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Voorwoord 
Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) heeft in 2014 een groot aantal mensen bereikt met 

haar aanbod. Dit dankzij de opnieuw grote inzet van haar vrijwilligers en medewerkers, reden om 

hen voor die inzet hartelijk te bedanken. Met name voor de coördinator Nicolette Hijweege 

betekende de grote personele, organisatorische en bestuurlijke veranderingen van COiL in 2014 - 

waarover zo dadelijk meer - een extra belasting.  De kerntaken van het COiL zijn, ondanks 

veranderingen in de personele bezetting, met dezelfde toewijding voortgezet. We zijn dank 

verschuldigd aan diverse belangrijke samenwerkingspartners. Ik noem in het bijzonder de Waalboog, 

NIM, Swon het seniorennetwerk, Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG) de gemeente als subsidiegever en 

het Skanfonds.  

 

In 2014 namen we afscheid van de initiator en inspirator van het COiL Kees Scheffers. In de kapel van 

Dekkerswald vond het drukbezochte afscheidssymposium plaats. In kleine kring namen we afscheid 

van management assistente Angelien Hogenkamp.  Als dank voor haar jarenlange betrokken inzet 

ontving zij van de vrijwilligers een mozaïektafel.  Zowel Kees als Angelien waren vanuit de Waalboog 

bij het COiL gedetacheerd.  

 

In de zomer van 2014 namen we afscheid van Mirjam Pepels die vanuit  SWON het seniorennetwerk 

de coördinatie van het centrum enkele jaren voortvarend heeft verzorgd. Els Bremer, als 

samenwerkingspartner vanuit stichting MAAT gedurende meerdere jaren betrokken bij het COiL-

werk werd eveneens voor haar inzet en betrokkenheid bedankt.  

 

Recent (mei 2015) hebben we afscheid genomen van Gerard Dekker, die 12 jaar lang met zorg en 

verve als penningmeester van COiL de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het financieel beheer 

droeg. Tijdens dezelfde bijeenkomst namen we ook afscheid van Henk van der Berg, die enkele jaren 

zijn deskundigheid heeft ingezet voor de buurttafels, trainingen en de begeleiding van vrijwilligers. 

Het is dankzij de onvermoeibare inzet van genoemde personen en hun voorgangers dat het COiL de 

afgelopen 10 jaar z’n bekendheid heeft verworden in de regio, alsook landelijk. Allen veel dank! 

2014 werd aangekondigd als een overgangsjaar waarin een aanvang gemaakt zou worden met de 

bestuursoverdracht van een deel van het COiL-werk naar het NIM. Inmiddels hebben medewerkers 

en vrijwilligers een werk- en ontmoetingsplek binnen het NIM, aan de Panovenlaan 1 te Nijmegen. 

Administratief en organisatorisch is het COiL-vrijwilligersproject ingebed binnen het NIM. Sinds 1 

januari 2015 is ook de bestuurlijke overdracht van het vrijwilligersproject van het COiL naar NIM een 

feit.  

 

Voor de overige taakstelling van het COiL is recent (voorjaar 2015) een inventarisatie onder 

betrokken partners gehouden, zodat het bestuur een besluit kan nemen rond het voorbestaan van 

‘ontmoeting in zingeving’ en ‘ontmoeting in expertise’ die in het streefbeeld 2012-2015 zijn 

onderscheiden. Dankzij projectgelden van het SKANfonds als ook uitvoering van een inventarisatie 

binnen het project ‘Gezond ouder worden’,  zal het COiL aan de training en coaching van  

professionals en vrijwilligers in de eerste lijn als ook in de wijk ook in 2015 vorm kunnen geven. 

 

Max de Coole, 

Voorzitter bestuur Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) 

Nijmegen, mei 2015.  
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Kort verslag activiteiten COiL 2014 
 
1.       Ontmoeting in levensvragen 
 
1.1 Bezoek aan huis 
Het bezoek aan huis door een vrijwilliger van het COiL voorziet in grote mate in de behoefte van 

mensen om op verhaal te komen. Door het luisterend oor voelt men zich erkend en herkend in 

zijn/haar levensvragen. Aanmeldingen komen via burgers zelf en/of mantelzorgers en via (eerstelijns) 

verwijzers zoals huisartsen, ouderenadviseurs van Swon het seniorennetwerk, wijkverpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers en paramedici.  

 

De vrijwilligers van het COiL hebben in 2014 in totaal 244 mensen bezocht1. Hiervan zijn 10 mensen 

bezocht in het kader van het schrijven van het levensverhaal. Het merendeel van de bezochte 

personen is 75 jaar en ouder. Het aantal personen dat jonger is dan 60 jaar en door onze vrijwilligers 

wordt bezocht neemt toe.  Het aantal aanvragen vanuit verpleeg- en verzorgingshuizen dat al dan 

niet via daar werkzame geestelijk verzorgers bij het COiL wordt gedaan neemt enigszins toe. Dit kan 

te maken hebben met verminderde inzet van geestelijk verzorgers in de zorgcentra. 

Enkele vrijwilligers van het COiL participeren vanuit het COiL in de mantelzorgondersteuning via het 

coördinatiepunt mantelzorgondersteuning van Swon het seniorennetwerk. In deze samenwerking 

zijn in 2014 (slechts) 3 mensen bezocht. Vanuit het projecten partnerverlies (Swon het 

Seniorennetwerk) is in 2014 geen verwijzing naar het COiL gerealiseerd. 

 

In het licht van de overdracht van het vrijwilligersproject aan het NIM is in de zomer van 2014 het 

bestand van cliënten zorgvuldig doorgenomen. Cliënten die op zeer beperkte schaal bezocht werden 

zijn toen niet langer als cliënt van het COiL in het bestand opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat in 

het voorjaar van 2014 door verloop en door de ‘opschoonactie’ respectievelijk 67 en 55  (totaal 122 

mensen) zijn uitgeschreven en in het tweede half jaar door natuurlijk verloop van de contacten 27 

mensen zijn uitgeschreven. Op 31 december 2014 staan 105 cliënten in het bestand die actief 

bezocht worden. Op dat moment wordt met 8 cliënten aan een levensboek gewerkt.  

 

1.2 Ontmoetings-/gespreksgroepen 
Het COiL begeleidt al jaren een aantal ontmoetings- of gespreksgroepen. Dit zijn groepen die met een 

bepaalde frequentie bij elkaar komen, onder begeleiding van geschoolde vrijwilligers. In de groepen 

komen onderwerpen ter sprake die voor de deelnemers belangrijk zijn en een relatie hebben met 

zingeving en levensvragen. In 2014 hebben 6 ontmoetings- of gespreksgroepen doorgang gevonden. 

Hieraan hebben in totaal ongeveer 40 ouderen deelgenomen. De volgende ontmoetings-

/gespreksgroepen worden door het COiL verzorgd 

 gespreksgroep in het OBG rond levensthema’s 

 gespreksgroep in Doddendaal 

 gespreksgroep in de Zonnebaars 

 gespreksgroep in dagopvang de Zilverden 

 gespreksgroep voor ‘roze’ ouderen 

 90+ vrouwengroep. 

                                                           
1
 Kengetallen zijn beschikbaar in bijlage 1. 
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Eind 2013 hebben 8 mensen deelgenomen aan de training tot gespreksgroepsleider door staflid Henk 

van der Berg. Vijf van hen zijn op dit moment actief als gespreksgroepsleider vanuit het COiL.  

In 2014 is één nieuwe gespreksgroep gestart, in de Zonnebaars. De buurttafels waarmee in 2012 en 

2013 is gewerkt hebben in 2014 geen doorgang gevonden. 

 

Project OPUS studie 

Het COiL is samenwerkingspartner in het meerjarige project OPUS studie, gericht op ouderen met 

onverklaarde lichamelijk klachten. Dit is een van de projecten van '100 uw welzijns- en zorgnetwerk'. 

Het COiL neemt deel aan de projectgroep en was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 

zogenaamde nuldelijnsinterventie. De nuldelijnsinterventie (2 groepen) is in het najaar 2013 en 

voorjaar 2014 uitgevoerd door een (inmiddels voormalig) stafmedewerker van het COiL. Het project 

is in 2014 afgerond, de resultaten zijn gepubliceerd. Met Swon is afgesproken dat Swon, vanaf juli 

2014, ook het COiL vertegenwoordigd in dit project. 

 

1.3 Zomer- en winterprogramma 
Het COiL heeft in 2014 niet geparticipeerd in het zomer- en winteraanbod.  

 

1.4   Lezingen, presentaties, workshops voor burgers 
In 2014 is het COiL niet benaderd voor het houden van lezingen of workshops voor burgers. Oud 

staflid Kees Scheffers is op persoonlijke titel wel voor dergelijke lezingen gevraagd.  

 
2.  Ontmoeting in zingeving 
 
2.1 Training en begeleiding vrijwilligers COiL 
In 2014 waren er gedurende het jaar of een deel van het jaar 121 vrijwilligers werkzaam voor het 

COiL. Het aandachtig doornemen van het vrijwilligersbestand leidde ertoe dat 13 slapende leden uit 

het bestand werden gehaald. Daarnaast besloten 20 vrijwilligers hun betrokkenheid te beëindigen. 

15 nieuwe vrijwilligers meldden zich in 2014 aan.  

 

Eind 2014 zijn 89 vrijwilligers betrokken bij het COiL. Zij bezochten cliënten thuis (voor gesprek of 

levensboek), en/of leidden ontmoetings- of gespreksgroepen. Enkele vrijwilligers verrichtten 

bureauwerkzaamheden. Redenen om te stoppen zijn divers: hoge leeftijd, te veel andere activiteiten, 

beperkte ‘innerlijke ruimte’,  de veranderingen bij het COiL, tot de conclusie komen dat men iets 

anders wil. Ieder die vrijwilliger wordt bij het COiL participeert in de starttraining. In deze training 

maakt de vrijwilliger kennis met de uitgangspunten en gesprekshouding die het COiL voorstaat. In 

2014 werd de opzet van de starttraining als ook de werkmap aangepast door voormalig staflid Ren 

Lantman en staflid Nicolette Hijweege. In 2014 vonden twee starttrainingen plaats. In het voorjaar 

van 2014 vond een levensboeken training van 6 bijeenkomsten plaats. Deze werd verzorgd door 

eigen staf. Aan deze training namen 9 mensen deel.  

 

Na de starttraining komen de vrijwilligers gemiddeld 5 x per jaar bij elkaar in 6 of 7 groepen. In totaal 

vonden er in 2014 34 terugkombijeenkomsten plaats.  In deze begeleide, verplichte, bijeenkomsten 

reflecteren vrijwilligers op hun werk, bekwamen zij zich verder en worden zij geïnformeerd over 

ontwikkelingen binnen het COiL. Ook de vrijwilligers voor de levensboeken en de gespreksgroepen 

komen 4 tot 5 x per jaar bij elkaar om uit te wisselen over de processen en de obstakels die men in 
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de uitvoering van het werk tegenkomt.  Eén keer per jaar wordt er in het kader van bijscholing een 

studiedag georganiseerd voor vrijwilligers. Dit jaar was het thema ‘kwetsbaarheid’ in de gemeente, 

de wijk, het individuele contact en van de vrijwilliger zelf. Niet alleen de verantwoordelijk ambtenaar 

mw. Cilia ten Den, maar ook collega’s van het NIM als stafmedewerkers van het COiL begeleiden de 

dag waarin natuurlijk ook het onderling gesprek plaatsvond. Het merendeel van de vrijwilligers is 

afkomstig uit de sectoren welzijn, zorg en onderwijs. Zij brengen veel competenties mee die 

waardevol zijn voor hun activiteiten bij het COiL. De meeste vrijwilligers zijn tussen de 60 en 75 jaar 

oud. Nieuwe vrijwilligers zijn meestal jonger dan zestig. 

 

2.2  Kennis- en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en professionals 
In 2014 heeft het COiL enkele trainingen verzorgd voor vrijwilligers en professionals van 

(vrijwilligers)organisaties in en buiten Nijmegen. Dit betreft betaalde dienstverlening. Staflid Henk 

van der Berg verzorgde 2 trainingen presentie bij ‘de Hobbywerkplaats’ in de Wolfskuil en 1 training 

presentie bij WijZ in Zwolle. Nicolette Hijweege verzorgde een lezing tijdens een regiobijeenkomst 

van ouderenbonden en twee bijeenkomsten voor studenten geestelijke verzorging rond extramurale 

geestelijke verzorging. In totaal werden 188 mensen bereikt.  

   

Het COiL levert hiermee een bijdrage aan het verspreiden van kennis op het gebied van zingeving- en 

levensvragen en aan het vergoten van de aandacht binnen (vrijwilligers)organisaties voor zingevings- 

en levensvragen.  

 

3.  Ontmoeting in expertise 
 
Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) 

Het COil participeert als deelnemer in PRIL.  

 

Zingeving in de extramurale zorg: Zorg voor zingeving.  

In 2014 heeft een stafmedewerker van het COiL geparticipeerd in de overlegstructuur zorg voor 

zingeving waarin medewerkers van ZZG-zorggroep, NIM en COiL participeren. De groep is twee keer 

bij elkaar geweest om initiatieven met elkaar te delen waarmee zingeving onder de aandacht wordt 

gebracht van medeprofessionals in zorg en welzijn. Het ontwikkelde ondersteunend materiaal is nog 

niet effectief als aanbod in de intra/extramurale zorg aangeboden. Binnen NIM zal in 2015 - 2016 een 

aanbod gedaan worden op gebied van zingeving en professionalisering rond specifieke thema’s 

(rouw, compassie, menswaardigheid, normatieve professionaliteit) als ook betreffende specifieke 

doelgroepen (jeugd bijv.). 

 

Expertisenetwerk Geestelijk verzorgers in de regio. 

Dit netwerk wordt gevormd door een brede groep van geestelijk verzorgers en beleidsmedewerkers 

met aandachtsveld zingeving.  Het COiL is deelnemer. Met het wegvallen van stichting MAAT en 

daarmee met het wegvallen van de persoon van Els Bremer, is het in 2014 niet eenvoudig gebleken 

om het ideaal om een netwerk van geestelijk verzorgers met verschillende expertise over Nijmegen 

uit te zetten, niet eenvoudig gebleken. De veranderingen in personele bezetting en daarmee 

samenhangend in de organisatie van het COiL hebben ertoe geleid dat geen van de stafmedewerkers 

van het COiL de trekkersrol in het ontwikkelen van een poule van geestelijk verzorgers die 

beschikbaar zijn voor werken in een buurt of wijk en het trainen en coachen van deze Geestelijk 
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Verzorgers in dit specifieke werkveld, op zich heeft genomen. De groep is in 2015 nog niet bij elkaar 

geweest 

 

Zinvol leven als je kwetsbaar bent.. 

Na twee eerdere subsidies van het Skanfonds is in oktober 2013 een nieuwe aanvraag ingediend, 

samen met WIJZ te Zwolle en het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen van Vilans te Utrecht. 

De aanvraag is in het voorjaar van 2014 gehonoreerd. Het traject draagt de titel 'Zinvol leven als je 

kwetsbaar bent'. Het beoogt de mogelijkheden te exploreren om binnen gezondheidscentra een 

methodiek en daarmee verbonden begeleide intervisie aan te bieden waardoor zorgverleners in deze 

centra (indien gewenst) sensitiever worden voor zingeving en levensvragen bij kwetsbare cliënten. 

Dit sluit aan op de aanzetten die in de trajecten ‘zorg voor zingeving’ (project ZZG, NIM, COiL sinds 

2011) en het expertiseteam zingeving (geestelijk verzorgers ZZG, Dichterbij, COiL) ontwikkeld zijn  

Binnen het NIM is de voorgenomen uitvoering van dit project goed ontvangen. In 2014 werd de 

methodiek ontwikkeld en bij drie trainingsgroepen binnen de WijZ pilot uitgezet. In totaal namen 45 

mensen aan deze trainingen deel.  

 

In de eerste helft van 2015 worden de trainingen binnen Nijmegen (en omgeving) verzorgd onder 

medewerkers (professionals en vrijwilligers) van Swon het seniorennetwerk, maatschappelijk 

werkers van NIM, Thuiszorgmedewerkers van ZZG, Praktijk ondersteuners van Huisartsen, huisartsen 

en het gezondheidscentrum Malden.  

 

Contacten uitbouwen met Sociale Wijkteams (SWT’s)  

Sinds maart 2015 is Yvonne Kapelle voor .1 fte voor het COiL werkzaam als kwartiermaker COiL-NIM. 

Mw. Kapelle is met 35 jaar werkervaring uitvoerig bekend met NIM, het ondersteunen van 

maatschappelijk werkers binnen  NIM en werkoverleggen van teams. Zij zal een centrale rol spelen in 

de uitbouw van contacten met SWT’s. 

 

Wijkgerichte activiteiten 

in 2015 wordt met de aanstelling van Madelinde Krantz vanuit het COiL opnieuw geïnvesteerd in het 

uitbouwen en onderhouden van wijkgerichte activiteiten. Mw. Krantz zal daartoe in het kader van het 

project ‘gezond ouder worden’ een inventarisatie maken binnen stadsdeel (oud)west. 

Voor zover mogelijk zal mw. Krantz ook participeren in stadsdeel overleggen, huis van compassie, 

Raad voor Levensbeschouwing en Religie, overleg van vrijwilligersorganisaties binnen de 

vrijwilligerscentrale etc. 
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4. Organisatie 
 
4.1 Relatie met Stichting de Waalboog 
Tot juni 2014 huurde het COiL kantoorruimte van Stichting De Waalboog in Woonzorgcentrum 

Nijevelt. Met ingang van april 2014 is de detachering van één werknemer van de Waalboog bij het 

COiL ongedaan gemaakt. In het voorjaar van 2015 is voor de laatste keer de financiële verslaglegging 

verzorgd door De Waalboog.  Periodiek is er overleg van het bestuur van het COiL met de bestuurder 

van De Waalboog en de staf financiën van De Waalboog.   

 

4.2 Financiën 
 In 2014 heeft het COiL subsidie van de gemeente ontvangen. 

 Het Skanfonds heeft gelden beschikbaar gesteld voor het project ‘zinvolleven als je 

kwetsbaar bent’.  Dit project loopt door tot 1 juli 2015.  

 Het COiL heeft inkomsten uit trainingen ontvangen. 

 Voor het maken van het levensverhaal wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de geleverde 

diensten. Voor de gesprekken wordt geen vergoeding in rekening gebracht. 

De financiële verantwoording over 2014 is in de bijlagen 2 en 3 opgenomen (resultatenrekening en 

balans). 

 

4.3   Medewerkers 
Het COiL heeft zelf geen medewerkers in dienst, maar werkt met gedetacheerde medewerkers en 

ZZP geestelijk verzorgers. In 2014 waren dat: 

 Eén ZZP geestelijk verzorger voor .1 fte voor het begeleiden van de 

gespreksgroeps(begeleiders) alsook op project basis voor ‘Zinvolleven als je kwetsbaar bent’. 

Dit staflid verzorgde ook externe trainingen (3). 

 Eén stafmedewerker werkte (.4 fte) op detacheringsbasis vanuit de universiteit Utrecht. Zij 

verzorgde de individuele gesprekken, trainingen en terugkombijeenkomsten voor de 

vrijwilligers, alsook de eerste gesprekscontacten met cliënten en externe partners. Zij nam 

vanaf juli ook de coördinatie op zich. 

 De managementassistente, werkzaam voor het COiL tot april 2014, was voor .6 fte 

gedetacheerd vanuit de Waalboog.  

 De coördinator (.1 fte) tot juli werkzaam voor het COiL kwam vanuit Swon het 

seniorennetwerk. 

 De vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst met het COiL. In 2015 zullen deze 

overeenkomsten hertekend worden met het NIM. 

 

Personele wijzigingen. 

Per 1 april werd de detacherinsovereenkomst voor managementassistente Angelien Hogenkamp 

ontbonden. Angelien Hogenkamp heeft werkzaamheden binnen De Waalboog hervat. Op 1 juni 

eindigden de coördinatiewerkzaamheden van Mirjam Pepels vanuit Swon het Seniorennetwerk. 

Nicolette Hijweege nam de coördinatie van het COiL over.  

 

4.4  Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2014 drie maal. Tussendoor waren er gedurende het hele verslagjaar 

tussen diverse bestuursleden overlegmomenten met het oog op de voortgang. Het feestelijk afscheid 
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van Kees Scheffers, als ook de meer bescheiden momenten van afscheid, vormden voor het bestuur 

memorabele activiteiten. Een glansrijke periode van het COiL werd op deze wijze afgesloten. Bestuur 

en  NIM overlegden in 2014 over verantwoordelijkheden, organisatorische inbedding binnen NIM en 

bestuurlijke overdracht van het vrijwilligersproject naar NIM. Het bestuur werkt onbezoldigd. 

 

4.5 Adviesraad 
De Adviesraad kwam ook in 2014 niet meer bijeen. In het najaar is er een opheffingsvergadering 

bijeengeroepen die niet is doorgegaan. Wel hebben enkele leden van de Adviesraad afsluitend een 

gesprek gehad met de voorzitter van het bestuur van het COiL. Het bestuur erkent het belang van 

betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de invulling van werkzaamheden van het COiL. 

Overleg met deze organisaties zal geen formele organisatiestructuur kennen. 

 

4.6  Personalia 
Medewerkers 

 Nicolette Hijweege-Smeets, staflid en coördinator (.3 fte tot en met aug 2015 / .4 fte vanaf 1 

sept 2015) 

 Henk van der Berg, staflid en projectmedewerker tot 31 december 2014 

 Yvonne Kapelle, kwartiermaker COiL-NIM/W4  (miv 1 maart 2015, .1 fte.) 

 Madelinde Krantz, staflid (.2 fte) en projectmedewerker met ingang van 1 april 2015 

 

Bestuursleden 

 de heer M. de Coole, voorzitter 

 de heer A. de Vries (NIM Maatschappelijk Werk) secretaris 

 de heer G. Dekker, penningmeester 

 de heer F. van de Laar (huisarts) 

 Mw. A. Schaap (bestuurder woonzorgcentrum, in de zomer 2014 vertrokken als bestuurslid) 

 Mw. A. van Baardewijk (Swon het seniorennetwerk).  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1: Kengetallen bereik COiL 2014 
 

Ontmoeting in levensvragen, 
aantal deelnemers 

2014 
Streefge
tallen 

2014 2013 2012 2011 2010 

Bezochte cliënten 220 244* 278 222 191 136 

Ontmoetings-/ gespreksgroepen 80 40 172 82 158 72 

Winterprogramma  
175 

Nvt 64 71 132 131 

Zomerprogramma Nvt 96 102 222 130 

Najaarsprogramma Nvt 145 Nvt Nvt Nvt 

Lezingen/workshops 456 Nvt 352 456 386 612 

       

 993 284 1.107 933 1.089 1.081 
*  In de loop van het jaar werden door verloop maar ook door het opschonen van het systeem 149 uitgeschreven uit het bestand. Op 31 

december staan 105 clienten bij het COiL ingeschreven. Daarmee is de verwachting dat het aantal bezochte cliënten volgend jaar 

aanzienlijk lager zal zijn 

Ontmoeting in Zingeving (lezingen, workshops & 
trainingen) aantal vrijwilligers  en/of 
professionals. 

2014 2013 2012 2011 2010 

Vrijwilligers COiL (totaal) 
Starttraining 
Levensboekentraining 
Gespreksgroepsleiders 

24 
15 
9 

23 16 17 14 

Professionals van andere organisaties /studenten 155* 177 101 54 133 

Vrijwilligers andere organisaties 93** 62 339 311 266 

      

Totaal 272 415 456 382 413 
* Hiertoe zijn ook gerekend de trainingen die vallen binnen het Skanfondsproject  

** Hiertoe zijn ook gerekend vrijwilligers die participeerden in de trainingen van het Skanfondsproject. 

Aantal vrijwilligers COiL 
2014 
Streven 

2014 2013 2012 2011 2010 

Het gaat om vrijwilligers die  
- Bezoekwerk doen 
- Ouderen bezoeken ivm 

levensverhaal 
- Ontmoetings-/gespreksgroepen 

leiden 
- Werken voor spec. project of 

bureauwerkzaamheden doen 
 
n.b Er zijn vrijwilligers die op meerdere 
onderdelen actief zijn. 

125 121 131 116 104 134 

  01-
jan 

31-
dec 

01-
jan 

31-
dec 

01-
jan 

31-
dec 

01-
jan 

31-
dec 

01-
jan 

31-
dec 

  103 89 116 103 96 116 104 96 134 104 
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Exploitatieoverzicht COiL Centrum Ontmoeting in Levensvragen t/m 31-12-2014

period
RESULTATENREKENING 2014 12

Baten

Subsidies 71.588€     
Opbrengsten 6.516€       
Giften 875€          
Nog te werven -€           

Totale baten 78.979€    

Lasten

Personeelskosten
salarissen incl soc.lasten 5.363€       
Inhuur personeel 54.550€     
SWON 4.442€       
Ouderenadviseur -€           
opleiding/deskundigheidsbevordering 367€          

totale personeelskosten 64.722€     

Activiteitenkosten
cursus en scholing -€           
reiskosten 274€          

274€          

Materiële kosten
huisvestingskosten/huur 3.217€       

totale materiële kosten 3.217€       

Algemene kosten
drukwerk/porti/kopieer/kantoorart. 2.400€       
bestuurskosten/oprichtingskosten 3.232€       
automatiseringskosten/website 1.475€       
p>m 25€            

totale algemene kosten 7.132€       

Exploitatie lasten 75.344€     

Financiële baten en lasten 1.232-€       

Resultaat 2014 4.866

t/m 31-12-2014
Realisatie 

C.O.i.L. Exploitatie t/m 31-12-2014



BALANS 31-12-2014

Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013

Liquide middelen 47.014             70.121            Eigen vermogen 14.491             14.491          

Nog te ontvangen bedragen 15.557             Bestemmingsreserve 43.824             38.958          

Kortlopende schulden 4.256               16.672          

Vooruitontvagen bedragen -                  -                

62.571 70.121 62.571 70.121

Centrum Ontmoeting in Levensvraagstukken

De kortlopende schulden betreft de declaratie van H. vd Berg over 2014 (zie specificatie pagina 3, A).

Het positieve resulltaat € 4.866,- per 31 dcember 2014 is ten gunste van de bestemmingsreserve (€ 43.824-) gebracht.

De nog te ontvangen bedragen betreft hoofdzakelijk de overheveling van subsidie van Gemeente Nijmegen (specificatie pagina 3, 
B).

C.O.i.L. Exploitatie t/m 31-12-2014



Kortlopende schulden

€ €

A Nog te betalen aan derden
H vd Berg Decl. 2014 4.256

4.256

B Nog te ontvangen bedragen

Gemeente Nijmegen overheveling subidie 2014 14.827
Rabobank Rente 4e kw 2014 458
Hobbywerkplaats De Nonnendaal Kosten verhuizing 272

15.557

2014

2014



2014 Subsidies/Giften

Gemeente Nijmegen ontvangen
Gemeente Nijmegen 16-1-2014 2014.0065 14.536,00     
Gemeente Nijmegen 16-4-2014 2014.0065 14.536,00     
Gemeente Nijmegen 16-7-2014 2014.0065 14.536,00     
Gemeente Nijmegen 16-10-2014 2014.0065 14.537,00     

Gemeente Nijmegen restantsubsidie overheveling 2014 14.827,00     
72.972,00      

Skan fonds
Skan fonds 6-8-2014 Restitutie project öntmoeting in levenskunst" 1.384,00-       

1.384,00-        

C.O.i.L. Exploitatie t/m 31-12-2014
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