
 
 
Jaarverslag Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer 2020. 
 
Kort overzicht van wat de Getijdengemeenschap de Binnenkamer is en doet 
 
1. We verzorgen op werkdagen elke morgen en elke avond een getijdengebed vanuit de kapel van Nieuw 
Hydepark in Driebergen. Deze worden gestreamd, zodat iedereen deze digitaal kan volgen via Klooster in de 
Cloud op onze website. Er is een vaste digitale kern van meebidders, die geleidelijk aan groeit. Het afgelopen 
jaar is gebleken hoe waardevol het is om een online-gemeenschap te zijn. Er is een vast team van voorgangers 
en musici gevormd en we hebben een goede relatie opgebouwd met de PTHU die Nieuw Hydepark als 
opleidingsplek gebruikt. Ook bij de    gasten en de organisatoren van de Vakantieweken in Nieuw Hydepark zijn 
we bekend. Maar vanwege corona zijn de contacten afgelopen jaar beperkt geweest.  
 
2. De website is de spil van onze online-gemeenschap. Met voortvarendheid hebben we de opzet en structuur 
aangepakt. In het gedeelte van Klooster in de cloud is er een openbaar gedeelte (zoals de informatie over de 
Binnenkamer, onze kloosterregel, een korte aankondiging en de data van de komende activiteiten, de toegang 
tot de kapel met de gestreamde getijdengebeden), maar er is ook een besloten deel voor betalende leden 
(zoals de e-learings, de online retraites en de chatgroepen). 
 
3. We organiseren retraites op Nieuw Hydepark die vlak voor het uitbreken van de coronacrisis mochten 
rekenen op tientallen bezoekers. 
 
4.  We organiseren voor 2021 vijf online groepsweekretraites olv eigen professionele retraitebegeleiders. 
 
5. Rond de regel van onze Getijdengemeenschap hebben we een aantal e-learning programma’s opgezet in het 
besloten deel van Klooster in de Cloud. Deelnemers kunnen in hun eigen tempo en op hun eigen tijd 
individueel aan de e-learnings deelnemen en met elkaar en de auteur hierover in gesprek via de chat. 
 
6. De kerngroep van onze Getijdengemeenschap komt voor bezinning 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar. 
 
7.Het bestuur vergadert een 6 tot 8 maal per jaar. 
 
8. Op dit moment hebben zich rond de 70 personen bij onze gemeenschap als kernlid en participant 
aangesloten. 
 
9.We zijn een ANBI-waardige organisatie geworden en stap voor stap zien we de financiële bijdragen groeien. 
We werken alleen met vrijwilligers om de kosten zo laag    mogelijk te houden. Voor de getijdengebeden in de 
kapel en de bijeenkomsten voor retraites huren we de ruimte bij Nieuw Hydepark. Voor verdere 
professionalisering en marketing en PR is goed promotiemateriaal nodig om onze stichting op de kaart te 
zetten. We zijn dankbaar voor de ondersteuning van de Maatschappij van Welstand en de Konferentie van 
Nederlandse religieuzen die ons daarmee een goede start gaven. We werken gestaag aan een bredere 
financiële basis. 
 
10. Onze mediakanalen zijn onze website, een periodiek uitgegeven Nieuwsbrief, Facebook (een openbare 
pagina met >700 likes en een sterk groeiende communitygroep van >400 leden), agenda van PKN, advertentie 
in dagbladen en christelijke nieuwsbrieven/magazines, verschillende kerkelijke kanalen. Voor ons 
retraiteaanbod maken we gebruik van professioneel en eigen geregisseerd filmmateriaal.  
 
 
 
 
 
 



Exploitatieoverzicht 2020 
 
          
Baten   2020 2019 2018 
bijdragen van leden 1.110,00  462,50  355,00  
ontvangen donaties 750,00  23.680,00  21.147,16  
ontvangsten uit retraites 728,50  847,50  539,00  
Totale inkomsten 2.588,50  24.990,00  22.041,16  

     
          
Lasten   2020 2019 2018 
administratie kosten 352,58  547,05  1.179,85  
communicatie kosten 2.155,60  491,07  400,00  
vergoedingen aan vrijwilligers 1.198,08  0,00  0,00  
streaming kosten 696,00  1.228,40  5.697,38  
gebruik hydepark 4.200,25  968,00  3.353,40  
aflossing leningen       
overig   227,50  72,50  959,52  
overschot/tekort (6.241,51) 21.682,98  10.451,01  
Totale uitgaven 2.588,50  24.990,00  22.041,16  

 
Balans 2020 
 
          
Activa   2020 2019 2018 
Vaste activa        
- n.v.t.         
Vlottende activa       
- Rekening courant 15.441,47  21.682,98  10.451,01  
- Spaarrekening (n.v.t.) 0,00  0,00  0,00  
          
Totale activa   15.441,47  21.682,98  10.451,01  

     
          
Passiva   2019 2019 2018 
Eigen vermogen       
- Reserve   15.441,47  21.682,98  10.451,01  
Vreemd vermogen       
- Leningen   0,00  0,00  0,00  
          
Totale passiva 15.441,47  21.682,98  10.451,01  

 


