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INHOUD
VOORWOORD

Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar 
beperkingen verdwijnen, een plek waar je geluk kunt 
halen en brengen. burgerinitiatiefgroep in de zomer van 
2015. Zo is getracht de “droom” die toen was ontstaan 
ook te realiseren. Door de ruimhartige ondersteuning 
van diverse zich betrokken voelende particulieren  en 
organisaties is afgelopen jaren gewerkt aan het toe-
komstbestendig maken met het nadrukkelijke behoud 
van het karakter van de burgerinitiatief. In ons perso-
neelsbeleid is daarom ook gekozen voor het zelfstan-
dige werkgeverschap. Nu aan het begin van 2020 is 
zichtbaar dat het resultaat groter en uitgebreider is dan 
wij ooit durfden dromen.

Wij kunnen terugzien op een prachtig 2019 en hopen dat 
de uitrol van de PieterBrueghelHuis-gedachte ook in 
2020 door kan gaan, ondanks de toch wel  bestaande 
financiële zorgen. Wij vertrouwen op een blijvende be-
trokkenheid vanuit de samenleving.

In het jaarverslag leest u wat er allemaal is gereali-
seerd. Dit is het resultaat en de inspanning van velen; 
onze medewerkers, onze vrijwilligers, onze bezoekers, 
onze (financiële) ondersteuners, het bestuur van de 
Stichting Vrienden van het PieterBrueghelHuis en Stich-
ting PieterBrueghelHuis.

Wetend dat er nog veel te doen is en de uitdaging groot 
om de continuïteit te waarborgen, kijk ik vol vertrou-
wen naar de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Fer van Campen, Voorzitter bestuur PieterBrueghelHuis

11
Hoofdstuk 1 / pagina 3

 Artikel; Stadkrant Veghel 



JAARPLAN LANGE TERMIJN
PIETERBRUGHELHUIS IN VOGELVLUCHT

Het PieterBrueghelHuis geniet steeds meer bekendheid
als ontmoetingshuis in de gemeente Meierijstad. G
middeld bezochten 370 mensen per week ons huis.
De mensen komen dan voor een activiteit of een
praatje. Een deel van de bezoekers zijn meerdere dagen 
per week als bezoeker en/of als vrijwilliger aanwezig.
Wekelijks waren er 54 actieve vrijwilligers actief in ons 
huis. Vaak voor een of meerdere dagdelen per week. 

Een deel van de vrijwilligers is ook deelnemer aan een
activiteit. Het vrijwilligerswerk kan voor hen ook een 
manier zijn om weer in het arbeidsproces te komen.

. 
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WIE KWAMEN ER NAAR HET PIETERBRUEGHELHUIS

Jong en oud bezochten ons huis;
Kinderen van OBS ’t Heibosch en OBS de Uilenbrink 
hebben in 2019 meerdere activiteiten gedaan in het 
creatief atelier, de kokerij of de werkplaats. De eerste 
school doneerde bovendien een bedrag aan het Pieter-
BrueghelHuis dat ze hadden opgehaald met de verkoop 
van kerstknutsels, die ze gemaakt hadden in ons ate-
lier! (zie ook donaties).  Ook bezochten kinderen van 
Buitenschoolse opvang ’t Kroontje af en toe ons huis 
voor leuke activiteiten. De ontmoeting van jong en oud 
ervoeren beide groepen als waardevol.

Stagiaires van het praktijkonderwijs Fioretticollege en 
stagiaires van ROC de Leijgraaf, en Zwijsen College voor 
een maatschappelijke stage zijn voor langere periode in 

huis werkzaam geweest. Naast tenminste 10 stagiaires 
is ook de jongerengroep M25 2 maal vrijwillig actief 
geweest bij activiteiten in het PieterBrueghelHuis.

(Jong) volwassenen kwamen als vrijwilliger of namen 
deel aan de kokerij, creatieve en /of beweegactiviteiten 
of bezochten het Autisme café. Ook bezochten ruim 300 
volwassenen een eenmalige activiteit in het weekend of 
in de avond zoals de theatervoorstelling Roosje in het 
kader van 75 jaar bevrijding Meierijstad of  het filmfesti-
val Beholders.

Tot slot waren de senioren goed vertegenwoordigd als 
vrijwilliger en/of als bezoeker. Zij spraken elkaar bij het 
biljart, bewegen op muziek, breien en haken,  de kokerij 
of een zondagse activiteit.  Voor mensen met dementie 
of een hersenaandoening was het Atelier Bijzonder Ont-
moeten en de wandelgroep Actief een fijne plek om naar 
toe te gaan. Mensen die chronisch ziek zijn hadden baat 
bij Dance & Health, (stoel)yoga of bewegen op muziek. 
Mensen die om diverse redenen (tijdelijk) geen betaald 
werk hadden of konden uitvoeren voelden zich welkom 
in een ons huis.  Ze kwamen voor een re-integratie – 
werkervaringsplaats. Het PieterBrueghelHuis  is een 
plek waar je je zelf mag en kan zijn. Kortom iedereen uit 
Meierijstad komt bij ons binnen in 2019.
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ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT

We boden in 2019 een uiteenlopend lopend aanbod aan 
activiteiten, deze zijn ontstaan door inbreng van vrijwil-
ligers en behoeften van bezoekers. De activiteiten zijn te 
verdelen in: creatieve activiteiten, tuinwerk, beweegac-
tiviteiten, ontmoeten en kokerij. 

In 2019 zijn de volgende activiteiten toegevoegd: brid-
gen, de liederentafel, het repareerhuis, voetreflexologie,  
de kapster en stoelyoga. Het aanbod groeit en hangt af 
van de actieve vrijwilligers en de ‘vraag’ van bezoekers 
van het PieterBrueghelHuis.

Tijdens de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrij-
ding zoals de vertelvoorstelling van Rene Hildesheim en 
de theatervoorstelling van BLUV en het documentaire 
Festival Beholders zagen we ook mensen, die door de 
week werken en in de avond of het weekend graag wil-
len genieten en anderen willen ontmoeten.

Sinds de opening van het PieterBrueghelHuis is er elke 
maand een zondagmiddagprogramma. Vaak is er dan 
live muziek en ruimte voor ontmoeting en spelletjes 
doen. Een speciaal zondagmiddagprogramma organi-
seerden we voor kerst; onze kookvrijwilligers ontvingen 
40 gasten voor een kerstlunch en daarna stonden er 
vrijwilligers en bezoekers klaar met hun zelfgemaakte 
producten voor nog meer bezoekers. Enkele vrijwilligers 
organiseerden het maken van kerststukjes en de band 
‘Ut gu nie van eiges’ trad die middag op.

De zondagen werden wisselend bezocht tussen de 12 en 
80 bezoekers per keer. Centraal staat daarbij de ont-
moeting en het bieden van een huiselijke sfeer juist voor 
hen die dat vaak missen.
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ACTIVITEITEN IN 2019

•Werkbezoek van de gedeputeerden van Brabant en 
Limburg en de gemeente Meierijstad in PieterBrueghel-
Huis
•Coalitie tegen Eenzaamheid; informatie in de plaat-
selijke kranten, het opstellen van een sociale kaart  en 
bijeenkomsten van de betrokken organisaties met een 
plan van aanpak.
•Uitstapje voor alle vrijwilligers naar de Kildonkse Mo-
len. In totaal 42 vrijwilligers genoten van een heerlijke 
middag!
•Bridgedrive
•Zomerfestival; een zondagmiddag waarbij er ook 2 
workshops bezocht konden worden.•Droomsessie voor 
vrijwilligers en betrokken burgers.
•Mantelzorgworkshop Festival voor de gemeente Meie-
rijstad georganiseerd door ONS welzijn. Op onze locatie 
namen  34 personen deel aan een van de 4 workshops 
verzorgd door vrijwilligers van PieterBrueghelHuis. Na 
de zomer werden eveneens workshops georganiseerd.
•Beweegmiddag en opening van de nieuwe spiegel-
wand
•Droomsessie voor vrijwilligers en betrokken burgers.

Nieuwe activiteiten in het PieterBrueghelHuis in 2019
•De ‘ liederentafel’; 1x per maand waar tegen het eind 
van het jaar een redelijk ‘ vaste’ groep van 15 deelne-
mers samen zingen en elkaar ontmoeten.
•Stoelyoga; tussen de 8 en 12 personen per week namen 
deel aan de stoelyoga. Een professioneel docente ver-
zorgde de lessen.
•Bridgemiddag; 1 per maand onder leiding van profes-
sionele bridge docente.
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WAAR STAAN EN WAAR GAAN WE VOOR

In het PieterBrueghelHuis komen verschillende mensen 
samen. We omschrijven het PieterBrueghelHuis dan 
ook liever vanuit het effect: ‘Het PieterBrueghelHuis is 
een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en 
(creatieve) mogelijkheden ontstaan’.

Positief effect.
Een ontmoetingsplek zoals het PieterBrueghelHuis heeft 
een positief effect op het welbevinden van haar bezoe-
kers. Waar de een activiteit zoekt, heeft de ander juist 
behoefte aan rust en ontspanning. In het PieterBrueg-
helHuis kan het allemaal.

Unieke samenwerking
In het PieterBrueghelHuis vindt een unieke samen-
werking plaats tussen mensen (met veel of juist 
beperkte(re) mogelijkheden), werkzoekenden, mantel-
zorgers en vrijwilligers.

Verschillende instanties (zoals welzijn, onderwijs en 
zorg) en Veghelse (nu Meierijstad) burgers dragen hun 
steentje bij. Het doel is eenieder op zijn of haar talenten 
aan te spreken en die talenten te combineren, waardoor 
een verfijnd samenspel ontstaat met ‘zingeving’ als 
belangrijkste effect in de breedste zin van het woord. 
Aandacht voor geluk!
Zo vormt het PieterBrueghelHuis ook een plek waar 
men in het kader van de Participatiewet aan de slag 
kan, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwillige leer- of 
werkplek.
Alle activiteiten in het PieterBrueghelHuis worden ge-
initieerd vanuit enthousiaste bezoekers en vrijwilligers. 
Daarnaast benaderen coördinatoren vrijwilligers en 
professionals voor aanbod dat past bij onze missie en 
visie.  

Verschillende instanties (zoals welzijn, onderwijs en 
zorg) en Veghelse (nu Meierijstad) burgers dragen hun 
steentje bij. 

Het doel is eenieder op zijn of haar talenten aan te 
spreken en die talenten te combineren, waardoor een 
verfijnd samenspel ontstaat met ‘zingeving’ als belang-
rijkste effect in de breedste zin van het woord. 

Aandacht voor geluk!
Zo vormt het PieterBrueghelHuis ook een plek waar 
men in het kader van de Participatiewet aan de slag 
kan, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwillige leer- of 
werkplek.

Alle activiteiten in het PieterBrueghelHuis worden ge-
initieerd vanuit enthousiaste bezoekers en vrijwilligers. 
Daarnaast benaderen coördinatoren vrijwilligers en 
professionals voor aanbod dat past bij onze missie en 
visie.  

We streven er naar dat 90% van de inwoners van Mei-
erijstad het PieterBrueghelHuis kent en weet voor wie 
het huis er is en wat men er kan doen. Daarnaast willen 
we over 3 jaar tenminste 1500 bezoekers per maand 
trekken met gemiddeld 45 actieve vrijwilligers die 
wekelijks in huis werkzaamheden uitvoeren. Het Pieter-
BrueghelHuis is financieel gezond en heeft een goede en 
solide organisatie.
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DOELSTELLINGEN 2019
1. Groei in aantal bezoekers

In 2018 is er eenmalig een telling gehouden. In 2019 zijn  
er twee maanden tellingen uitgevoerd van het aantal 
bezoekers en vrijwilligers die aanwezig waren in het 
PieterBrueghelHuis. Het gaat hierbij niet om unieke per-
sonen, maar om aantallen personen per dag.  Er is een 
duidelijke groei te zien in het aantal bezoekers (figuur 1).
Bij deze tellingen zijn bezoekers van activiteiten die 
huurders organiseerden in ons huis niet meegerekend.
Bezoekers komen naar het huis via andere bezoekers of 
vrijwilligers en via open zondagmiddagen of via pers-
berichten en de website. In toenemende mate komen 
bezoekers binnen via een intermediair. Intermediairs 
de ons huis bezochten in 2019 zijn: ONS welzijn, Unik, 
Labyrint, Sterker werkt, Thuiszorg, GGZ Oost Brabant, 
Hersenz,  Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad, Q-
café en eerstelijns zorgprofessionals zoals huisartsen en 
praktijkondersteuners.

Fig. 1 Aantal bezoekers PBH in 2018 en 2019

2. Vrijwilligers blijven actief in PieterBrueghelHuis
Wekelijks waren er gemiddeld 54 vrijwilligers actief in 
het PieterBrueghelHuis. Het gehele vrijwilligersbestand 
in 2019 stond uit 80 vrijwilligers.
Het aantal vrijwilligers dat wekelijks actief was in huis, 
is iets afgenomen in 2019 ten opzichte van 2018. Dit 

heeft deels te maken met het feit dat het grootste deel 
van de verbouwactiviteiten klaar is en dat de taken 
voor de diverse vrijwilligers duidelijk worden. Op de 
rustige dagen kan er per dagdeel 1 gastvrouw of gast-
heer actief aan de slag. Voor de drukke momenten zijn 
er 2  personen nodig om het werk aan te kunnen.
Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers in 2018 en 2019 
uitgestroomd naar betaald werk of na burn-out of ont-
slag weer aan de slag gegaan. 

In 2019 zijn er 3 vrijwilligers vertrokken mede door oa 
privé omstandigheden. Met alle vrijwilligers die zijn 
vertrokken is een exitgesprek gevoerd.
Duidelijk is dat een 10-tal vrijwilligers vaker dan 1x 
per week actief is of meerdere activiteiten uitvoert. Ook 
zijn er vrijwilligers die als deelnemer aan activiteiten 
meedoen.
In 2019 zijn de eerste 2 coördinerend vrijwilligers aange-
steld.  Deze vrijwilligers werden ingezet voor advies en 
voor het incidenteel vervangen van de coördinator voor 
een dagdeel en de vakantieperiode.

De vrijwilligers kwamen gemiddeld 3 keer per jaar 
bijeen in diverse groepen (kookvrijwilligers, creatieve 
vrijwilligers en de gastvrouwen en gastheren). Tijdens 
de overleggen deelden coördinatoren en vrijwilligers de 
laatste afspraken en bespraken ze verbeterpunten en 
goede ideeën.
Vrijwilligers voor de tuin en vrijwilligers die zich in-
zetten voor de verbouw en het onderhouden van het 
gebouw kwamen incidenteel bij elkaar. De eerste groep 
kwam bijeen onder leiding van de coördinator en de 
andere groep onder leiding van de beheerder.
Door de inzet van deze vrijwilligers is de tuin actief 
gebruikt en kwamen er veel verse producten uit de tuin 
voor eigen gebruik.
Ook is het voorhuis in 2019 in gebruik genomen en 
heeft er een verbouwing aan de voorste keuken kunnen 
plaatsvinden.
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Fig. 2. Aantal actieve 
vrijwilligers in Pieter-
BrueghelHuis geme-
ten in april 2018 en 
oktober 2019



Scholing van vrijwilligers:
In 2019 volgden acht vrijwilligers de reanimatietraining 
van Veghel Hartsave  Zij zijn allen gecertificeerd en ook 
inzetbaar als burgerhulpverlener!

Vrijwilligerscafé en vrijwilligersborrel
In 2019 werden twee bijeenkomsten in de avond georga-
niseerd zodat vrijwilligers ook op een ontspannen ma-
nier elkaar konden ontmoeten. De bijeenkomsten waren 
ook bedoeld om vrijwilligers te bedanken voor alle inzet 
die zij elke week of in het weekend uitvoeren.

3 Kwaliteit van het PieterBrueghelHuis; aandacht voor 
Geluk staat centraal!
Er is geen onafhankelijk kwalitatief onderzoek uitge-
voerd in 2019 om de kwaliteit van de aanwezigheid 
en de activiteiten van het PieterBrueghelHuis die het 
bezoekers en vrijwilligers biedt te meten.
 In 2018 is de effectencalculator als onderzoekstool in-
gezet. Deze tool werd deskundig door medewerkers van 
ONS welzijn uitgevoerd. Gezien het feit dat de methode 
erg arbeidsintensief was en ook voor het financiële deel 
meer vragen opriep dan antwoorden gaf, is in 2019 is 
een poging gedaan om een student-onderzoeker in te 
zetten via een Hogeschool of universiteit. Ondanks de 
contacten met Hogescholen en de vacature die we heb-
ben gedeeld is er geen student gevonden. 

De coördinatoren hebben in de gesprekken met vrijwil-
ligers en bezoekers wel informatie opgehaald over wat 
het PieterbrueghelHuis voor hen betekent. De artikelen-
serie (bijlage 1) geeft een mooie weergave van wat het 
PieterBrueghelHuis kan opleveren.
Genoemd worden ‘erbij horen’, ‘je thuis voelen’, ‘je mag 
zijn wie je bent’, geluk ervaren dat anderen gelukkig 
worden van de activiteiten en de gezelligheid’, ‘vrienden 
maken’, ‘nieuwe talenten ontdekken’.

Tijdens de droomsessie voorjaar 2019 deelden 25  bezoe-
kers, vrijwilligers en burgers de volgende wensen voor 
het PieterBrueghelHuis:

 We wensen dat er gelijkheid, verbondenheid en   
  onderlinge betrokkenheid is en dat mensen tijd en 
  aandacht besteden aan elkaar.

  Specifiek vragen wij aandacht  voor eenzame mensen,    
  mensen die sociaal minder vaardig zijn en anderen  
  die moeite hebben om mee te doen, te participeren. 
  We moeten voor hen aandacht hebben en een veilige  
  haven bieden. Er zijn zoals je bent is belangrijk!

We mochten een werkplek bieden aan mensen die het 
vertrouwen in de maatschappij en of in zichzelf verloren 
waren. In ons huis voelden ze  dat ze zichzelf konden 
zijn en dat ze ook talenten hadden, waar ze anderen 
weer blij mee konden maken. We koesteren elk verhaal 
van  een bezoeker, vrijwilliger en professional, waarin 
we horen dat mensen weer een gevoel hebben van ‘er 
toe doen’ en erbij horen en een reden hebben om het bed 
voor uit te gaan! Dit zijn de parels op het werk van ons 
allen!

        Foto’s van het dagje uit met de vrijwilligers naar de Kildonkse molen
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4. Het PieterBrueghelHuis is financieel gezond
Het PieterBrueghelHuis wordt financieel gesteund door 
de gemeente Meierijstad, donaties van personen en door 
sponsoracties.
Donaties
In 2019 hebben de volgende acties en organisaties ons 
een mooi bedrag gedoneerd:
Gewoon Doen     €1.500,00
Ujese Paesrally (Lionsclub)  €1.250,00
Raboclubsupportactie    €1.297,06
Krollenloop    €4.000.00
MARS      €2.645,00
OBS ’t Heibosch   €   526,00

In 2019 huren de volgende organisaties structureel een 
ruimte bij ons in Huis:
• Karin Visser yoga
• StichtingOpAndereGedachten 
• IVN afdeling Veghel (vereniging voor Natuur en       
                Mileu educatie)
• 2power
• Voetpraktijk Dos Pia
• www.ggzoostbrabant.nl
• Variozo
• Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad

Er is sinds de afronding van de verbouwing van het 
voorhuis van het PieterBrueghelHuis een toename in 
geschikte ruimtes voor verhuur en dus ook een toename 
(zie Fig. 3)

In 2019 heeft de werkgroep Financiën een advies ge-
geven aan het bestuur. Inzetten op het verlagen van 
de energiekosten door de aanschaf van zonnepanelen 
naast andere energiebesparende maatregelen hebben 
nu prioriteit. Het bestuur heeft voorbereidende werk-
zaamheden uitgevoerd naar de realisatie van zonne-
panelen op het gebouw. Er is een raming gemaakt van 
de kosten en de opbrengsten van zonnepanelen. Het 
bestuur voerde gesprekken met andere partijen over  de 
financiering van de panelen. De opbrengst van de  rabo-
clubsupportactie vormt het begin van een sponsoractie 
voor de zonnepanelen. De jaarrekening 2019 vindt u in 
hoofdstuk 10.

5. PieterBrueghelHuis zet zich in voor arbeids-(re)inte-
gratie
Het werken aan perspectief van mensen die (tijdelijk) 
uit het arbeidsproces zijn is een belangrijke pijler van 
het huis. Door het aantrekken van (startende) bedrijfjes 
en samenwerking met gemeente, vluchtelingenwerk, 
arbeidsintegratie en coaching bedrijf konden we in 
2019 een plaats bieden aan tenminste 7 personen om te 
werken aan perspectief op (betaald) werk. In 5 gevallen 
ging het om toeleiden van mensen naar betaald werk. 
In 2018 zijn er 5 personen via arbeids-(re)integratie naar 
(vrijwilligers) werk toegeleid.
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Fig. 3 Aantal structurele huurders in het PieterBrueghelHuis



6. Contact met intermediairs en nieuwe bezoekers
In de zomer van 2019 werd een netwerkbijeenkomst 
georganiseerd voor de eerstelijns professionals. Door de 
late uitnodiging waren er weinig professionals aanwe-
zig. Er is afgesproken een nieuwe netwerkbijeenkomst te 
organiseren voor hen en welzijnswerkers in Meierijstad.

In 2019 zijn er diverse cafés c.q. ontmoetingsbijeenkom-
sten georganiseerd;

* Het Alzheimercafé. De 12 bijeenkomsten zijn goed be-
zocht door patiënten en vooral mantelzorgers, familie-
leden en geïnteresseerden.

* Het Autismecafé. Een keer maand komen mensen met 
autisme elkaar opzoeken. Zo rond de 15 personen jong 
en oud genieten van een fijne avond.
ten het café.

*Het Q-café; 
voor patiënten die te maken hebben met de gevolgen 
van de Q-Koorts. Tussen de 12 tot 25 personen bezoch-
ten het café.
* De dementietafel:

*Het Q-café; Voor patiënten die te maken hebben met de 
gevolgen van de Q-Koorts. Tussen de 12 tot 25 personen 

*Het Q-café; Voor patiënten die te maken hebben met de 
gevolgen van de Q-Koorts. Tussen de 12 tot 25 personen 
bezochten het café.

* De dementietafel: van familievereniging Dichtbij. 45 
mensen bezochten de bijeenkomst die voor de regio 
West. Het is een ontmoetingsplek waar professionals 
en familie met elkaar in gesprek gaan over een thema. 
Dit keer was het thema “ Hoe zorg je dat veiligheid en 
geborgenheid voor mensen met dementie en een ver-
standelijke beperking goed in beeld zijn.”

* Informatiebijeenkomst Hersenz: De organisatie orga-
niseert voor patiënten met een Niet-aangeboren hersen-
letsel en de mantelzorgers en familie een bijeenkomst 
waarin aandacht is   herkenning van problemen en 
uitwisseling van informatie over het omgaan met de ge-
volgen. De bijeenkomst werd bezocht door 12 personen.
 
* De coalitie tegen Eenzaamheid werken 10 organisaties; 
in Meierijstad samen om de eenzaamheid onder ouderen 
tegen te gaan. Onder de naam “Samen wel thuis” komt 
er een plan van aanpak, waarbij er een belangrijke rol is 
weggelegd voor studenten ven ROC de Leijgraaf.
Het gaat om de volgende organisaties: gemeente Meie-
rijstad, ROC de Leijgraaf, Welzijn de Meierij, ONS welzijn, 
BrabantZorg, Area, Dementievriendelijk Meierijstad, 
Laverhof, GGZ Oost Brabant en het PieterBrueghelHuis.
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COMMUNICATIE

IIn het afgelopen jaar heeft de werkgroep PR en commu-
nicatie gezorgd voor 8 mooie artikelen in de Stadskrant 
Veghel. Acht bijzondere mensen vertelden hun verhaal 
over het PieterBrueghelHuis.
Zoals Gerard Groot (73 jaar) die naar eigen zeggen een 
ietwat eenzaam bestaan had. Hij zegt nu hij een regel-
matige bezoeker is van het PieterBrueghelHuis: “Ik hoor 
er helemaal bij”. Maar ook Angelique geeft aan “De 
sfeer in PieterBrueghelHuis is super goed!”. Angelique is 
blij dat ze in het PieterBrueghelHuis terecht is gekomen. 
“Ik had een zware tijd toen ik hier begon, maar nu ben ik 
er doorheen” zegt ze. “Financiële problemen en het feit 
dat ik door mijn ziekte niet meer kon werken als voor-
heen, zorgden voor problemen. In het PieterBrueghel-
Huis kreeg ik de kans om mijn werk als kapster vrijwil-
lig weer op te pakken.”

Het PieterBrueghelHuis kwam dit jaar ook in de publi-
citeit omdat zij als een van de weinige organisaties de 
hele zomer open zijn en mensen een ontmoetingsplaats 
bieden.

De zomereenzaamheid te lijf in het Veghelse PieterBrueghelHuis

VEGHEL - Juist tijdens de vakantie voelen veel mensen -ouderen én 

andere thuisblijvers- zich eenzaam. Het PieterBrueghelHuis in Veg-

hel koos er daarom bewust voor alle activiteiten door te laten gaan. 

De zomereenzaamheid te lijf in het Veghelse PieterBrueghelHuis

VEGHEL - Juist tijdens de vakantie voelen veel mensen -ouderen én 

andere thuisblijvers- zich eenzaam. Het PieterBrueghelHuis in Veg-

hel koos er daarom bewust voor alle activiteiten door te laten gaan. 

Daarnaast werden vrijwilligers en bezoekers actief 
betrokken bij 75 jaar bevrijding Meierijstad. Naast een 
prachtige (foto) expositie trad de buitentheatergroep 
BLUV op met een aangrijpend theater over Roosje in 
“oorlogstuig”.

Vrijwilliger en bezoeker René van Hildesheim zorgde 
ook voor een bijzondere avond in het PieterBrueghel-
Huis met zijn verhalen van de oorlogstijd.

Het eerste Filmfestival Meijerijstad had ons huis als een 
van haar locaties en zorgde voor een mooie film. Er was 
genoeg tijd om over de film te spreken met de documen-
tairemaker en een van de deelnemers aan de documen-
taire.
 

8
Hoofdstuk 8/ pagina 13



ORGANISATIE VAN HET PIETERBRUEGHELHUIS

Vrijwilligers
Het PieterBrueghelHuis heeft 80 vrijwilligers, die zich 
samen met de bezoekers inzetten voor een fijne plek met 
betekenisvolle activiteiten. Zij vormen het hart van de 
organisatie.
De vrijwilligers zijn grofweg in te delen in: vrijwilligers 
die zich inzetten voor het onderhoud en gebruik van het 
gebouw, de werkplaats en de tuin. Vrijwilligers voor 
creatieve activiteiten, beweegactiviteiten, de kokerij, 
gastvrouwen en heren en vrijwilligers die zich inzet-
ten in de werkgroep Pr en communicatie en het atelier 
bijzonder ontmoeten.

Bestuur
Het bestuur is in 2019 op volle kracht gekomen door de 
aanstelling van Pieter Verhoeven tot secretaris.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Fer van Campen (voorzitter)
Pieter Verhoeven (secretaris)
Gerry Hurkens (penningmeester)
Ad Nijssen (bestuurslid)
Myriam Simons (bestuurslid)

Medewerkers
Karin Cornelissen (coördinator)
Mirjam Kooistra (coördinator)
Trudy van Daatselaar (inval-coördinator)
Ron Hattenberg (beheerder)
Ze hebben in totaal een aanstelling van 1,7 FTE.

Netwerkpartners
De deelnemers aan ons stakeholdersoverleg (voorheen 
deelnemersraad genoemd) zijn:
Esther de Bie, ONS Welzijn
Gonnie Smulders, ONS Welzijn
Diana Zijlmans, Brabant Zorg
Peter Bakx, Op Andere Gedachten
Pieter van Dieperbeek, Adviesraad Sociaal Domein
Vacature, GGZ Oost-Brabant
Jan Janssen, Voedselbank
Vacature, ROC de Leijgraaf/ Coalitie Eenzaamheid
Vacature, Vluchtelingenwerk
Piet Linschooten, vrijwilliger PieterBrueghelHuis
Gerard Groot, bezoeker PieterBrueghelHuis

Overleden in 2019: José de Boer
José is vanaf het allereerste uur van grote betekenis 
geweest voor het PieterBrueghelHuis. Een mede-dromer 
in de initiatiefgroep, diemet haar ondernemende geest 
veel mogelijk wist te maken. Met een tomeloze energie, 
veel kennis, rijke ervaring en heerlijke out-of-the-box 
ideeën, gaf José kleur en invulling aan het PieterBrueg-
helHuis. Zij wist als geen ander altijd deuren te openen 
in haar omvangrijke netwerk. Heel ondernemend en 
intensief bewandelde zij paden, die voor ons erg waar-
devol werden.
Als lid van de deelnemersraad was José een enorm in-
spirerend persoon, die kundig en aanstekelijk, haar visie 
wist neer te zetten.
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VOORUITBLIK 2020

Komend jaar willen we werken aan een verdere toe-
name van bezoekers en vrijwilligers. Dit doen we door 
te blijven inzetten op bestaande activiteiten en huidige 
vrijwilligers en bezoekers. Daarnaast zetten we in op  
zichtbaarheid van het PieterBrueghelhuis in Meierij-
stad. Het PieterBrueghelHuis moet een keuze zijn voor 
alle burgers in Meierijstad, die zoeken naar een veilig 
thuis, ontmoeting, persoonlijke groei, maar ook rust en 
ontspanning

Enerzijds zetten we in op publiciteit in de (Stads)krant, 
omroep Meierijstad, een nieuwe brochure en netwerk-
bijeenkomsten zorg en welzijn Meierijstad en anderzijds 
door het aantrekken van nieuwe netwerkpartners en 
huurders. Door nieuwe organisaties kan ook het aanbod 
en de zichtbaarheid van het PieterBrueghelHuis worden 
vergroot.

We zetten in op deelname aan enkele grote activiteiten 
die plaatsvinden in Meierijstad zoals Fabriek Magnifi-
que, een film of theatervoorstelling en een Festival.
We breiden het aanbod in het kader van arbeids(re)inte-
gratie verder uit. Dit kan door een goed samenwerking 
met organisaties als Sterker Werkt en PIM coaches van 
gemeente Meierijstad.

We bieden in 2020 een vitaliteitsprogramma aan met 
een ruimer aanbod ook voor jongere deelnemers en we 
gaan inzetten op de zonnepanelen campagne om als 
PieterBrueghelHuis de energiekosten te verlagen.
Met de start van het project ‘ Aandacht maakt alles 
mooier’ besteden we een jaar lang extra aandacht aan 
het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen in de 
gemeente Meierijstad.

Vanuit het bestuur zal samen met de werkgroep Pr en 
communicatie  een sponsoractie opgezet worden voor 
de zonnepanelen. Begin 2020 zal het plan van aanpak 
geformuleerd worden en activiteiten zullen samen met 
vrijwilligers, bezoekers en enthousiaste organisaties 
worden uitgevoerd.

Naast deze activiteiten blijft het verder professionalise-
ren van de organisatie en het zoeken van samenwerking 
met belangrijke partners onze aandacht vragen.
Alles met als doel: aandacht voor geluk van de ander & 
met elkaar!
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ACCOUNTANTSRAPPORT



De Populier 1
Postbus 144, 5460 AC  Veghel
Telefoon (0413) 31 41 31
Telefax  (0413) 31 41 30
www.nagtzaamaccountants.nl

Aan het bestuur van

Stichting PieterBrueghelHuis  

Middegaal 25  

5461 XB Veghel

 

 

Kenmerk : AS/TS/165280.19

Datum : 23 juli 2020

Onderwerp :  jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.



1                ALGEMEEN

1.1                Bedrijfsgegevens

Stichting PieterBrueghelHuis heeft ten doel:

- het realiseren van een faciliterende ontmoetingsvoorziening voor kwetsbare mensen met een

chronische aandoening en hun
- het realiseren van de vrijwilligers organisatie die daarvoor nodig is (het opzetten, ondersteunen en

borgen
- het realiseren van een leerwerk bedrijf in het kader van beroepspraktijkvorming van scholieren en

een vrijwillige leer/werkplek voor mensen met een afstand tot de
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het verwerven van financiële
- het beheren van financiële middelen en het toezien op een zorgvuldige besteding ten behoeve van

het
- alles wat aan voormeld doel middellijk of onmiddellijk dienstbaar is.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

1.2                Bestuur

Het algemeen bestuur bekommert zich om de professionele structuur van het 

PieterBrueghelHuis en creëert en bewaakt voorwaarden voor een glorieuze toekomst.  

Bij de oprichting is gekozen voor een vijf-koppig bestuur, zij werken als vrijwilliger en 

verrichten al hun taken onbezoldigd. De samenstelling van het bestuur is per balansdatum als volgt: 

 

F.E.M. van Campen – voorzitter 

P.M. Verhoeven – secretaris 

G.J.A. Hurkens – penningmeester 

M.W.H. Simons 

A.H.J.M. Nijssen 

1.3                Resultaatbestemming

Het resultaat over de periode 2019 bedraagt € 26.684 en is als volgt toegevoegd aan het

stichtingsvermogen:

Algemene reserve € 26.684.
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

na bestemming stichtingresultaat

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Verbouwing 59.842 62.108

Inventaris 39.530 56.253

99.372 118.361

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Vorderingen 2.701 1.842

Overlopende activa 21.931 2.815

24.632 4.657

Liquide middelen  (3) 83.136 59.153

 207.140 182.171
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (4) 196.051 169.367

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 310 676

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen 3.143 7.498

Overlopende passiva 7.636 4.630

11.089 12.804

 207.140 182.171
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019

€

2018

€

Baten  (6) 256.584 251.442

Directe lasten  (7) 9.926 7.601

Lonen en salarissen  (8) 84.083 28.561

Sociale lasten  (9) 14.581 4.288

Pensioenlasten  (10) 7.012 2.404

Afschrijvingen  (11) 28.424 27.153

Overige personeelslasten  (12) 4.343 110.029

Huisvestigingslasten  (13) 66.696 56.952

Exploitatielasten  (14) 3.143 2.069

Verkooplasten  (15) 3.024 1.395

Algemene lasten  (16) 8.407 9.912

229.639 250.364

Financiële baten en lasten  (17) -261 -276

Stichtingsresultaat 26.684 802
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting PieterBrueghelHuis bestaat voornamelijk uit:

- het realiseren van een faciliterende ontmoetingsvoorziening voor kwetsbare mensen met een

chronische aandoening en hun
- het realiseren van de vrijwilligers organisatie die daarvoor nodig is (het opzetten, ondersteunen en

borgen
- het realiseren van een leerwerk bedrijf in het kader van beroepspraktijkvorming van scholieren en

een vrijwillige leer/werkplek voor mensen met een afstand tot de
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

Vestigingsadres

Stichting PieterBrueghelHuis (geregistreerd onder KvK-nummer 66102421) is feitelijk gevestigd op

Middegaal 25 te Veghel.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig

dat het bestuur van Stichting PieterBrueghelHuis zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en

dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen

bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen

bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde

voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare de realiseerbare waarde

is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten, subsidies en alle hiermee verbonden, aan

het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking

hebben.

Omzetverantwoording

De vermelde baten betreffen activiteiten die gesubsideerd zijn door de gemeente. De bestemming van

deze baten dienen dan ook volledig verantwoording te worden aan desbetreffende instantie. 

Pensioenen

Stichting PieterBrueghelHuis heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van

de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -

verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de

toekomstige afschrijvingen aangepast.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en

-lasten.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Verbouwing

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019

Aanschaffingswaarde 77.367 92.863 170.230

Cumulatieve afschrijvingen -15.259 -36.610 -51.869

62.108 56.253 118.361

Mutaties 

Investeringen 6.169 3.266 9.435

Afschrijvingen -8.435 -19.989 -28.424

-2.266 -16.723 -18.989

Boekwaarde per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde 83.536 96.129 179.665

Cumulatieve afschrijvingen -23.694 -56.599 -80.293

59.842 39.530 99.372

Afschrijvingspercentages

%

Verbouwing  10

Inventaris  20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Vorderingen

Debiteuren 2.701 1.842

Overlopende activa

Te factureren omzet - 361

Nog te ontvangen huurvermindering 20.000 -

Vooruitbetaalde kosten 1.931 2.454

21.931 2.815

3. Liquide middelen

Rabobank 81.125 57.763

Kas 2.011 1.390

83.136 59.153
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

4. Stichtingsvermogen

Algemene reserve 196.051 169.367

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 2019 169.367

Resultaatbestemming boekjaar 26.684

Stand per 31 december 2019 196.051

De algemene reserve is het vermogen waarover zonder bestemming door wettelijke of statutaire

beperkingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Deze reserve

wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op lange termijn te waarborgen.

5. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 310 676

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.840 2.869

Pensioenen 303 4.629

3.143 7.498
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.250 1.250

Vakantiegeldverplichting 3.923 2.004

Te betalen kosten 2.463 1.376

7.636 4.630

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen activa

Huurcompensatie

Vanaf 1 januari 2017 wordt voor de periode van 5 jaar een periodieke donatie gedaan van € 20.000

per jaar ter vermindering van de huur.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van een

onroerende zaak (€ 40.000 per jaar).
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€

2018

€

6. Baten

Opbrengsten activiteiten 29.514 21.237

Subsidies en donaties 227.070 230.205

256.584 251.442

Subsidies 

Door gemeente Meierijstad wordt per kwartaal een bijdrage vanuit de WMO-gelden 

gestort. 

Dotaties  

De eigen bijdrage bezoekers bestaat uit een vrijwillige bijdrage die bezoekers geven 

voor koffie of anderszins en die zij in de daarvoor bestemde doosjes achterlaten. 

Ontvangen donaties komen van bedrijven, particulieren, Rabo ClubKasCampagne, 

stichtingen met een maatschappelijke doelstelling die al dan niet met naam genoemd 

willen worden. Voor zover zij dat wél op prijs stellen, is dit in het huis geuit in de vorm 

van een klaver. Sommige giften zijn gelabeld door de gever, andere zijn vrij 

besteedbaar. De sponsoringsbijdragen bestaan hoofdzakelijk uit kortingen op 

materialen en arbeid.  

Omzet restaurant 7.538 4.395

Omzet kokerij/ bakkerij 3.648 4.239

Omzet creatief atelier 2.028 1.431

Omzet verhuur ruimtes 13.855 8.896

Omzet overigen 2.445 2.276

29.514 21.237

Ontvangen subsidie Gemeente Meierijstad 199.626 194.000

Ontvangen subsidie Oranjefonds - 10.000

Ontvangen eigen bijdrage bezoekers 4.489 3.070

Donaties/ overige bijdragen 12.955 23.135

Ontvangen subsidie Kansfonds 10.000 -

227.070 230.205

256.584 251.442
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7. Directe lasten

2019

€

2018

€

Inkopen activiteiten

Bijeenkomsten 7.051 4.256

Kokerij & Bakkerij 1.753 1.940

Creatief atelier 498 408

Verhuur ruimtes - 493

Overigen 624 504

9.926 7.601

Personeelslasten

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen 82.483 26.499

Mutatie vakantiegeldverplichting 1.600 2.062

84.083 28.561

9. Sociale lasten

Sociale lasten 14.581 4.288

10. Pensioenlasten

Pensioenlasten 7.012 2.404

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 was 3 werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018:

1). 

11. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 8.435 7.817

Inventaris 19.989 19.336

28.424 27.153
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Overige lasten

2019

€

2018

€

12. Overige personeelslasten

Uitzendkrachten/ gedetacheerden - 107.385

Studie- en opleidingskosten 999 380

Onkostenvergoedingen 124 -

Reiskostenvergoedingen 1.872 907

Diverse vergoedingen vrijwilligers 1.298 1.038

Kantinekosten - 144

Overige personeelskosten 50 175

4.343 110.029

13. Huisvestigingslasten

Huur onroerende zaak 40.008 40.008

Gas water licht 25.848 21.479

Verzekering gebouwen 681 693

OZB en overige zakelijke lasten 3.243 1.869

Schoonmaakkosten gebouw 9.468 8.400

Bewakingskosten 2.573 -

Onderhoud gebouw 4.337 3.268

Onderhoud tuin 506 621

Overige huisvestingskosten 32 614

Huurcompensatie via donatie -20.000 -20.000

66.696 56.952

14. Exploitatielasten

Kleine aanschaffingen 2.757 1.032

Reparatie en onderhoud 386 1.037

3.143 2.069

15. Verkooplasten

Reclame- en advertentiekosten 3.024 236

Open dagen - 1.131

Representatiekosten - 28

3.024 1.395
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2019

€

2018

€

16. Algemene lasten

Contributies en abonnementen 421 1.477

Kantoorbenodigdheden 1.257 2.212

Telefoonkosten 1.352 1.178

Computerkosten 1.248 1.489

Accountantskosten 2.465 2.584

Administratiekosten 1.288 -

Verzekeringen 321 302

Overige algemene kosten 55 670

8.407 9.912

17. Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank -261 -276
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6                OVERIGE TOELICHTINGEN

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De entiteit heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Het

PieterBrueghelHuis is hierdoor van 16 maart tot en met 1 juni 2020 gesloten geweest. Doordat er

minder activiteiten zijn georganiseerd en de bezoekersaantallen zijn gedaald, zijn de donaties

teruggelopen. De subsidie vanuit de gemeente Meierijstad is daarentegen voor geheel 2020

gewaarborgd. Door de opbouw van weerstandsvermogen en voldoende liquiditeiten hiervoor verwacht

de entiteit dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten in de toekomst.

Ondertekening bestuur voor akkoord.

VEGHEL, 23 juli 2020

  

F.E.M. van Campen G.J.A. Hurkens

  

M.W.H. Simons A.H.J.M. Nijssen

 

 

P.M. Verhoeven
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 Exploitatiebegroting  
  

Jaar 2019 2020 2021 2022
INKOMSTEN
Opbrengsten
Deelnemers - eigen bijdrage 4.489 3.200 4.000 4.245
Omzet bijeenkomsten 7.538 2.200 4.800 6.169
Omzet overige/verkoop producten 8.121 3.600 5.900 7.011
(onder) verhuur ruimtes 13.855 7.500 10.500 12.178
ontvangen donaties 22.955 14.000 18.000 21.000
Subsidie (exploitatie) 199.626 199.626 199.626 199.626
Omzet totaal 256.584 230.126 242.826 250.228

212.236 206.426
KOSTEN
Personeelskosten
Coördinatoren 88.770 90.989 93.264 95.596
Beheerder gebouwen 18.902 19.375 19.859 20.355
totaal 107.672 110.364 113.123 115.951

Vrijwilligerskosten
Opleiding en attenties 2.347 1.900 2.125 2.236
totaal 2.347 1.900 2.125 2.236

Kostprijs van de omzet 
Kosten activiteiten 2.875 1.700 2.300 2.588
kosten bijeenkomsten 7.051 1.800 4.426 5.738
kosten tbv verhuur 0 0 0 0
totaal 9.926 3.500 6.726 8.326

Huisvestingskosten
Huur pand 40.008 40.008 40.008 40.008
Huurvermindering -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Energiekosten 25.848 20.500 11.000 8.300
Reparatie/klein onderhoud 4.337 4.424 4.500 4.419
Gemeentelijke belastingen 3.243 2.600 2.800 3.000
Schoonmaakkosten 9.468 7.000 7.140 7.283
Verzekeringen 681 697 713 729
Onderhoud tuin 506 650 665 680
Techn. Kosten 2.573 2.632 2.693 2.755
Overige/onvoorzien 32 150 150 150
totaal 66.696 58.661 49.668 47.323

Exploitatiekosten
Inrichtingskosten - klein 2.757 3.500 1.750 2.254
reparatie en onderhoud 386 2.500 1.250  1.500
totaal 3.143 6.000 3.000 3.754

Apparaatkosten
Kantoorbenodigdheden 1.257 1.500 1.379 1.800
PR & Communicatie 3.024 3.326 3.175 3.100
Telefoon / WIFI / CAI 1.352 1.406 1.379 1.450
Computer kosten 1.248 1.373 1.310 1.300
Acc.- en advieskosten 2.465 2.514 2.490 2.475
Administratiekosten 1.288 900 1.094 1.200
Div. verzekeringskosten 321 327  334 341
Abonn. en lidmaatschappen 421 429 438 450
Div. alg. kosten 55 66 150 150
Afschrijvingen 28.424 29.703 31.200 29.500
totaal 39.855 41.545 42.949 41.765

Totale kosten 229.639 221.970 217.591 219.355



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-BEGROTING

Na een prachtige groei in 2019, waarbij we zagen dat 
steeds meer mensen het PieterBrueghelHuis wisten te 
vinden, zien we nu in 2020 een flinke daling. Dit heeft 
zijn weerslag op de begroting van 2021.

Dit is gelegen in het feit dat het PieterBrueghelHuis als 
gevolg van de Coronacrisis 4 maanden dicht geweest 
is en geen bezoekers heeft kunnen ontvangen. Velen 
bezoekers van het PieterBreughelHuis vallen onder de 
risicogroepen en zijn dus extra kwetsbaar. 
Sinds begin juli 2020 is het PieterBrueghelHuis weer be-
perkt open, waarbij nog niet álle activiteiten weer vol-
ledig opgestart zijn.  De actviteiten die wel zijn gestart, 
zijn ten gevolge van de RIVM-richtlijnen in beperkte 
mate en met minder bezoekers.  

Gedurende de sluitingsperiode zijn wel diverse projecten 
met betrekking tot eenzaamheid opgezet en uitgevoerd, 
waaronder ‘de tasjesactie’ en ‘de soepactie’ met als doel 
een ‘stukje aandacht’ voor elkaar en om de binding met 
onze bezoekers te behouden. 

De cijfers van 2020 zijn gebaseerd op de daadwerkelijke 
cijfers tot nu toe, dus ook met de gehele Corona en lock-
down erin verwerkt. De toekomst mét huidige situatie 
COVID-19 is nog onzeker. Misschien komt er een tweede 
golf, met ‘n volgende lock-down dit najaar of in voor-
jaar 2021. Derhalve mogen we er niet van uitgaan dat 
de groei van 2019 zich zondermeer doorzet in 2021. Voor 
de prognose voor 2021 is wel uitgegaan van een toena-
me ten opzichte van 2020, maar wij gaan ervan uit, niet 
direct al weer het niveau van 2019 te bereiken.

De energiekosten, die nu een behoorlijke kostenpost 
vormen, zullen echter dalen. Door diverse kostenbespa-
rende maatregelen zoals energie-zuinige ketels en het 
plaatsen van zonnepanelen, hetgeen we gedeeltelijk 
gesponsord hebben gekregen van een particuliere wel-
doener en van het Veghelse bedrijfsleven,  verwachten 
we in 2020 al een kleine daling, met betrekking tot het 
gasverbruik, die zich doorzet in 2021, als ook de zonne-
panelen geplaatst zijn.

Voor de overige bedragen is er gerekend met een kleine 
indexering.
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