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1 Inleiding 
 
Dit document bevat het verslag van de ontwikkelingen van Gemeenschapshuis D’n Boogerd te 
 
Vessem over het jaar 2021. In het kort zouden we onze “identiteit” als volgt willen samenvatten: 
 

GEMEENSCHAPSHUIS D’N BOOGERD IS MEER DAN EEN ACCOMMODATIE. VANUIT DEZE LOCATIE 

WORDT EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE GELEVERD AAN DE LEEFBAARHEID VAN VESSEM, AAN DE 

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE INFRASTRUCTUUR, AAN HET SOCIAAL- EN CULTUREEL WELZIJN EN AAN 

DE KWALITEIT VAN LEVEN VAN DE INWONERS VAN VESSEM. 
 

Het gemeenschapshuis is dan ook HET bruisende hart van Vessem waar iedere Vessemnaar of 

bezoeker van buiten terecht kan voor activiteiten en ontmoetingen.  

Tenminste als het Coronavirus niet zou hebben toegeslagen. De gevolgen en de impact op de 

functie van D’n Boogerd in de jaren 2020 en 2021 is groot geweest en drukken nog steeds een 

stempel. Immers pas vanaf 14 januari 2022 konden wij, na de zoveelste gedwongen sluiting, onze 

deuren weer openen.  

Ook wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de overheidssubsidies zodat wij aan onze financiële 

verplichtingen konden blijven voldoen. Dank zijn wij verschuldigd aan de gemeente Eersel  voor de 

door hen gegeven subsidie. Ook dat zij als klankbord heeft gefungeerd zodat wij de juiste koers 

konden blijven varen. 

Wij hopen en vertrouwen er op dat onze bezoekers en gebruikers ons weer weten te vinden en dat 

wij deze vervelende periode definitief achter ons kunnen laten. Samen met de medewerkers en 

onze vrijwilligers gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.  
 

Vessem, april 2022. 
 

Bestuur Gemeenschapshuis D’n Boogerd 
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2 Bestuur en commissies 
 

 
 

2.1 Bestuur per 31-12-2021 
 
 

Jos de Boer heeft per 1 mei 2021 zijn bestuurslidmaatschap niet verlengd maar heeft besloten tot 

eind december 2021 beschikbaar te blijven als bestuurslid. Wij danken hem voor zijn bijdrage.  

 

Johan van Esch heeft op 11 februari 2022 te kennen gegeven per direct te stoppen als bestuurslid en 

voorzitter van D’n Boogerd. Wij danken ook hem  voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. 

 

Het huidig bestuur, zoals hieronder weergegeven is nu verantwoordelijk voor de stichting. 

De secretaris zal per 1 mei 2022 haar bestuurslidmaatschap niet verlengen en haar functie 

neerleggen. 

Het bestuur bestaat idealiter uit 7 leden. Wij hebben al enige jaren vacatures openstaan en blijven 

dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden die hun schouders er onder willen zetten.  

Wij vertrouwen er op in het jaar 2022 nieuwe bestuursleden te vinden. Wij zijn door het uitbreken 

van Covid en de overheidsmaatregelen in een moeilijke, onzekere periode terecht gekomen .  

De druk op de huidige bestuursleden is en blijft nog groot.  

 
Bestuurssamenstelling per 14 februari 2022:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Bestuurslid Secretaris                                    

 
 

 
Penningmeester 

 

Peter Geerts Henriëtte Borgers                                      Wim Huybers 
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2.2 Commissies 

 

2.2.1 Technische commissie 

De technische commissie bestaat uit 

vrijwilligers die zorg dragen dat clubs 

onbezorgd gebruik kunnen maken 

van onze faciliteiten zoals 

projectoren, geluid, en elektrische 

gordijnen 

2.2.2 Sponsor commissie 

De sponsor commissie bestaat uit 

vrijwilligers die verantwoordelijk zijn 

voor sponsor zaken van de stichting. 

2.2.3 Klusgroep 

De klusgroep bestaat uit vrijwilligers 

die onderhoud aan het gebouw 

uitvoeren. 

2.2.4 Bibliotheek 

Onze bibliotheek wordt bijgehouden 

door vrijwilligers met een passie voor 

lezen. 
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3 Vooruitblik 2022 
 
Het bestuur blijft, ondanks dat dit een lastige opgave is, op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het 

bleek in de afgelopen jaren, ook door de coronamaatregelen, moeilijk om mensen te spreken en te 

treffen en zo te enthousiasmeren voor een bestuursfunctie. Maar wij hebben onlangs contact 

kunnen leggen met enkele kandidaat bestuursleden en hopen dan ook dat wij binnenkort weer 

redelijk op sterkte zullen zijn. Nieuwe leden blijven welkom en we blijven uitkijken naar geschikte 

kandidaten. 

 

Ook in het jaar 2022 willen wij nieuwe activiteiten initiëren, zoals bijvoorbeeld kaarten, bordspelen 

en/of duo spelen. Ook andere gezelschapsactiviteiten, die de sociale samenhang in het dorp 

vergroten kunnen in ons gemeenschapshuis worden beoefend. Wij vertrouwen er op dat er geen 

nieuwe gedwongen sluitingen meer zullen volgen en onze gebruikelijke activiteiten weer kunnen 

oppakken.  De laatste coronasluiting liep eind februari 2022 af. 

De gedwongen sluitingen  hebben er voor gezorgd dat veel activiteiten in 2021 niet op de 

gebruikelijke manier konden doorgaan. Wij hebben ons jubileumfeest verschoven (naar het jaar 

2023) net als enkele andere verenigingen. Ook konden toernooien niet doorgaan en was sporten 

soms onmogelijk. 

In maart heeft het eerste optreden van een tributeband plaats gevonden en het carnavalsfeest is 

verschoven naar april. 

 

De continuïteit van de activiteiten met de aan D’n Boogerd verbonden verenigingen en betrokkenen, 

en met name de vrijwilligers, zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van ons Vessems 

gemeenschapshuis. Dat was zo en dat blijft zo. 

Wij zijn ook dankbaar voor onze sponsoren waarop wij een beroep hebben gedaan en dat zij allemaal 

gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor steun tijdens corona. 

 

Door het geringe aantal samenkomsten in 2020 en 2021 neemt de saamhorigheid mogelijk af , maar 

het kaarsje brand ook al is dat op een lager pitje. Wij zullen alle mogelijke moeite blijven doen om 

samenkomsten te organiseren en zo mee te werken aan het herwinnen van het 

saamhorigheidsgevoel waarvoor Vessem zo bekend staat. 
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4 Ontwikkelingen in 2021 
 
 
Het bestuur heeft voor 2021 zich met name gericht op ontwikkelingen en voortzetting 

op de volgende aandachtsgebieden:  
1. Accommodatie 

In verschillende ruimten hebben structurele aanpassingen plaatsgevonden op elektronisch 
en mechanisch vlak die, naar wordt verwacht, voor langere periode het zaalgebruik 
vergemakkelijkt. 

2. Activiteiten 
3. Personeel (met inbegrip van de vrijwilligersploeg) 

De stichting heeft een aantal mensen in (deeltijd) in dienst. Op basis van de bezetting en 
continuïteit is het aantal vaste medewerkers licht toegenomen. Ook hebben wij enkele 0-
urencontracters aangenomen. 

4. Statuten en reglementen 
De statuten van de Stichting stammen uit 1989. Er is een start gemaakt om deze in een 
moderner jasje te gieten. Tevens is gewerkt aan een huishoudelijk reglement waarin de 
rolverdeling van het betrokken bestuur meer nadrukkelijk wordt vastgelegd en de huisregels 
daar waar nodig aangevuld. Vanwege Corona en de noodzakelijke toestemming van een 
ministerie is de gedachte nieuwe statuten vast te kunnen leggen in 2020 en 2021 niet gelukt.   
Dit blijft onze aandacht houden maar wij zijn hiervoor afhankelijke van het ministerie en onze 
notaris. 
 

Een beschrijving van de accommodaties en de activiteiten worden in de volgende paragrafen 

opgenomen. Deze wijken niet of nauwelijks af van de rapportage over 2020. Wij zijn ook nog 
steeds van plan de diverse activiteiten op te starten of te herstarten in het lopende jaar.  Een 

overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage I. 
 
  

4.1 Accommodatie 
 
De accommodatie bestaat uit de:  

• Foyer  
• Grote zaal ( onder te verdelen in 2 kleinere zalen )  
• Sportzaal  
• Vergaderzaal  
• Bibliotheek 

 

4.1.1 Foyer 
 
De foyer, ofwel de bar, is het paradepaardje van D’n Boogerd. In 2017 en 2018 is gewerkt aan 

verdere modernisering waardoor uitstraling en gezelligheid verbeterd zijn. Vele vrijwilligers hebben 

zich hier enorm voor ingezet. Dit getuigt van de grote betrokkenheid van deze mensen.  
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De bar heeft de beschikking over een computer met snelle internetverbinding, een wireless 

hotspot, een biljart, een flat screen 42" monitor voor video’s en presentaties, en een complete 

geluidsinstallatie.  

Het geluid vanuit de grote zaal kan worden doorgeschakeld naar de geluidsinstallatie in de foyer. 

Voor de klanten, die gebruik maken van de bar of koffie genieten aan de tafels, is een 

betaalautomaat geïnstalleerd hetgeen Pinbetalingen mogelijk maakt. Hierdoor is er minder contant 

geld in de kassalade. 
 

De foyer wordt naast de gebruikelijke horeca- activiteiten gebruikt door de biljartclub. 
 

4.1.2 Multifunctionele zaal: de INNOSTRATIE-zaal 
 
De grote Innostratiezaal is een multifunctionele zaal met podium. Huurders kunnen gratis gebruik 

maken van een 24-kanaals podiumverlichting, een volledige geluidsinstallatie met vaste en 

draadloze microfoons, en een beamer voor foto, dia of videopresentaties. De zaal is akoestisch 

geheel aangepast voor muziek en toneeluitvoeringen. De zaal kan opgesplitst worden in 2 kleine 

zalen (waarvan 1 met podium) door middel van een geluidsisolerende scheidingswand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zaal wordt gebruikt door (o.a.): fanfare, drumband, dansexpressie, KBO, (jeugd)toneel,  

Theatergroepen, zonnebloem, zangvereniging Con Brio, SVIV (= Samen vrouw in Vessem), 

volksdans, koersbal, Fotoclub Lucifer, optredens tributebands, enz.  
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4.1.3 Sportzaal de P. VAN DE VEN-zaal 
 
De P. van de Venzaal is een kleine sportzaal met name geschikt voor het houden van 

volleybalwedstrijden. De zaal beschikt verder over alle attributen noodzakelijk voor regulier  

Gymonderwijs. In overleg met de beheerder kan de zaal ook worden afgehuurd voor 

bijvoorbeeld familietoernooien en kinderfeestjes. 

 
 

In 2019 is de verouderde vloer vervangen en kreeg bovendien een moderner aanblik. 

De huidige gebruikers zijn (o.a.): BS Sint-Lambertus voor schoolgym, volleybalclub, voetbal, 

korfbal, KBO-ouderengym, vendelzwaaien van het gilde en op verzoek kinderfeestjes  
 

4.1.4 Vergaderzaal de MARTIEN SCHRIDERS-zaal 
 
De Martien Schriderszaal is genoemd naar de eerste beheerder van het gemeenschapshuis.  

De zaal biedt plaats aan ongeveer 20 tot 30 personen voor vergaderingen, cursussen, presentaties, 

e.d. De zaal beschikt over een projectiescherm, een beamer en een mobiele geluidsinstallatie. 
 

De Martien Schriderszaal heeft o.a. de volgende gebruikers: yoga, fotoclub Lucifer, dorpsraad 

Vessem, bridgeclub, Zuidzorg vergaderingen, SVIV, muzieklessen, bestuur D'n Boogerd en 

diverse werkgroepen en besturen. 
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4.1.5 Bibliotheek 
 
Iedere donderdag is er iemand van de leesgroep aanwezig voor informatie. Er kunnen gratis boeken 

geleend worden en oude boeken die niet meer gebruikt worden kunnen afgegeven worden. Tijdens 

de openingstijden van het gemeenschapshuis kan men te allen tijde binnen lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Activiteiten 2021 
 
Het beleid van het bestuur is er op gericht zo veel mogelijk uren bezetting van de eerder 

genoemde ruimten te hebben. Daartoe worden er elk jaar vele, verschillende activiteiten 

georganiseerd. 
 

De meeste activiteiten worden door verenigingen en groepen georganiseerd. Om de begroting 

sluitend te krijgen is het bestuur min of meer gedwongen geweest om ook zelf enkele activiteiten op 

te zetten. Als bestuur hopen wij echter dat de verantwoordelijkheid meer en meer bij “het dorp” en 

haar inwoners komt te liggen. Voor een overzicht van alle activiteiten: zie bijlage 1. 
 

4.2.1 Kinderfeestjes 
 
Tegen betaling per kind kan de sportzaal gehuurd worden en kan het kinderfeestje worden 

opgevrolijkt met een snoepzak, chips en ranja en eventueel met frietjes en een snack. Er zijn 

verschillende variaties mogelijk. Ook in 2021 zijn enkele kinderverjaardagen in D’n Boogerd 

gevierd. 

4.2.2 Rikken 
 
Helaas is deze activiteit ook in 2021 niet gestart. Wij willen hier een 

maandelijkse activiteit van maken waarbij 12 tot 16 personen kunnen 

meedoen. Voor de integratie tussen jong en oud streven wij naar een 

leeftijd van de bezoekers van 23 tot 83 jaar. 
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4.2.3 Inloopmiddag / Seniorendagen 
 
Sinds september 2021 worden op de dinsdag inloopdagen gehouden voor de ouderen van Vessem, 

mede ondersteund door de KBO. Ze kunnen dan een kaartje leggen, rummikub spelen, lezen, tv 

kijken, handwerken , sjoelen, biljarten of gewoon gezellig samen kletsen. Dit is een proefproject 

voor de duur van een half jaar. 
 

4.2.4 Samen eten 
 
‘Samen eten’ is zo’n activiteit die prachtig aansluit bij onze sociaal-maatschappelijke functie. 

Bestemd voor alle 50-plussers uit Vessem en bedoeld om deze doelgroep maandelijks een leuke 

middag met eten en amusement te bezorgen. Deze middag wordt in samenwerking en in goed 

overleg met de KBO georganiseerd en voorziet, gezien de belangstelling hiervoor, echt in een 

behoefte. 
 

4.2.5 Carnaval & Kermis 
  
Het carnavalsmatinee, wat in Vessem een grote gebeurtenis van gezelligheid en lol moet zijn heeft in 

2021 niet plaatsgevonden. Normaliter voert de fanfare een Carnavalsconcert uit. 

De jaarlijkse kermis heeft in sterk afgeslankte vorm (buiten) plaatsgevonden. 
 

4.2.6 Kerstmaand 
 
Tegen kerst is het altijd druk in d’n Boogerd en moet er gemeten en gedraaid worden met dagen 

en schema’s. Verenigingen willen de Sint ontvangen, een kerstmarkt en kerstvieringen houden. En 

uiteraard is er de fototentoonstelling van Lucifer. Deze activiteiten vragen beurtelings om 

aandacht. 
 

4.2.7 Stijldansavonden 
 
Vanaf maart 2016 is er maandelijks een stijldansavond geweest, iedere laatste zaterdag van de 

maand. Een DJ zorgt daarbij voor de juiste muziek om o.a. een Quickstep, Tango, Wals, Cha-cha, 

Rumba, Jive, Samba of Salsa te dansen. De dansavonden zijn door verschillende mensen bezocht 

geweest. Helaas heeft er in 2021, door de coronasluiting slechts een dansavond plaats 

gevonden. 
 

4.2.8 Verder nog… 
 
Clicksport voor de basisschoolleerlingen zijn dit jaar niet doorgegaan. Jaarlijks wordt in d’n Boogerd 

de musical van de basisschool gehouden. Dit heeft binnen de coronaregels toch kunnen doorgaan.  

Ook Con Brio heeft een jaarlijkse voorstelling. Ook de toneelvoorstellingen en de rommelmarkt van 

de MOV zijn activiteiten die in D’n Boogerd plaatsvinden. De korfbalvereniging organiseert ook elk 

jaar de wandel driedaagse met D’n Boogerd als start- en finishplaats. Diverse wandelgroepen komen 

regelmatig koffie drinken in de foyer. Koersbal, volksdansen en drumles zijn activiteiten die 

wekelijks plaatsvinden. 

 

Verdere activiteiten zijn yoga en bewegen voor ouderen van de KBO. Er vinden ook verschillende 

cursussen in het gemeenschapshuis plaats, zoals tabletcursus, BHV en EHBO-cursus. Tot slot zijn 

er het afgelopen jaar diverse lezingen geweest en hebben bedrijven gebruik gemaakt van de 

vergaderruimten. Incidenteel hebben door de Zonnebloem georganiseerde activiteiten 

plaatsgevonden. 
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4.3 De mensen die dit mogelijk maken 
 
De mensen maken D’n Boogerd. De Stichting en het gemeenschapshuis kunnen niet bestaan zonder 

de mensen die het mogelijk maken. 
 

4.3.1 Beheer 
 
Het dagelijks beheer valt onder verantwoordelijkheid van Els van Keulen en op administratief vlak 

onder Maria van Riet. Els is de spin in het web betreffende planning en afspraken voor alle 

activiteiten die in D’n Boogerd plaatsvinden. Zij is eerste aanspreekpunt voor gebruikers van de 

faciliteiten die D’n Boogerd biedt: zij regelt zaalverhuur, catering en ziet samen met de 

technische commissie toe op het functioneren van apparatuur en middelen die voor het brede 

palet van gebruikers nodig zijn om hun activiteiten met succes en plezier in D’n Boogerd uit te 

oefenen. Maria volgt en stelt nauwgezet de administratie op die hiermee gemoeid is. 

 

Rita Willems draagt bij in de catering en de verzorging van de ruimten bij feestelijke en soms 

ook minder vrolijke bijeenkomsten. Zij wordt daarbij ondersteund door Rian Docters van 

Leeuwen. 
 

4.3.2 Vrijwilligers 
 
Ongeveer 8 tot 10 vrijwilligers verzorgen, sommigen op geheel vrijwillige basis en anderen tegen 

vrijwilligersvergoeding, de bardienst. Deze groep die bij ons “werkt”, bestaat – het is hierboven 

al genoemd! - uit zeer gemotiveerde en betrokken mensen! Een compliment waard! 

 

Deze vrijwilligers komen enkele malen per jaar bijeen voor instructies en evaluatie, krijgen een kleine 

kerstattentie en er wordt voor en door hen 1x per jaar een feestelijke activiteit georganiseerd, 

waarbij ook de bestuursleden (immers ook allemaal vrijwilliger!) aanwezig zijn. 
 

We constateren met enige zorg dat het veel moeite kost om nieuwe vrijwilligers te werven en, zoals 
gebleken, het aantal bestuursleden op een gewenst aantal te houden van zeven en minimaal vijf. 
 

4.3.3 Interieurverzorgers 
 
Via de WVK is 1 interieurverzorger parttime in dienst, samen met hem zorgt een vrijwilliger voor de 

wekelijkse schoonmaak. 1x per jaar wordt met behulp van een schoonmaakbedrijf met 

hoogwerker de zgn. “grote schoonmaak” gedaan. 

 

4.3.4 Bestuur 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de stichting. Elke maand komt het bestuur bijeen om over 

organisatorische, personele en materiele zaken te spreken om in de behoefte van de stichting en 

verenigingen te kunnen blijven voldoen. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

Henriëtte Borgers, Wim Huybers en Peter Geerts. Dit jaar hebben Jos de Boer en Johan van Esch het 

bestuur verlaten. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Eens per 

kalenderjaar (veelal voor de zomervakantie) komt het bestuur bijeen met de Raad van 

Aangeslotenen (zie hierna). Deze bijeenkomst heeft in 2021 niet kunnen plaatsvinden en de 

informatievoorziening is per email geschied. 
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4.3.5 Raad van Aangeslotenen 
 
De verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapshuis zijn vertegenwoordigd in de Raad 

van Aangeslotenen. Formeel eenmaal per jaar komt het bestuur van Stichting 

Gemeenschapshuis D’n Boogerd met de Raad van Aangeslotenen in Jaarvergadering bijeen.  

In 2021 heeft deze vergadering niet plaatsgevonden. 
 

Als bestuur betreuren wij met nadruk dat het contact, dat we op deze manier willen onderhouden 

met onze gebruikers hebben moeten laten passeren! 

Het bestuur heeft alle bij de Raad betrokkenen digitaal gerapporteerd. 
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4.4 Financieel jaarverslag 2021  
    
       

Realisatie 2021 + begroting 2022 Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem 

        

V & W 
Rekeningen   

Realisatie 
2021 

Begroting 
2022 

        

  Baten     

8001 Baromzet BTW laag 9.098,00 34.500,00 

8002 Baromzet BTW hoog 4.993,00 47.300,00 

8005 Omzet consumptiemunten BTW laag 864,00 2.000,00 

8006 Omzet consumptiemunten BTW hoog 1.032,00 3.000,00 

8220 Baromzet etenswaar BTW laag (o.a. lunch en koffietafels) 0,00 0,00 

8502 Zaalhuur gymzaal (P. v.d. Ven) belast met onbelast 10.789,00 14.200,00 

8510 Zaalhuur Innostratie zaal (spiegel/podiumzaal) 5.397,00 5.200,00 

8520 Zaalhuur M. Schriderszaal (vergaderruimte) 2.244,00 2.800,00 

8551 Gebruik keuken 25,00 650,00 

8700 Overige inkomsten hoog 627,00 1.500,00 

8701 Overige inkomsten laag 1.454,00 3.000,00 

8801 Mutatie nog te factureren omzet 0,00 0,00 

8802 mutatie vooruitontvangen omzet 0,00 0,00 

    36.523,00 114.150,00 

        

  Directe lasten     

7000 Emballage 57,00 0,00 

7001 Inkopen drank laag 1.740,00 6.500,00 

7002 Inkopen drank hoog 3.362,00 17.400,00 

7011 Inkopen etenswaren laag 862,00 3.800,00 

7012 Inkopen etenswaren hoog 32,00 0,00 

7095 Kredietbeperking inkopen 0,00 0,00 

7551 Mutatierekening voorraad 0,00 0,00 

8000 Verkopen nul (verstrekte kortingen) 0,00 0,00 

4600 Kosten voor activiteiten 237,00 300,00 

4601 Optreden bands t.b.v. activiteiten 1.202,00 0,00 

4650 Huur inventaris voor activiteiten 0,00 400,00 

9100 Bonussen (Inbev) -454,00 -2.000,00 

    7.038,00 26.400,00 
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  Overige opbrengsten     

9010 Subsidie gemeente Eersel  13.000,00 13.195,00 

8901 Sponsoring 6.593,00 6.500,00 

8025 Bijdrage Oranjefonds/IDOP tbv geluid 0,00 0,00 

8027 Bijdrage Gemeente Eersel Stoelenberging 0,00 0,00 

8028 Bijdrage Gemeente Eersel Kindervakantieweek 0,00 0,00 

8800 Donateurs 430,00 500,00 

9000 Tegemoetkoming schade COVID-19 0,00 0,00 

9006 Tegemoetkoming Vaste Lasten - TVL 9.340,00 0,00 

9009 Compensatiemiddelen van Het Rijk * 40.000,00 0,00 

    69.363,00 20.195,00 

        

  Lonen en salarissen     

4000 Lonen en salarissen  41.533,00 42.500,00 

4001 Res en opslag vakantiegeld 0,00 250,00 

4003 Bruto vakantiegeld 3.323,00 3.350,00 

4008 Reservering loonkosten 0,00 0,00 

4009 Bruto lonen detachering  0,00 0,00 

4011 uitkering ziekengeld -7.802,00 0,00 

9005 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid -28.791,00 0,00 

    8.263,00 46.100,00 

        

  Sociale lasten     

4002 Afdracht soc lasten 7.939,00 8.500,00 

    7.939,00 8.500,00 

        

  Overige personeelskosten     

4010 Personeelskosten WVK 757,00 5.000,00 

4020 Onkostenvergoedingen vrijwilligers 2.148,00 8.500,00 

4040 Onkostenvergoedingen personeel 120,00 120,00 

4050 Kosten personeelsadministratie 586,00 500,00 

4051 Opleidingskosten 367,00 600,00 

4055 Onkostenvergoedingen bestuur (6 personen) 0,00 0,00 

4060 Ziekteverzuimverzekering personeel 4.376,00 4.500,00 

4090 Overige personeelskosten 1.081,00 1.200,00 

    9.435,00 20.420,00 
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  Huisvestingskosten     

4100 Onderhoud gebouw 193,00 1.250,00 

4105 Kosten exploitatie gebouw  815,00 1.250,00 

4110 Kosten Water 175,00 400,00 

4120 Energiekosten Elektriciteit  4.576,00 6.600,00 

4125 Energiekosten Gas  4.178,00 4.600,00 

4127 Energiebelasting retour -1.513,00 -2.000,00 

4101 Kapitaallasten zonnepanelen ** 3.924,00 6.720,00 

4101 Extra aflossing kapitaallasten zonnepanelen 0,00 25.000,00 

4102 Teruglevering elektriciteit -2.910,00 -4.400,00 

4130 Schoonmaakkosten 629,00 2.200,00 

4150 Algemene kosten inrichting  30,00 1.000,00 

4160 Klein materiaal  0,00 200,00 

4180 Onroerende zaakbelasting 1.844,00 1.900,00 

4188 Verbouwing stoelenberging (zie ook rek 8027) 0,00 0,00 

4190 verbouwing foyer 0,00 0,00 

4200 Onderhoud inventaris 9,00 2.000,00 

4205 Kosten exploitatie bar 454,00 1.000,00 

4250 Verzekering inventaris 326,00 150,00 

4361 Licht en Geluid 62,00 150,00 

    12.792,00 48.020,00 

        

  Kantoorkosten     

4315 Telefoon/fax-internet kosten 795,00 800,00 

4320 Kantoorbehoeften 99,00 250,00 

4326 Porti 30,00 25,00 

4330 Computerkosten 736,00 750,00 

4540 Contributies/abonnementen 1.212,00 1.900,00 

    2.872,00 3.725,00 

        

  Verkoopkosten     

4570 Advertenties 0,00 0,00 

4555 Overige verkoopkosten 0,00 0,00 

    0,00 0,00 
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  Algemene  kosten     

4070 Verzekeringen bestuur 350,00 360,00 

4325 Administratiekosten 664,00 850,00 

4500 Algemene kosten  -3,00 65,00 

4501 Verzekeringen algemeen 0,00 0,00 

4502 Betalingsverschillen 0,00 0,00 

4520 Verschillenrekening 0,00 0,00 

4521 
Niet aftrekbare omzetbelasting (wordt einde jaar 
berekend) 1.981,00 2.400,00 

4580 Bestuurskosten 0,00 0,00 

4590 Cursussen 0,00 0,00 

4781 Werkzaamheden VB&T 0,00 0,00 

    2.992,00 3.675,00 

        

  Afschrijvingen     

4290 Afschrijvingen inventaris 8.393,00 5.000,00 

    8.393,00 5.000,00 

        

  Voorzieningen     

4291 Voorzieningen 0,00 0,00 

    0,00 0,00 

        

  Financiële baten en lasten     

4550 Kosten bank 286,00 325,00 

4541 Kosten pinautomaat 248,00 500,00 

4551 Rente fiscus 19,00 0,00 

9200 Rente spaarrekening -7,00 0,00 

    546,00 825,00 

        

  TOAAL (+ = winst   en -/- = verlies) 45.616,00 -28.320,00 

     

Begroting 2021: In dit overzicht werd geen begroting voor het jaar 2021 opgenomen omdat we 
hiervoor geen begroting hadden opgesteld i.v.m. alle onzekerheden door de maatregelen rondom 
het Coronavirus. Hierdoor was het onmogelijk om voor 2021 een zinnige begroting op te stellen. 
 

*Grootboekrekening 9009 "compensatiemiddelen van het rijk" betreft een eenmalige bijdrage van 
het rijk om de genomen maatregelen m.b.t. het coronavirus in 2020 en 2021 enigszins te 
compenseren, maar is pas in maart 2022 ontvangen. Dit geeft dus wel een vertekend beeld m.b.t. de 
gemaakte "winst" in 2021. 
 
**In de kolom "begroting 2022" is voor grootboekrekening 4101 "Kapitaallasten zonnepanelen" een 
extra aflossing van € 25.000,- opgenomen. Door deze extra aflossing worden de maandelijkse lasten 
van deze post voor de verdere looptijd lager. Omdat dit bedrag slechts één keer per jaar wordt 
vastgesteld, zal deze lastenverlichting pas in 2023 tot uitdrukking komen..Het teveel betaalde bedrag 
over 2022 wordt dan verrekend. 
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5 BIJLAGEN 
 

5.1 Bijlage I Jaarprogramma D’n Boogerd 2021 

 
Deze activiteiten worden onder normale omstandigheden georganiseerd en hebben dus in 2021 niet 
of op niet regelmatige basis plaats gevonden. 
 
Wekelijkse activiteiten : 
 

• KBO gym  
• Drumband repetitie  
• (12 keer per jaar EHBO cursus)  
• Schoolgym  
• Wintermaanden 2x korfbal per week (oktober t/m maart)  
• Volleybal 4 dagen per week ( waaronder peutergym en mini volleyers) 
• Biljartwedstrijden  
• Zaterdag volleybal- en korfbalwedstrijden  
• Wintermaanden Bridge  
• Con Brio repetitie  
• Koersbal  
• Dansmarietjes repetitie  
• 4x per week biljarten  
• Volksdansen SVIV  
• Yoga  
• Inloopmiddag ouderen KBO Samen eten, koersbal 

 Theaterrepetities 
 
 
2-wekelijkse activiteiten: 
 

• Overleg Zuidzorg  
• Fotoclub Lucifer 
 

 
Maandelijkse activiteiten: 
  

• Dorpsraad vergadering  
• Wandelaars koffie  
• Stijldansavond  
• Samen eten KBO 
• Peutergym   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS D’N BOOGERD Jaarverslag 2021 

 

 

18 

Incidenteel: 
 

• Zonnebloem vergadering  
• Presentaties  
• Koffie schenken kerkconcerten St. Lambertus  
• Koffie schenken onderhoud kerkhof personeel  
• Uitvaartdiensten 

• Koffietafel begrafenis  
• Kinderfeestje sportzaal  
• Vrijwilligersfeestjes 

 
 

Jaarlijkse activiteiten: 
 

• Oliebollen mixtoernooi Volleybal  
• Carnavalsconcert fanfare  
• Carnaval  
• 3 dagen jeugdtoneeluitvoeringen 

 
• Uitwisselingsconcert Fanfare/drumband 2x  
• Nationale ziekendag Zonnebloem  
• Vessem kermis 3 dagen  
• Kafarnaüm bijeenkomst  
• Con Brio feestavond  
• Wandel driedaagse  
• Vriendenconcert Fanfare/drumband  
• Intocht St. Nicolaas  
• Informatieavond dorpsraad  
• Kerstmarkt  
• Kerstviering KBO  
• Kerstviering SVIV  
• Expositie fotoclub lucifer 26-30 december  
• Jubileum Mariakapel  
• 2 x per jaar tributebands 

 
 

1,5 jaarlijkse activiteit: 
 

• Rommelmarkt MOV   
 

 


