 2022 uitkwam en binnen 
no time toe was aan een tweede druk. Ik ben niet eenzaam. Het 
handboek voor ouderencommunicatie en eenzaamheid werd rond 
Kerstmis 2021 - met dank aan Een tegen Eenzaamheid van het 
Ministerie van VWS - aan alle gemeentes van Nederland cadeau 
gedaan, om eenzaamheid extra en effectief onder de aandacht te 
brengen.  

Het boek biedt verdieping op het 
thema eenzaamheid en 
ouderencommunicatie en biedt 
talloze voorbeelden op het gebied 
van effectieve interventies en 
ouderencommunicatie en 
doelgroepbereik. 
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Toekomst

UP! richt zich vooral op bewustwording en activatie van onze 
bezoekers. Zij zijn aan zet!  
UP! biedt hen podium om verhalen te delen, live en online, door 
middel van programma’s, gesprekken en podcasts.

Verbreding netwerk en opdrachtgevers 

UP! blijft doorgroeien van een projectorganisatie naar een 
duurzame sociale onderneming. Dit gaat met vallen en opstaan. 
Corona met alle onzekerheden van dien, ouderen die maar 
moeizaam aansluiting houden bij de buitenwereld, de stroperige 
besluitvormingsprocessen in zorg en welzijn en bij de overheid. Dit 
alles sluit moeizaam aan bij het tempo van het ondernemerschap. 
Ook subsidietrajecten zijn lang. UP! wil daarom proberen zo veel 
mogelijk in opdracht te werken, binnen heldere kaders en met 
duidelijke KPI’s.
Aandacht zal het komende jaar vooral uit moeten gaan naar 
draagvlakverbreding (bij zowel ouderen als organisaties), funding 
en het aantrekken van partners om de gewenste groei door te 
kunnen zetten en daarmee mogelijk te maken dat de beweging kan 
uitbreiden. 

Programma 

Het In Je Uppie programma wordt in 2022 uitgebreid door
• nieuwe partnerships in nieuwe regio’s
• verdieping van de samenwerking en het programma aanbod  
 met huidige partners.
• focus op inzet van groepsgesprekken bij migranten ouderen
• het businessmodel te versterken en verduurzamen door  
 betere technologie en een train-de-trainer aanbod
• een groeiende naamsbekendheid door enerzijds steeds
 meer verhalen van ouderen te delen en anderzijds   
 aantrekkelijker te worden voor zakelijke sponsorships.
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UP! biedt daarnaast nieuwe programma’s in opdracht, waaronder 
het podcastplatform De Luistermap, i.s.m. Jo Visserfonds en Leyden 
Academy. 
UP! lift qua naamsbekendheid mee op het boek en de daaruit 
voortvloeiende masterclasses van Alet Klarenbeek.

Team 

Het is noodzakelijk om het team uit te breiden, om te beginnen 
met een operationeel en een financieel manager, om de veelheid 
aan projecten in goede banen te leiden en door te groeien naar een 
duurzame organisatie. 
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Social media

UP! is online actief met een website en op social media, zoals 
facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. De schare 
volgers groeit gestaag, maar het hoogste bereik behalen we met social 
media en nieuwsbrieven via de samenwerking met onze partners zoals 
Een tegen Eenzaamheid van VWS en netwerkpartners.

PR

UP! heeft goede persrelaties en weet haar programma’s breed in de 
regionale en lokale dagbladen en op landelijke platforms onder de 
aandacht te brengen. Zo was Alet Klarenbeek te gast in meerdere tv- 
en radioprogramma, bij omroep MAX en KBO PCOB. 

Print

De ouderen van In je Uppie bereiken we vooral via flyers in de 
lokale netwerken en locaties en via de lokale en buurtmedia. UP! 
haakt aan bij koffie ochtenden waar de ouderen al zijn en maakt 
met een herkenbare flyer kenbaar dat er een bijzonder gesprek gaat 
plaatsvinden. “Ik durfde niet zo goed”, vertelde een oudere, “Maar 
door die mooie foto en de opgeruimde toon ging ik toch.”

UP! in de media

Up heeft in 2021 veel publiciteit gehad in de landelijke en regionale en 
online media. 
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BNdeStem - In je Uppie

Marketingtribune - De Luistermap

Magazine KBO-PCOB 

- Interview met Alet op 

Internationale Vrouwendag
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Organisatie

Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting MOAI wordt gevormd door: 
Pierre Ballings (voorzitter)  
Christine Swart (bestuurslid)  
Aad Koster (bestuurslid)  
Marianne Harten (bestuurslid) 

Raad van Advies  

De Raad van Advies van MOAI bestaat uit Hedy d’Ancona, Prof. Dr. 
Erik Scherder, Jetty Mathurin en Gerdi Verbeet.
 
Team 

UP! bestaat uit een hecht team van freelancers. Femke Nannes, 
Annewiep Bloem en Anne Theelen waren actief als projectleiders 
van In je Uppie in respectievelijk Amsterdam, Friesland en het zuiden 
van het land. Jim van Someren coördineerde alle groepsgesprekken, 
Myrna van Dongen nam de marketing op zich en Jort Klarenbeek 
tekende voor alle communicatie. Oprichter Alet Klarenbeek tekent 
vooral voor concept & strategie van de programma’s en financiën. 
Administratiekantoor Ellen Bijsterbosch verzorgt de administratie en 
boekhouding voor Stichting MOAI.
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Financieel

De stichting heeft het boekjaar 2021 met een bescheiden 
positief resultaat afgesloten. Het team heeft op freelance basis 
werkzaamheden verricht. Directeur Alet Klarenbeek heeft 
een vordering op de stichting voor de ontwikkeling van het 
inhoudelijke programma. 
 
De inkomsten bestonden naast de verkregen subsidies van 
RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSBfonds, Oranjefonds, 
Stichting De Friesland en tal van kleinere fondsen, uit opdrachten 
vanuit het ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties 
en bedrijfsleven, ook in de vorm van partnerships.  
 
Belangrijk voor komende jaren is het verhogen van de opbrengsten 
door het aangaan van partnerships met marktpartijen en betaalde 
opdrachten – naast fondsenwerving - om de groeiende vraag naar 
interventies en programma’s rond eenzaamheid en aansprekende 
projecten voor een breder publiek duurzaam te kunnen financieren. 
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Balans per 31 december

2021 2020

in € in € in € in €

activa

Immateriële vaste activa 35.000 35.000

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 19.625  - 

Overige vorderingen  76.050  75.750 

Overlopende activa  16.511 7.223

 112.186  82.973 

Liquide middelen  54.593  71.094 

Totaal  201.779  189.066 

passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve  25.364 16.804

Bestemmingsreserve  -  - 

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen 
subsidies en bijdragen

54.715  17.762

Crediteuren  51.989  20.703 

Loonheffingen en 
omzetbelasting

 28  7.217 

Overlopende passiva  69.683  144.342 

 176.415  172.262 

Totaal  201.779  189.066 



29Jaarverslag 2021 | Jaarrekening

Functionele exploitatierekening

2021 2020

in € in €

baten

Opbrengsten

Programmainkomsten 55.421  92.113 

Overige directe opbrengsten  17.753  - 

Totale opbrengsten  73.174  92.113 

Bijdragen

Subsidies  188.626  236.627 

Overige bijdragen  52.084  72.725 

Totale bijdragen  240.710  309.351 

Diverse baten 749  - 

Totale baten  314.634  401.464 
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2020 2019

in € in €

lasten

Beheerslasten 

Beheerslasten personeel  5.000  5.000 

Beheerslasten materieel  12.782 16.997

Totale beheerslasten  17.782 21.997

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel  194.595  268.915 

Activiteitenlasten materieel  37.397  42.805 

PR  56.299  58.735 

Totaal activiteitenlasten  288.292  370.456 

Totale lasten  306.074  392.452 

resultaat  8.560  9.012 

Saldo rentebaten en -lasten  -  - 

Exploitatieresultaat  8.560  9.012 

Vrijval bestemmingsreserve  -  - 

Toevoeging aan bestemmingsreserve  -  - 

Resultaat na toevoeging aan reserve  8.560  9.012 
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