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V
INHOUD
VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER
In 2015 is in onze burgerinitiatiefgroep het plan ontstaan om in het toen leegstaande PieterBrueghelgebouw een plaats te maken waar al diegenen die het
niet gemakkelijk hadden, een fijne dag zouden kunnen
beleven.
Dat het PieterBrueghelHuis zich zou ontwikkelen tot
een plaats waar bruisende activiteit zou ontstaan voor
veel mensen in onze gemeente, hadden wij toen niet
durven hopen. Het aantal bezoekers, het aantal vrijwilligers en zeker het aantal verschillende activiteiten zijn
op een ongelofelijke manier gegroeid.
Maar in maart vorig jaar gebeurden er opeens heftige
dingen vanwege de eerste golf van het Covid-19 virus.
Na een korte periode met beperking in de groepsgrootte
en activiteiten moesten wij zelfs onze deuren sluiten.
Maar de PieterBrueghelHuis-gedachte leefde voort,
door creativiteit en inspanning van onze medewerkers,
in goed overleg met de gemeente, zodat we toch actief
te zijn voor onze doelgroep. Velerlei activiteiten hebben
laten zien dat niemand vergeten wordt.
Nadat er heropend kon worden zijn er manieren bedacht om binnen de beperkende maatregelen toch
zoveel mogelijk gasten te ontvangen. De animo om
te komen is groot en de reacties van onze gasten zijn
hartverwarmend en bevestigen de gedachte van de
PieterBrueghelHuis-organisatie dat onze activiteiten
zinvol en belangrijk zijn. In dit jaarverslag leest u over
alle activiteiten die er zijn geweest en de plannen die
gemaakt zijn ook voor de toekomst.
Wij zijn en blijven een zelfstandige organisatie, ontstaan vanuit een burgerinitiatief, die inmiddels verankerd lijkt in de Meierijstadse samenleving.

INHOUD
Namens ons bestuur dank ik eerst onze 4 medewerkers:
Karin, Mirjam, Trudy en Ron.
En een heel bijzondere plaats hebben al onze vrijwilligers en mijn medebestuursleden. Zonder hen zouden wij
niet zover gekomen zijn.
Ook een speciaal woord van dank voor al diegenen die
ons door schenkingen en sponsoring hebben ondersteund.
Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst en hopen
daarbij op uw betrokkenheid en steun.
Fer van Campen, voorzitter PieterBrueghelHuis
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INHOUD
2020, EEN BIJZONDER JAAR
2020 begon zo mooi, vol plannen, nieuwe contacten,
nieuwe ideeën, nieuwe activiteiten. Maar het liep anders. Van dagelijks vele bezoekers, vrijwilligers, activiteiten, gezelligheid en reuring naar een stil PieterBrueghelHuis in half maart. In de zomerperiode waren
we vol goede moed en startten de meeste activiteiten
weer op. Wat was het fijn voor een ieder om weer verhalen te kunnen delen en afleiding te hebben. Het hart van
het PieterBrueghelHuis was weer gevuld. Helaas was
het van korte duur en kwam na een onzekere herfst, een
periode met forse beperkingen. Door samen de focus te
blijven houden op wat wél kan, open en duidelijk te blijven communiceren en verbindingen ‘warm’ te houden,
kijken we op een positieve manier terug op dit bijzondere jaar.
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PIETERBRUEGHELHUIS IN VOGELVLUCHT
Het PieterBrueghelHuis is een burgerinitiatief dat zich
richt op iedereen, met of zonder beperking, die op zoek
is naar betekenisvolle activiteiten, tijd en aandacht
voor elkaar. Het is een veilige en vertrouwde omgeving.
We bieden een fijne tijd aan iedereen; vrijwilligers en
bezoekers.
Naast de dagelijkse open inloop voor koffie, thee en een
praatje organiseren we creatieve activiteiten, beweegactiviteiten, kokerij, muziek, tuinwerkzaamheden en een
open zondagmiddagmiddag. Onze bezoekers en vrijwilligers hebben een fijne tijd door de uiteenlopende activiteiten en ontmoeting. Ze (her)kennen hun eigen waarde
en voelen zich veilig. Juist het bieden van ruimte voor
eigen initiatief of het geven van een rol als vrijwilliger,
kan mensen perspectief bieden en laten groeien.
We werken samen met (de herstelacademie van) GGZ
Oost-Brabant, leefstijltraining van zorggroep Synchroon en activiteiten van welzijnsorganisatie ONS
Welzijn. Daarnaast is er samenwerking met coaches
arbeidsintegratie en andere ‘huurders’ en ‘gebruikers’
in ons pand. Samen met de (externe) coaches kunnen
mensen ook naar betaald werk doorgroeien of als vrijwilliger structuur vinden in hun leven, waardoor hun
mentale en lichamelijke gezondheid verbetert.
Elke week zijn er enkele professionals, die binnen onze
doelstelling bezig zijn met bewegen en ontspanning. In
de avond zijn er diverse (vrijwilligers) organisaties die
zich inzetten voor gezondheid en welzijn, zoals Narcotics Anomynous groep, autismecafé, leefstijlinterventie
voor mensen met een chronische aandoening en de
mantelzorgondersteuningsgroep. Wekelijks hebben de

jongeren van Join Us hun activiteiten in het
PieterBrueghelHuis met het doel uit hun eenzaamheid
komen.
Het PieterBrueghelHuis is er voor mensen met en zonder beperking. Juist de wisselwerking tussen diverse
doelgroepen levert meer mentale kracht en ook een
positief beeld op naar de samenleving. We zien steeds
meer dat er vrijwilligers en bezoekers 2 tot 3 keer per
week komen, omdat we voor hen een plek zijn van werk
en ontspanning. We voelen dat mensen trots zijn om
deel uit te maken van de PieterBrueghelHuis-gemeenschap.
Wij dragen bij aan het bespreekbaar maken of zichtbaar maken van mentale gezondheid door het niet uit
de weg te gaan. Gewoon door te vragen hoe het met
iemand gaat. Het gesprek aan te gaan met mensen die
het overkomt en met degene die niet lekker in hun vel
zitten. Door ervoor te zorgen dat je er bent, luistert en
niet oordeelt, maar vooral respecteert. Achter ieder
mens zit een verhaal. Mensen voelen zich waardevol
en goed door de aandacht van de ander, het samen
tot iets te komen waar iemand even blij van wordt en
het ervaren van een positieve ervaring, hoe klein ook.
Door mensen met elkaar te verbinden en elkaar te laten
ontmoeten voelen zij zich waardevol en dit zorgt voor
meer welbevinden.

.
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DE EERSTE LOCKDOWN
DE EERSTE LOCKDOWN
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Tijdens de periode van lockdown vanaf half maart 2020
vonden we andere manieren van ‘aandacht voor geluk’.
Bijvoorbeeld de ‘gelukstasjes’. De inhoud van deze tasjes
(die wisselde gedurende deze periode) bestond uit creatief materiaal om te knutselen, te schilderen, paastakken te versieren met Pasen, maar ook tasjes met legpuzzels, tijdschriften of leesboeken. Ook zijn er vele tassen
rondgebracht met de vogelhuisjes van hout, gemaakt
door onze bezoekers en vrijwilligers, en materiaal om
zelf het huisje te versieren. Daarnaast bevatten de tasjes spullen en uitleg om een creatief dagboek te maken.
Mensen hebben foto’s gestuurd van hun eigen creaties,
die we hebben gedeeld in onze nieuwsbrief, op onze
website en op facebook. De volgende actie was de
soepactie, die we door de overweldigende vraag nog 2
keer hebben herhaald. In deze periode waren we dagelijks telefonisch bereikbaar voor een praatje of om even
het hart te kunnen luchten.
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HEROPENING IN DE ZOMER
Begin juni gingen de deuren van het PieterBrueghelHuis
weer open en de reacties van onze bezoekers en vrijwilligers waren hartverwarmend. Ze gaven aan erg blij te
zijn dat ze weer erop uit kunnen, om onder het genot
van een kopje koffie of thee deel te kunnen nemen aan
een activiteit en even hun hoofd leeg te kunnen maken.
Het PieterBrueghelHuis werkt dan met de corona beperkende maatregelen: je moet je registeren bij binnenkomst, je handen desinfecteren en de tafels en stoelen
staan 1,5 meter uit elkaar.
De hele periode vanaf juni tot november hebben we
steeds een afweging gemaakt tussen gezondheid en
welzijn. Het aantal positief geteste mensen liep fors op,
maar was het dan een goede optie om de deuren weer
te sluiten? Door in gesprek te gaan en te blijven met
iedereen in het PieterBrueghelHuis lukte het ons om op
een veilige manier open te blijven.

live muziek en ruimte voor ontmoeting en spelletjes
doen. Een speciaal zondagmiddagprogramma organiseerden 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 ontmoeting en het bieden van een huiselijke sfeer juist voor
hen die dat vaak missen.
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TWEEDE LOCKDOWN EN WINTERTIJD
Medio december werden de maatregelen rondom
corona weer strenger en is in overleg met de gemeente
Meierijstad besloten open te blijven ‘op afspraak’ om de
eenzaamheid onder de meest kwetsbare burgers, jong
en oud, zo mogelijk te verminderen.
Een vrijwilliger verwoord het tijdens een interview met
de studenten (zie 6.2) als volgt: “De stille armoede wil ik
niet zeggen, maar de stille eenzaamheid probeer je toch
wel op die manier te verbreken. Ja, dat is natuurlijk nou
enorm teruggeduwd naar de basis van zoek het maar
uit. En dat probeer je wel, daar probeer je wel achter te
komen. Wat de mensen beweegt, waarom komen ze hier,
voel je je thuis”
Het gemis van activiteiten die niet door konden gaan
door het coronavirus werd sterk gevoeld onder de bezoekers en vrijwilligers. De dankbaarheid die de vrijwilligers kregen van bezoekers wanneer ze weer naar
het PBH konden komen maakte het voor hen de moeite
waard. Een van de vrijwilligers verwoordde het als
volgt: “Al een paar keer had iemand op de app gezet van
“jongens hoe is het met jullie? Allemaal nog gezond? We
missen het heel erg! Kunnen we niet een keer afspreken
dat we koffie gaan drinken?”. Ik denk zie je, zo belangrijk is het gewoon, voor die mensen. […] ik denk dat ik
volgende week maar weer begin.”
Rondom de feestdagen hadden we de actie ‘deel je
favoriete familierecept’ opgezet. Burgers konden zich
aanmelden om een tasje te vullen met hun favoriete
recept, inclusief ingrediënten én burgers konden iemand
aanmelden bij ons die we hier blij mee konden maken.
Op deze manier hebben we 2020 met een mooie actie af
kunnen sluiten.
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DOELSTELLINGEN 2020
6.1 Het PieterBrueghelHuis ziet een toename van bezoekers en vrijwilligers
Ondanks de situatie rondom corona hebben in 2020
zowel nieuwe bezoekers als nieuwe vrijwilligers hun
weg naar het PieterBrueghelHuis gevonden. Door de
periodes van lockdown en het stellen van een maximum aantal bezoekers zijn er afgelopen jaar minder
bezoekers en vrijwilligers naar het PieterBrueghelHuis
gekomen. Onze focus was gericht op het blijven aangaan van verbinding met onze meest kwetsbare bezoekers en vrijwilligers, jong en oud, zowel op het gebied
van gezondheid als welzijn.
6.2 Het PieterBrueghelHuis levert een bijdrage aan het
geluk van bezoekers en vrijwilligers
In november en december 2020 hebben 14 studenten
van de Hogeschool voor Humanistiek in Utrecht een
onderzoek uitgevoerd onder bezoekers en vrijwilligers.
Het ging hierbij om diepte-interviews bij 12 personen.
In het onderzoek is gekeken naar hoe vrijwilligers en
bezoekers aankijken tegen het PieterBrueghelHuis en of
zij ook daadwerkelijk bijdragen aan het aandacht hebben voor geluk van de aanwezigen. De onderzoekers
hebben gesproken over begrippen als: verbondenheid,
wederzijdse erkenning, waardevolheid van de vrijwilligers en de doelgerichtheid. De geïnterviewden herkenden daarbij duidelijk de verbondenheid en de aandacht
voor elkaar. De volgende uitspraken over verbondenheid en aandacht van vrijwilligers laten zien dat zij de
doelstellingen van het PieterBrueghelHuis herkennen
en beleven.

“Dus die ‘Open Deur’ is het PieterBrueghelHuis.
Open staan voor de mensen die problemen hebben”.

“Mensen die nergens hun weg kunnen vinden. Sommigen met psychische problemen,
maar er zijn ook mensen die zich alleen voelen en eenzaam zijn. Er komen ook jongeren.”
[…] mensen hoeven hier niet te laten zien wat
ze mankeren. Een hele hoop weet niet eens
wat een ander mankeert of waarom die hier
is. […] We weten dat je er bent, we houden
daar rekening mee. Op die manier mag je
gewoon meedoen. Dus we moeten inclusief
denken. We moeten proberen iedereen mee te
nemen”.
Vrijwilligers proberen een gevoel van saamhorigheid en
verbondenheid met de andere ‘PieterBrueghelmensen’
mee te geven aan de bezoekers.
“Wat je meegeeft is eigenlijk gewoon met elkaar samen
dingen doen. Dat de verbondenheid met elkaar, gewoon
belangrijk gewoon vindt.”
6.3 Het PieterBrueghelHuis heeft een koppeling met het
(beroeps)onderwijs
Onze stagiaires hebben op een andere manier invulling gegeven aan hun stage. Zij hebben een belangrijke
bijdrage geleverd bij het uitvoeren van de diverse acties.
Ook oud-stagiaires hebben zich bij ons gemeld om mee
te helpen. Op deze manier zijn de verbindingen met de
diverse vormen van onderwijs in stand gehouden.
6.4 Het PieterBrueghelHuis levert een bijdrage aan
arbeids (re-) integratie
We hebben dit jaar onze samenwerking met de reintegratiebedrijven voortgezet. Er is kennisgemaakt
met diverse PIM-coaches en een start gemaakt met
enkele mensen die zij begeleiden, maar ook dit is helaas
stil komen liggen. Deze contacten pakken we weer op,
zodra dat mogelijk is. Er is begin 2020 gesproken met de
klantmanagers van de gemeente Meierijstad over een
intensievere samenwerking op het gebied van re-integratie vanuit diverse invalshoeken (bv armoede, statushouders). Er was een kennismaking en rondleiding met
de klantmanagers ingepland in het PieterBrueghelHuis,
maar deze kon door de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Twee personen die aan het re-integratieplan
in het PieterBrueghelHuis hebben deelgenomen, zijn
doorgestroomd naar een betaalde baan.
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6.5 Het PieterBrueghelHuis ontwikkelt een vitaliteitsprogramma
Eind 2019 is de werkgroep ‘sporten en bewegen’ in het
leven geroepen, met het doel om een sport- en beweegruimte te creëren in het PieterBrueghelHuis voor mensen die graag in beweging willen komen, maar voor wie
het om welke reden dan ook niet lukt. De werkgroep
bestaat uit bezoekers, vrijwilligers en een coördinator.
Ook is met deze werkgroep de inrichting van de ruimte
besproken en hebben we een eerste opzet gemaakt met
beweegschema’s. Daarnaast is in overleg met de ‘klus’vrijwilligers een plan gemaakt voor het opknappen van
de ruimte.
Medio 2020 is de cheque van de Krollenloop overhandigd. Het PieterBrueghelHuis was het goede doel van de
Krollenloop die in november 2019 heeft plaatsgevonden. Mede dankzij deze cheque hebben wij onze wensen
kunnen vervullen. De sport- en beweegruimte is prachtig geworden, met volop ruimte voor eenieder om te bewegen en te werken aan een fittere versie van jezelf. Ook
is er een gezellige zithoek waar nagepraat kan worden.
De activiteiten die in deze ruimte gaan plaatsvinden,
maken deel uit van het vitaliteitsprogramma ‘PieterBrueghelHuis Vitaal’ waaronder ook yoga, dansen, wandelen, hardlopen en een gezonde leefstijl horen. Het gaat
om het totaalplaatje bewegen, gezond eten en welzijn.
We hopen dit programma in 2021 te kunnen presenteren
en ‘PieterBrueghelHuis Vitaal’ officieel te openen.
6.6 Het PieterBrueghelHuis biedt bedrijven en (maatschappelijke en zorg) organisaties een plaats in het
pand
In het afgelopen jaar zijn de volgende partijen nieuw
in ons pand: de Maaltijdservice, Capabel Taal, Join Us,
Gonnie van Zutven Beweging en Ontspanning en Voetenpraktijk Dos Pia. Het aantal structurele huurders is
daarmee in totaal op 11 gekomen.

Niet betalende huurders zijn: de NA lotgenotengroep,
de mantelzorgondersteuningsgroep, de swopshop (ONS
welzijn) en het Autismecafé. Met hen zijn afspraken in
het kader van wederkerigheid gemaakt.
Incidentele huurders zijn Zorggroep Synchroon en
Pantein, Adviesraad Sociaal Domein en Q- café.
We zien door deze nieuwe partijen een toename in
activiteiten op de woensdag en donderdagochtend. Het
aantal activiteiten op vrijdagmiddag is echter laag gebleven door de uitval van samen zingen, de kokerijgroepen en beperking van de beweeggroepen.
De inkomsten zijn dit jaar lager dan begroot, door de
lockdown-periode en de corona maatregelen.
6.7 Het PieterBrueghelHuis verlaagt de energielasten
De cv-ketels in het PieterBrueghelHuis zijn vervangen.
We zijn van 3 naar 2 energiezuinige ketels gegaan. Het
gasverbruik geldt alleen nog voor de cv-ketels. Elke
ruimte is voorzien van thermostaatknoppen die afhankelijk van ruimte en gebruik ingesteld worden.
Oriëntatie op plaatsing zonnepanelen en de totale bekostiging daarvan heeft geresulteerd in het besluit over
te gaan tot plaatsing in mei 2021. Bekostiging daarvan
is mogelijk geworden door totale voorfinanciering van
een derde partij.
De terugbetaling zal in termijnen over 5 jaar zijn afgehandeld. Slechts 50% moet nog worden terugbetaald
o.a. vanuit de opbrengst zonnepanelen. De andere helft
is gedoneerd via de speciaal opgezette sponsoractie en
met de gelden van de Rabo Clubsupport-actie.
6.8 Het PieterBrueghelHuis werkt aan een goede financiële positie
Door de invoering van de kwartaalgesprekken van de
penningmeester met de coördinatoren is er meer zicht
op niet betaalde facturen, de besteding van de donaties
en de verwerking van het kasboek. De aanschaf van het
pinapparaat dit jaar heeft door de corona maatregelen
weinig extra inkomsten opgeleverd. We verwachten
dat bij volle opening en extra activiteiten voor ‘groot’
publiek het pinapparaat wel meer zal opleveren.
De inkomsten zijn dit jaar achtergebleven door de
lagere bezoekersaantallen en de lagere inkomsten uit
verhuur van ruimten.
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6.9 Het PieterBrueghelHuis is meer zichtbaar bij burgers
Meierijstad
Tijdens de lockdown is door diverse acties van tasjes
en soep veel publiciteit geweest voor het PieterBrueghelHuis door Omroep Meierijstad, de Stadskrant en het
Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De acties, maar
ook het openblijven van het PieterBrueghelHuis levert
aandacht op. Wethouder Rick Compagne en de ambtenaren van het sociaal domein van de gemeente Meierijstad hebben de inzet van de vrijwilligers van PieterBrueghelHuis erg gewaardeerd en benoemd.
Tijdens de netwerkbijeenkomst zorg en welzijn waarbij
45 deelnemers vanuit allerlei organisaties hebben gesproken over ‘geluk’ en aandacht en positieve gezondheid werd het contact met de diverse intermediairs weer
versterkt. De tweede netwerkbijeenkomst is vanwege de
coronamaatregelen verschoven naar april 2021.
Het PieterBrueghelHuis maakt deel uit van de Coalitie
Eenzaamheid Meierijstad. De organisaties organiseerden
op 6 oktober, in de week tegen de eenzaamheid, een succesvol webinar over eenzaamheid. Meer dan 80 mensen
hebben het webinar live bijgewoond.
6.10 PieterBrueghelHuis werkt aan bestrijding van eenzaamheid onder ouderen
Het project ‘Ontmoeting maakt alles mooier’ is later
gestart dan gepland. In juni is de projectgroep bijeengekomen en in september is de vacature voor de begeleiders ontmoeting en activiteit opgesteld en verspreid.
De eerste informatiebijeenkomst voor vrijwilligers vond
in september plaats met 4 geïnteresseerden Een deel
van de webinar van de coalitie eenzaamheid is gebruikt
tijdens deze bijeenkomst.
De tweede bijeenkomst in november werd bijgewoond
door 6 geïnteresseerde vrijwilligers. In januari zijn de
eerste bezoeken aan ouderen gestart.
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COMMUNICATIE
De communicatiemiddelen die het PieterBrueghelHuis
frequent inzet zijn: de 2-maandelijkse nieuwsbrief, emails en de nieuwsbrief voor vrijwilligers, de website en
social media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en het
plaatsen van berichten in de geschreven pers.
De website is verder verbeterd met behulp van Label 20.
Het PieterBrueghelHuis is ook via Omroep Meierijstad
en Omroep Brabant in beeld gekomen. Door de communicatie intern, willen we vrijwilligers informeren
en verbinden. De externe communicatie is gericht op
naamsbekendheid en deelname aan PieterBrueghelHuis-activiteiten. In 2020 is een strategische PR en communicatiegroep opgezet om het communicatieplan naar
een hoger niveau te brengen.
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ORGANISATIE VAN HET PIETERBRUEGHELHUIS
Vrijwilligers
De vrijwilligers vormen het hart van het PieterBrueghelHuis. We hebben 80 vrijwilligers waarvan er, door de
situatie rondom corona, nu 20 wekelijks in het PieterBrueghelHuis te vinden zijn. Er zijn in 2020 10 nieuwe
vrijwilligers gestart.
De vrijwilligers zijn actief als gastvrouw of gastheer,
op creatief gebied, in de houtbewerking en bij het
onderhoud van het gebouw, de tuin, bewegen, dans en
kokerij.
Bestuur
Het bestuur is in 2020 ongewijzigd gebleven:
Fer van Campen, voorzitter
Pieter Verhoeven, secretaris
Gerry Hurkens, penningmeester
Ad Nijssen, lid
Myriam Simons, lid
Medewerkers
Karin Cornelissen, coördinator
Trudy van Daatselaar, coördinator
Mirjam Kooistra, coördinator
Ron Hattenberg, beheerder
Netwerkpartners
ONS Welzijn
Hulpdienst Diakonie
Voedselbank Veghel
BrabantZorg
GGZ Oost Brabant
Stichting Op Andere Gedachten
Stichting Vluchtelingenwerk
Adviesraad Sociaal Domein
Fioretti College

Zwijsen College
ROC de Leijgraaf

Hoofdstuk 9/ pagina 14

9
VOORUITBLIK 2021
De toekomst is onzeker. De ontwikkelingen rondom het
coronavirus zijn weinig hoopgevend aan het einde van
2020, maar we blijven positief en focussen ons in 2021
op wat wél kan.
Centraal staat daarbij dat het PieterBrueghelHuis
bijdraagt aan het geluk van de bezoekers en vrijwilligers. Dat doen we door een actieve rol te hebben in
arbeids(re-)integratie, het aanbieden van een breed
vitaliteitsprogramma, het voortzetten van de samenwerking met het (beroeps-)onderwijs en bedrijven en
organisaties in Meierijstad.
Grote aandacht heeft het verminderen van de eenzaamheid onder de inwoners van Meierijstad. Dit doen we
doen we door het verder ontwikkelen en uitrollen van
het project ‘ontmoeting maakt alles mooier’ en door een
actieve rol in te vullen in de coalitie eenzaamheid van
Meierijstad.
Ook blijft zowel de zichtbaarheid van het PieterBrueghelHuis voor bezoekers, vrijwilligers en professionals
als de positionering van het PieterBrueghelHuis als
voorziening in Meierijstad, een speerpunt.

Financiële bijlage 10 / pagina 15

10

Financiële bijlage 10/ pagina 16

Financiële bijlage / pagina 17

Financiële bijlage 10/ pagina 18

Financiële bijlage 10/ pagina 19

Financiële bijlage 10/ pagina 20

Financiële bijlage 10/ pagina 21

Financiële bijlage 10/ pagina 22

Financiële bijlage 10/ pagina 23

Financiële bijlage 10/ pagina 24

Financiële bijlage 10/ pagina 25

Financiële bijlage 10/ pagina 26

Financiële bijlage 10/ pagina 27

Financiële bijlage 10/ pagina 28

Financiële bijlage 10/ pagina 29

Financiële bijlage 10/ pagina 30

Financiële bijlage 10/ pagina 31

Financiële bijlage 10/ pagina 32

Financiële bijlage 10/ pagina 33

Financiële bijlage 10/ pagina 34

Financiële bijlage 10/ pagina 35

Financiële bijlage 10/ pagina 36

Hoofdstuk 11/ pagina 37

Exploitatiebegroting
Jaar
INKOMSTEN
Opbrengsten
Bezoekersbijdrage
Omzet bijeenkomsten
Omzet overige/verkoop producten
(onder) verhuur ruimtes
ontvangen donaties
Subsidie (exploitatie)
Omzet totaal

2020

2021

2022

2023

3.629
5.397
3.697
12.647
487
199.626
225.483
206.952

9.150
6.746

11.975
9.423

13.900
10.365

8.602
750
199.626
224.875

15.241
1.125
199.626
237.389

16.765
1.650
199.626
242.305

KOSTEN
Personeelskosten
Coördinatoren
Beheerder gebouwen
totaal

81.021
23.360
104.381

83.452
24.061
107.512

85.538
24.662
110.200

88.532
25.526
114.057

Vrijwilligerskosten
Opleiding en attenties
totaal

1.118
1.118

1.398
1.398

2.500
2.500

3.200
3.200

Kostprijs van de omzet
Kosten activiteiten
kosten bijeenkomsten
kosten tbv verhuur
totaal

794
5.052
991
6.837

2.850
5.869
860
9.579

3.150
8.198
1.524
12.872

3.450
9.017
1.676
14.144

40.008
-20.000
21.563
3.320
2.527
8.945
716
584
900
0
58.563

40.008
-20.000
12.500
4.500
2.800
9.124
732
597
1.080
600
51.942

41.008
-20.000
11.665
5.204
3.000
9.306
751
612
1.102
750
53.399

41.008
-20.000
10.700
6.245
3.150
9.493
773
1.100
1.124
900
54.493

3.156
0
3.156

2.000
750
2.750

2.379
975
3.354

1.800
1.004
2.804

1.208
1.048
1.606
915
3.724
2.704
318
492
741
26.630
39.386

1.250
2.500
1.800
1.075
2.500
2.700
326
504
1.250
26.630
40.535

1.550
3.500
1.950
1.180
2.500
2.750
334
517
6.500
12.500
33.281

1.950
4.000
2.180
1.300
2.500
2.800
342
530
1.500
9.000
26.102

Huisvestingskosten
Huur pand
Huurvermindering
Energiekosten
Reparatie/klein onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
Onderhoud tuin
Techn. Kosten
Overige/onvoorzien
totaal
Exploitatiekosten
Inrichtingskosten - klein
reparatie en onderhoud
totaal
Apparaatkosten
Kantoorbenodigdheden
PR & Communicatie
Telefoon / WIFI / CAI
Computer kosten
Acc.- en advieskosten
Administratiekosten
Div. verzekeringskosten
Abonn. en lidmaatschappen
Div. alg. kosten
Afschrijvingen
totaal
Financiële baten en lasten
Totale kosten

544

600

650

700

213.985

214.316

216.255

215.500
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-BEGROTING
Ook in 2021 is de inloop door Corona gestagneerd en
mochten er, op momenten, slechts 30 bezoekers in het
gebouw aanwezig zijn. Door Corona moesten wij ook
een groot deel van de huurders de toegang tot het
gebouw ontzeggen hetgeen 2021 zal resulteren in een
lagere huuropbrengst.
Voor 2022 en 2023 verwachten wij weer een volledige
bezetting en gaan zelfs uit van groei, gezien de grote
belangstelling voor huur van ruimtes, met name in de
avonduren.
Bij aanvang zijn wij tegemoet gekomen aan de wens,
van de diverse activiteitengroepen, inkomsten en
uitgaven per groep apart te registreren. Dit is door de
jaren heen gebleken erg arbeidsintensief te zijn door alle
contanten en de vele kleine bedragen die geregistreerd,
geteld en afgestort moeten worden. Daarom is besloten
registratie op deze wijze te stoppen.
Tevens is besloten de eigen bijdrage voor koffie, thee en
fris af te schaffen; veel bezoekers hadden moeite met de
vrijblijvendheid.
Vanaf 2021 gaan wij dan ook een vaste bijdrage voor
consumpties en activiteit hanteren en zullen opbrengsten hieruit vermeld worden onder de noemer “bezoekersbijdrage”.
Het huurcontract loopt 31-12-2021 af. Na een vaste
huurprijs van 5 jaar verwachten wij een lichte huurverhoging. Tevens mochten wij ons 5 jaar lang verheugen
op een schenking van 20.000 euro per jaar, welk als
huurcompensatie gebruikt wordt. In onze exploitatie
zijn wij ervan uitgegaan dat deze toezegging eveneens
gecontinueerd gaat worden.

Vanaf april 2021 is het gebouw voorzien van 100 zonnepanelen, hetgeen een behoorlijke verlaging in de energiekosten zal gaan laten zien. De panelen hebben wij
100% vooruitbetaald gekregen, zijn voor 50% gesponsord door het Veghelse bedrijfsleven en de overige 50%
is door gullie giften middels een crowdfundingsactie
verzameld! Een mooie geste van de Veghelse gemeenschap!
Voor 2022 is onder “diverse algemene kosten” een bedrag van 5.000 euro opgenomen voor het groots vieren
van het 5-jarig bestaan. Om het PieterBrueghelHuis nóg
meer op de kaart te zetten en nóg meer mensen te laten
kennismaken met ‘de huiskamer’ van Veghel.
Voor de overige bedragen is er gerekend met een kleine
indexering.

