Voorwoord jaarverslag 2010
Voor u ligt het alweer derde jaarverslag van de Stichting Goed Ontmoet (SGO).
Door omstandigheden, gewijzigde opzet van de financiële en een ander accountantskantoor, is het
jaarverslag 2010 op een later tijdstip beschikbaar gekomen dan door ons was voorzien. Langs deze
weg willen wij als bestuur van SGO het accountantskantoor WKG groep Accountants te Bergen op
Zoom dank zeggen voor de uitmuntende wijze waarop het financiële gedeelte van het verslag is
weergegeven.
Uit de door de accountant opgestelde financiële rapportage blijkt dat het batig saldo van de
stichting eind 2010 ruim € 50.000,-- bedraagt. Hierbij dient aangetekend te worden dat in dit saldo
de vooraf ontvangen donaties voor investeringen (nieuwe bussen) in 2011 zijn verwerkt. Het gaat
hier om een bedrag van ruim € 38.000,--.

Het jaar 2010 kenmerkt zich door een aantal in het oog springende zaken.
Allereerst was er de ingebruikname van het Centrale Magazijn en uitgiftepunt in de Abraham de
Haanstraat te Bergen op Zoom. Sinds de oprichting in 2007 beschikte SGO over een uitgiftepunt in
de Zandstraat aldaar. Door de groei van de organisatie – cliënten, voorraden en aantal vrijwilligers
– was het noodzakelijk te komen tot een voor de stichting adequatere huisvesting. Met
medewerking van de gemeente en woningbouwvereniging Samen Wonen (nu Stadlanden), is er –
na vele uren breek- en schilderwerk door vrijwilligers van Goed Ontmoet én vrijwilligers van Sabic
Bergen op Zoom– een schitterende locatie beschikbaar gekomen. Een locatie die ruim aan het
door ons gestelde verwachtingspatroon voldoet.
De officiële opening heeft plaatsgevonden in mei 2010.
Vermeldenswaard is vervolgens, dat binnen het bestuur een wisseling plaatsvond: Y.Holland, een
van de mensen van het eerste uur vertrok en werd vervangen door W. van Overveld.
Door uitbreiding van de p.r.-activiteiten verkreeg Goed Ontmoet binnen West Brabant meer
bekendheid. Ook de diefstal van bijna al het speelgoed rond sinterklaas kreeg veel publiciteit.
Net als voorgaande jaren speelt in 2010 de economische toestand in Nederland een grote rol in
het stijgende aantal cliënten van SGO. Daarnaast is in november 2010 het volledige
cliëntenbestand van de voedselbank Handen op de Knip in Steenbergen door SGO overgenomen.
Dit op verzoek van en in overleg met de gemeente Steenbergen. Door goed overleg met deze
gemeente en de voormalige voedselbank is de overgang goed verlopen. De gemeente
Steenbergen werd voor SGO de eerste gemeente die een structurele financiële bijdrage gaat
leveren. Het betekent wel dat het totaal aantal cliënten op 31 december 2010 richting 500
gezinnen ging.

Het aantal vrijwilligers nadert de 100. De uitbreiding en het stijgende aantal medewerkers waren
voor het bestuur aanleiding de focus in 2010 meer te gaan leggen op het verkrijgen van een goede
interne structuur. Duidelijke taakafbakening, goede overlegmomenten en goede
informatievoorziening moeten zorgen voor blijvende betrokkenheid bij iedereen.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en niet te vergeten de sponsors van goederen en financiële
middelen zijn wij in staat elke week 450 tot 500 gezinnen in de Zuid West Brabant en het eiland
Tholen van een gratis voedselpakket te voorzien. Als bestuur spreken wij vanaf deze plaats
erkentelijkheid uit voor ieders inspanningen.
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