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1 Inleiding
Dit document bevat het verslag van de ontwikkelingen van Gemeenschapshuis D’n Boogerd te
Vessem over het jaar 2020. 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 ontmoeten. Tenminste als het Coronavirus
niet zou hebben toegeslagen. De gevolgen hiervan worden met name duidelijk in de financiële
paragraaf. De gevolgen duren nog steeds voort en de impact op het voortbestaan van D’n Boogerd
is groot, misschien wel te groot. Wij maken ons hierover grote zorgen.
Vessem, april 2021.
Bestuur Gemeenschapshuis D’n Boogerd
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2 Bestuur en commissies
2.1 Bestuur per 31-12-2020
Na een periode het bestuur als vice voorzitter te hebben ondersteund heeft Bart Bartels het
bestuurslidmaatschap per 1 mei 2020 niet verlengd. Wij danken hem voor zijn bijdrage. Het huidig
bestuur, zoals hieronder weergegeven, is vanaf die periode verantwoordelijk voor de stichting.
Het bestuur bestaat idealiter uit 7 leden. Wij hebben al enige jaren 2 vacatures openstaan en zijn
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die hun schouders er onder willen zetten. Wij zijn in
een moeilijke, onzekere periode terecht gekomen en de druk op de huidige bestuursleden is groot.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Johan van Esch

Lid Peter Geerts

Secretaris
Henriëtte Borgers

Penningmeester
Wim Huijbers

Lid Jos de Boer
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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 kan maken van
onze faciliteiten zoals projectoren,
geluid, en elektrische gordijnen

2.2.3 Klusgroep
De klusgroep bestaat uit vrijwilligers
die onderhoud aan het gebouw
uitvoert.

2.2.2 Sponsor commissie
De sponsor commissie bestaat uit
vrijwilligers die verantwoordelijk zijn
voor sponsor zaken van de stichting.

2.2.4 Bibliotheek
Onze bibliotheek wordt bijgehouden
door vrijwilligers met een passie
voor lezen.
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3 Vooruitblik 2021
Gedurende 2020 werd duidelijk dat er nieuw bloed voor het bestuur moest worden aangetrokken.
Dit is in de huidige tijd een lastige opgave. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een aanwas van
mensen die als bestuurslid willen bijdragen aan het wel en wee van onze gemeenschap. Het
spreekt voor zich dat het bestuur zich inzet om de bestaande activiteiten voort te zetten.
Daarnaast wil het bestuur 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. Helaas zijn wij hiervoor met name
afhankelijk van de Coronabeperkingen, die van overheidswege aan ons worden opgelegd.
De gedwongen sluitingen hebben er voor gezorgd dat de meeste activiteiten in 2020 niet of
nauwelijks hebben kunnen doorgaan. Ook gezellig een kopje koffie of een drankje zat er vanaf half
maart niet meer in. Bij het schrijven van dit verslag is nog steeds niet duidelijk of en wanneer wij
weer mogen openen.
De aandachtspunten die later worden genoemd in het jaarverslag blijven onverminderd actueel. 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. Financieel moet worden vastgesteld dat de Stichting Gemeenschapshuis D’n
Boogerd in zwaar weer terecht is gekomen. Onze inkomsten en uitgaven zijn uit balans.
De sponsorgelden zijn in 2020 substantieel achtergebleven met voorgaande jaren. Wij waren
genoodzaakt om zelfs kleine investeringen niet te doen ondanks de behoeftes van enkele
verenigingen. Het is voor het eerst sinds jaren dat wij rode cijfers moeten schrijven en onze financiele
reserves aanspreken. Tijdens het schrijven dit jaarverslag is gebleken dat geldelijke ondersteuning
van de gemeente Eersel noodzakelijk is, zelfs voor het voorbestaan in 2021.
Het is onmogelijk op dit moment positieve verwachtingen uit te spreken. Wij zijn onzeker wanneer
en op welke wijze wij weer mogen opengaan voor groepsactiviteiten, sporten etc. Het bestuur heeft
moeten besluiten het jubileumfeest te cancelen. Carnaval kon niet worden gevierd en optredens
voor tributebands kunnen niet worden ingepland. Door het geringe aantal samenkomsten neemt de
saamhorigheid mogelijk af , maar brand wel op een lager pitje. Zodra versoepelingen van de
genomen maatregelen aan de orde zijn zal D’n Boogerd alle moeite doen om samenkomsten weer 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 2020
Het bestuur heeft voor 2020 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.
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 niet gelukt.
Een beschrijving van en de verdere ontwikkeling van de aandachtsgebieden wordt in de volgende
paragrafen uiteengezet. Deze wijken vanwege de Corona impasse niet of ternauwernood af van
de rapportage over 2020. 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 flatscreen 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 PIN-betalingen 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,
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, kinderfeestjes.

In 2019 is de verouderde vloer vervangen voor een moderner aanblik.
De huidige gebruikers zijn (o.a.): BS Sint-Lambertus voor schoolgym, volleybalclub, voetbal, korfbal,
KBO-ouderengym 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, de Vaesheimer Bode, SVIV, 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. Een eigen boek
inleveren en gratis een ander meenemen slaat nog steeds goed aan. Tijdens de openingstijden van
het gemeenschapshuis kunt u te allen tijde binnen lopen.

4.2 Activiteiten 2020
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 i.s.m. de activiteitencommissie. 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 friet, snacks en eventueel met een snoepzak, chips en ranja. Er zijn
verschillende variaties mogelijk. Ook in 2020 zijn regelmatig kinderverjaardagen in D’n
Boogerd gevierd.

4.2.2 Rikken
Deze kaartavond is dit jaar een maandelijkse activiteit geworden.
Hierbij zijn gemiddeld toch steeds 12 – 16 personen aanwezig.
Hier zie je ook een echte integratie tussen jong en oud, de leeftijd
van de bezoekers varieert van 23 tot 83 jaar.

4.2.3 Inloopmiddag
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Sinds september 2017 worden op dinsdag inloopmiddagen gehouden voor de ouderen van Vessem.
Ze kunnen dan een kaartje leggen, rummikub spelen, lezen, tv kijken, biljarten of gewoon gezellig
samen kletsen.

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
Op zaterdag 8 februari organiseerden de fanfare en drumband hun jaarlijks carnavalsconcert. Dit
was een gezellige avond vol muziek en sketchjes. Een zeer geslaagde avond zoals vanouds.
Helaas mocht het carnavalsmatinee, wat georganiseerd wordt door de Spekstruiven en de KBO dit
jaar niet doorgaan.
Met de kermis houdt Jong Nederland haar jaarlijkse kermisloterij in d’n Boogerd, ook is er dan
muziek speciaal gericht op de wat ouderen. Op zondag is er een optreden van de Vaesheimer
blaaskapel en is er een springkussen voor de allerjongste bezoekers. Ook dit vond geen doorgang dit
jaar.

4.2.6 Vessemse kwis
In de afgelopen jaren werd de zogenaamde “Vessemse kwis” georganiseerd. Ondanks het succes
in het verleden heeft deze ook in 2020 niet plaatsgevonden. Door het afnemende animo voor de
kwis hebben de organisatoren besloten dat in 2019 de laatste kwis heeft plaatsgevonden.

4.2.7 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.

4.2.8 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 2020 door het coronavirus slechts 1 dansavond plaats gevonden.

4.2.9 Verder nog…
Jaarlijks wordt in d’n Boogerd de musical van de basisschool gehouden. 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. Ook wordt
10
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er elke maand de Vaesheimer Bode gevouwen. Tot slot zijn er het afgelopen jaar diverse lezingen
geweest en hebben bedrijven gebruik gemaakt van de vergaderruimten.

4.3 De mensen die dit mogelijk maken
De mensen maken D’n Boogerd. De Stichting en het gemeenschapshuis zouden niet kunnen 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 gaat.
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 15 vrijwilligers verzorgen, sommige 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 7 en minimaal 5.

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
lopende en nieuwe zaken te spreken zoals aankoop van nieuwe computers, deuren, en gordijnen om
in de behoefte van de verenigingen te kunnen blijven voldoen. Het bestuur bestaat op dit moment
uit de volgende leden: Johan van Esch, Henriëtte Borgers, Wim Huybers, Jos de Boer, Peter Geerts.
Eens per kalenderjaar (veelal voor de zomervakantie) komt het bestuur bijeen met de Raad van
Aangeslotenen (zie hierna).
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4.3.5 Raad van Aangeslotenen
De verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapshuis zijn ondergebracht 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 2020 heeft deze vergadering niet plaatsgevonden.
Als bestuur willen wij benadrukken dat wij het betreuren dat dit contact dat we op deze manier
hebben 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 2020
Realisatie 2020 Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem

V & W Rekeningen

Realisatie
2020

Baten
Baromzet
Zaalhuur gymzaal (P. v.d. Ven) belast met onbelast
Overige inkomsten

23.089,00
16.657,00
870,00
40.616,00

Directe lasten
Inkopen
Overige kosten

7.353,00
91,00
7.444,00

Overige opbrengsten
Subsidie gemeente Eersel
Overige opbrengsten
Tegemoetkoming schade COVID-19

13.000,00
2.316,00
4.000,00
19.316,00

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

44.593,00
-16.782,00
27.811,00

Sociale lasten
Afdracht soc. lasten

8.145,00
8.145,00

Overige personeelskosten
Overige personeelskosten (incl. vrijwilligersvergoedingen)

11.080,00
11.080,00

Huisvestingskosten
Onderhoud gebouw
Energiekosten
Kapitaallasten zonnepanelen
Overige huisvestingskosten

1.256,00
2.943,00
2.884,00
5.076,00
12.159,00
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Kantoorkosten
Kantoorkosten

3.419,00
3.419,00

Algemene kosten
Algemene kosten

3.633,00
3.633,00

Afschrijvingen
Afschrijvingen inventaris

9.471,00
9.471,00

Financiële baten en lasten
O.a. Kosten bank

TOAAL (+ = winst en -/- = verlies)

377,00
377,00
-23.607,00
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5 BIJLAGEN
Bijlage I Jaarprogramma D’n Boogerd 2020

5.1

Deze activiteiten worden onder normale omstandigheden georganiseerd.
Wekelijkse activiteiten :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KBO gym
Drumband repetitie
(12 keer per jaar EHBO cursus)
Schoolgym
Wintermaanden 2x korfbal per week (oktober t/m maart)
Volleybal 3 dagen per week ( waaronder peutergym en mini volleyers)
Biljartwedstrijden
Zaterdag volleybal- en korfbalwedstrijden
Toneelrepetitie
Wintermaanden Bridge
Con Brio repetitie
Koersbal
Dansmarietjes repetitie
4x per week biljarten
Volksdansen SVIV
Yoga
Inloopmiddag ouderen KBO

2-wekelijkse activiteiten:
•
•
•

Overleg Zuidzorg
Rikken
Fotoclub lucifer

Maandelijkse activiteiten:
•
•
•
•
•

Dorpsraad vergadering
Wandelaars koffie
Click sport (wintermaanden)
Stijldansavond
Samen eten KBO
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Incidenteel:
•
•
•
•
•
•
•

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