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TERUGBLIK 

In de afgelopen 4 jaar heeft het PieterBrueghelHuis laten zien aan de inwoners van Meierijstad, aan alle 

betrokken bezoekers, vrijwilligers en professionals en partners uit het netwerk dat we van waarde zijn voor de 

gemeenschap van de Meierijstad!In alle uitingen en alle activiteiten willen we doen waar we voor staan: een 

ontmoetingsplek zijn voor iedereen. We omschrijven het PieterBrueghelHuis graag vanuit het effect dat we 

willen bereiken: ‘Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en (creatieve) 

mogelijkheden ontstaan’. We bieden mensen een fijne tijd aan. Dat kan op verschillende manieren; waar de 

een activiteit zoekt, heeft de ander juist behoefte aan rust en ontspanning. In het PieterBrueghelHuis kan het 

allemaal.  

We ervaren de samenwerking met vrijwilligers, deelnemers en professionals als uniek. Verschillende instanties 

(zoals welzijn, onderwijs en zorg) en Veghelse (nu Meierijstad) burgers dragen hun steentje bij. Het doel is door 

het principe van wederkerigheid iedereen aan te spreken om wat hij/ zij voor een ander kan beteken en de 

inzet van iedereen zo 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 geïnitieerd vanuit enthousiaste bezoekers en vrijwilligers. 

Daarnaast benaderen coördinatoren vrijwilligers en professionals voor aanbod dat past bij onze missie en 

visie.  Door het vertrouwen vanuit de gemeente Meierijstad, de donaties en bijdragen van stichtingen, 

bedrijven en particulieren konden we de afgelopen 4 jaar groeien tot een bloeiend centrum waar we 

gemiddeld 1000 bezoekers* per maand ontvangen en waar tussen de 40 en 50 vrijwilligers wekelijks zich actief 

inzetten. We zijn financieel gezond en ontvangen jaarlijks een structurele subsidie van de gemeente 

Meierijstad om zo te kunnen bijdragen aan de participatie en het welbevinden van alle burgers. 

In de afgelopen jaren heeft de organisatie Stichting PieterBrueghelHuis zich ontwikkeld. Het bestuur en een 

klein team van vaste medewerkers bieden samen met de vrijwilligers een continu aanbod en ontwikkelen 

passende activiteiten. Het bestuur richt zich op de positionering van het aanbod binnen politiek, besturen van 

netwerkpartners en houden oog voor de financiële situatie van de Stichting. De medewerkers vertalen 

de missie en visie naar activiteiten en versterken van de samenwerking met en tussen vrijwilligers, 

intermediairs en netwerkpartners. 



 
 

 

VOORUITBLIK 

Onze grootste uitdaging in 2022 zal zijn de vrijwilligers te blijven boeien en binden en ook nieuwe vrijwilligers 

te werven. Daarnaast is de ambitie om de bekendheid van ons aanbod in het netwerk van formele en informele 

zorg en welzijn en bij de burgers te vergroten. 

Zowel ‘gezonde ’en ‘vitale’ burgers als kwetsbare burgers hebben elkaar nodig. Zij zorgen voor het realiseren 

van onze missie.  2022 is een bijzonder jaar, we vieren ons 5-jarig bestaan en willen onze mooie resultaten, 

maar ook onze wensen voor de toekomst breed uitdragen. De rode draad in de jubileumweek zal zijn met inzet 

van alle talenten terug te kijken, te laten zien wat er nu is en vooruit te kijken naar een toekomst waarin ons 

inloophuis noodzakelijk is voor een samenleving met oog voor de ander!  

*2021 was het jaar dat we door de coronapandemie (gedeeltelijk of geheel te maken hadden met lockdown en 

beperking van mogelijke activiteiten.  

 Onze speerpunten voor 2022 zijn: 

1. Werven, boeien en binden van vrijwilligers 

2. Bekendheid PieterBrueghelHuis vergroten onder de Veghelse bevolking 

3. Aanbod voor specifieke doelgroepen ontwikkelen (co-creatie): (jong) volwassenen (met een migratie 

aanbod), aanbod voor Turkse oudere vrouwen, mensen met dementie en Niet-aangeboren-

hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers 

4. Het welbevinden van burgers vergroten door aandacht voor vitaliteit in ons programma te borgen. 

5. PieterBrueghelHuis positioneren als partner voor arbeids- re-integratie trajecten 

6. Uitwerking van de missie ‘aandacht voor geluk’ in ons jubileumjaar door inzet van velen en creatieve 

ontmoetingen 

 

1. PBH BEHOUDT HAAR VRIJWILLIGERS EN WERFT TENMINSTE 10 NIEUWE VRIJWILLIGERS  

 

1. Het actieve bestand van vrijwilligers groeit van 50 naar 60 vrijwilligers die wekelijks actief zijn. De 

totale groep van vrijwilligers blijft op peil (tenminste 80 vrijwilligers) 

2. Van de huidige vrijwilligers blijft tenminste 95% actief in 2022. 

Het behalen van de doelstellingen doen we door persoonlijke begeleiding aan alle actieve vrijwilligers 1x per 

jaar, bieden van scholing en aandacht voor gezamenlijke activiteiten en het uitwisselen van kennis van de 

coördinatoren over de mogelijkheden en wensen van de vrijwilligers. Ook de vrijwilligers die zich incidenteel 

inzetten van ons huis willen we binden door persoonlijke aandacht en bijeenkomsten. Ook zetten we meer de 

nieuwsberichten voor en van vrijwilligers in. (Q1-Q4) 

 

3. PBH BEREIKT MEER BURGERS VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN VAN PBH 

 
1. Het aantal bezoekers groeit dit jaar met 10% van 1000 per maand naar tenminste 1100 bezoekers per 

maand, te meten in mei en oktober 2022 (Q2, Q4) 

We willen de doelstelling bereiken door: 

 Tenminste 6 maal een nieuwsbrief uit te geven voor ons netwerk en 2 maal voor de vrijwilligers 

 Wekelijks nieuws te plaatsen op de website en social media 



 
 

 Tenminste 2 artikelen te plaatsen in BD en Stadskrant gekoppeld aan ons jubileum jaar en daarnaast 

tenminste 6 maal berichten te plaatsen over (nieuwe) activiteiten 

 Het aanbieden van tenminste 3 workshops in de avonduren en 3 overdag 

 Het inzetten van een fotograaf en het maken van vlogs tenminste 6 keer per jaar. 

 Het aanbieden van een gevarieerd jubileum programma waarin ook fysieke ruimten buiten 

het PieterBrueghelHuis ingezet worden om nieuwe groepen te bereiken 

 Tenminste 1 maal per jaar een bijeenkomst van het netwerk zorg en welzijn te organiseren 

 Bij alle trainingen van externe partijen zoals GGZ, ONS welzijn, Capabel Taal eenmalig fysiek 

informatie te geven over het PieterBrueghelHuis en op aanvraag een rondleiding te 

verzorgen. 

 Tenminste 2x per jaar een overleg met de strategische werkgroep Pr en communicatie te 

organiseren. De strategische werkgroep adviseert de coördinatoren en vrijwilligers over Pr en 

communicatie uitingen en geeft input voor de jubileum activiteiten. 

 Intensief contact met de gemeente Meierijstad. Er is ieder kwartaal een overleg gepland met 

de betreffende ambtenaar sociaal domein. Het contact met de wethouder wordt ieder jaar 

georganiseerd door bestuur of medewerkers en gekoppeld aan een activiteit, een 

gezamenlijk overleg of een bilateraal overleg.  

 Onderhouden van contact met burgerinitiatieven in de gemeente Meierijstad zoals het 

Damiaancentrum 1x per kwartaal. 

 Maandelijks informatie ophalen* bij de landelijke organisaties zoals LSA-

bewonersinitiatieven en onderzoeken van aansluiting aan deze of andere 

belangenorganisaties. 

*informatie over landelijk beleid, subsidiemogelijkheden, initiatieven en scholing 

 

3. AANBOD VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN WORDT ONTWIKKELD EN UITGEVOERD 

 

1. De avondkokerijgroepen voor mensen met dementie en NAH en hun partners vinden 

tenminste 8x per jaar plaats onder deskundige begeleiding van vrijwilligers (Q1-Q4) 

 

2. Onderzoek naar wensen en mogelijkheden onder de Turkse gemeenschap, 

professionals die werken onder deze groep en oudere Turkse vrouwen voor 

activiteiten alleen voor vrouwen in het PBH (Q1,2) 

 

3. Uitvoeren van tenminste 6 BBB bijeenkomsten (books, beers en bites) voor 

jongvolwassenen (Q1-Q4) 

 

4. Opzetten en uitvoeren van tenminste 4 creatieve workshops in de avond voor 

jongvolwassenen (Q1- Q4) 

 

5. In samenwerking met professionals en netwerkpartners onderzoeken van 

activiteiten voor jongeren in het PieterBrueghelHuis (Join us, Yoga, Mindfulness, 

2beat) (Q1-Q4) 

 

 



 
 

Dit doen we door: 

Samenwerking met Resto van Harte en Alzheimer Nederland en de inzet van de coördinator in het 

werven, binden en boeien van vrijwilligers 

Samenwerking met zorgprofessionals NAH, eerstelijns zorgprofessionals zoeken en onderhouden 

voor het vinden en behouden van de doelgroep 

Inzetten op co-creatie met lokale organisaties (NOB, Met je Hart, GGZ etc.) en ondernemers en 

onderhouden van contacten met het netwerk 

Contacten leggen met lokale creatieve ondernemers en vrijwilligers en ontwikkelen van een mooi 

aanbod passend bij de doelgroepen die we willen bereiken. 

Benaderen van ‘sleutelfiguren’ en professionals die samen met ons werken aan een passend aanbod 

en aansluiten op behoeften van (allochtone) inwoners. 

 

4. AANBOD VAN VITALITEITSPROGRAMMA ZICHTBAAR MAKEN EN BORGEN 

 

In het PieterBrueghelHuis zijn diverse professionals en vrijwilligers actief op het aanbod bewegen. 

Het aanbod is soms individueel en soms in groepsverband. Ook zijn er externe partijen die een 

aanbod hebben voor specifieke doelgroepen op het thema leefstijl. De bijdrage die bewegen levert 

aan het ervaren van welbevinden is bekend. Door een bundeling van activiteiten en het borgen van 

de bestaande activiteiten zetten we PBH op de Veghelse kaart voor (positieve) gezondheid. 

De doelstellingen voor 2022 zijn: 

1. We ontvangen tenminste 20 unieke bezoekers in de sport en beweegruimte. Tenminste 20 

bezoekers bezoeken bijeenkomsten rond voeding en leefstijl die georganiseerd worden in 

PBH (meting Q4) 

2. Er wordt gezond gekookt met verse producten en er is aandacht voor gezonde snacks in het 

PieterBrueghelHuis. (Q1-Q4) 

3. We borgen de bestaande activiteiten en organiseren 1x per jaar een gezamenlijke middag 

en/of avond over vitaliteit (Q3) 

We willen de doelstellingen behalen door: 

 Aanbod onder de aandacht van huidige en toekomstige bezoekers te brengen. Dit doen we 

door een flyer te ontwikkelen en te verspreiden onder intermediairs en op strategische 

plekken in Meierijstad neer te leggen. Daarnaast is er een campagne via social media en 

website met verhalen van deelnemers en plaatsen we tenminste 1 oproep in de plaatselijke 

media over ons aanbod. 

 Het organiseren van een middag/ avond rond bewegen en gezonde voeding met tenminste 5 

organisaties/professionals 

 In de kokerijgroep afspraken te maken over het bereiden van gezonde voeding en snacks. 

 

 

 



 
 

 

5. PIETERBRUEGHELHUIS BIEDT 8 ARBEIDS (RE-) INTEGRATIE PLAATSEN 

  

 8 personen worden begeleid naar (onbetaald) werk. Tenminste 2 personen stromen door 

naar betaald werk. 

 De coördinatoren delen verhalen via website, social media en media van bezoekers die 

vrijwilliger worden of die van vrijwilliger naar betaald werk doorstromen. 

 Het PieterBrueghelHuis onderhoudt contacten met huidige arbeids- en re-integratiebureau ’s 

en deelt ervaringen  

 Medewerkers en vrijwilligers verzorgen presentaties bij tenminste 5 trainingen over 

mogelijkheden PBH bij trainingen van derden* in het PBH. 

*zoals Stichting Door & Voor, Capabel Taal, Hersteltrainingen GGZ Oost-Brabant 

De doelstellingen worden behaald door  

 Het delen van informatie over de mogelijkheden voor trajecten in nieuwsbrieven, website en 
social media tenminste 5x per jaar. 

 De actieve inzet van de coördinatoren en de inzet van ‘maatjes’ vrijwilligers in de begeleiding 
van nieuwe vrijwilligers 

 Tenminste 1x per jaar contact met professionals van bekende bedrijven zoals Sterker werkt, 
pim-coaches, Pijnenburg re-integratie, GGZ-begeleiders, P.O.R. 

 Afspraken maken met externe partijen die bij ons een trainingsruimte huren over 
‘wederkerigheid’ en bekendheid van PBH-aanbod onder cursisten/ deelnemers 

 Begeleiden van stagiaires via ‘de kweekvijver’, die speciale begeleiding ontvangen van een 
adviseur van Sterker werkt. 

 

6. PIETERBRUEGHELHUIS VIERT HAAR 5-JARIG JUBILEUM EN WORDT OP CREATIEVE WIJZE 

ZICHTBAAR VOOR BURGERS, ORGANISATIES EN NETWERKPARTNERS IN MEIERIJSTAD 

DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN WILLEN WE IN HET JUBILEUMJAAR BEHALEN: 

1. Aanwezigheid van 75% van de vrijwilligers op een of meerdere bijzondere activiteiten in de 

jubileumweek 

2. Aanwezigheid van tenminste 350 bezoekers op een van de jubileum activiteiten, tenminste 

25% nieuwe bezoekers verwelkomen we in ons huis tijdens de festiviteiten 

3. Aanwezigheid van de volgende netwerkpartners op een of meerdere festiviteiten (in 

willekeurige volgorde): gemeente Meierijstad (Wethouders en ambtenaren), 

Welzijnsorganisaties ONS welzijn, Welzijn De Meierij, Brabantzorg en Pantein, GGZ Oost-

Brabant, Voedselbank Veghel e.o., ROC Koning Willem 1 college,  Synchroon, structurele 

huurders PBH: Dos Pia, 2power, De Maaltijdservice, Karin Vissers Yoga, Hulpdienst Diaconie 

Veghel, Join Us, Stichting Op Andere Gedachten, Dance & Health (Berdy Maertens-Stoof) 

Magjestralen Natuurcoaching, Veghel Hartsave, Alzheimer Nederland en Alzheimer afdeling 

Oss, Uden, Veghel, Resto van harte, Stichting Met je Hart, Stichting vrienden van PBH, 



 
 

Hersenz, Tinks, Brownies & Downies, Sterk Brabant, Provincie Brabant, pers Brabant Dagblad, 

Stadskrant Veghel, Omroep Meierijstad, 

4. Uitvoering van tenminste de volgende activiteiten; open dag gericht op nieuwe bezoekers, 

vrijwilligers en intermediairs; workshops voor (huidige) bezoekers, vrijwilligersfeest, 

symposium/seminar/stamtafel voor betrokkenen en netwerkpartners, grote activiteit in 

Veghel voor burgers Veghel. 

We behalen de doelstellingen door het betrekken van diverse doelgroepen in de werkgroep 

Jubileum PBH. De werkgroep stelt samen met vele vrijwilligers het veelzijdige en creatieve 

programma op. 

De werkgroep zet diverse communicatie uitingen in gedurende de periode maart tot en met 

mei; te denken valt aan banners, posters, flyers, onlineprogramma op website en social 

media, nieuwsbrieven en het (digitaal) inschakelen van je netwerk. 

 

6. OVERIGE DOELSTELLINGEN IN 2022  
 

 
1. Toetsen van de tevredenheid onder bezoekers en vrijwilligers m.b.v. een vragenlijst (Q3) 

 
2. Delen van de uitkomsten van onderzoek en uitwerking van adviezen onderzoek van de 

Universiteit van Humanistiek rond ‘wederkerigheid’ (Q1) 
 

3. Koppeling van PBH aan het (beroeps)onderwijs: 
PBH biedt aan tenminste 4 stagiaires een stageplaats (langer dan 4 weken). Het gaat om 

leerlingen van het Fioretti College en Zwijsen College en ROC Koning Willem I college.  

 

4. PBH biedt scholen en zorginstellingen de kans om eenmalig een activiteit uit te voeren in het 

PBH. Vrijwilligers van PBH laten zien aan leerlingen wat PBH kan doen en biedt LL de kans om 

creatief bezig te zijn of zich in te zetten voor anderen. 

 

5. PBH behoudt de huidige huurders. Ze werkt aan uitbreiding van haar netwerk voor incidente 

verhuur en samenwerking aan activiteiten en werving van burgers. Er komt 1 structurele 

huurder bij dit jaar. In 2022 worden de prijzen van de huur onderzocht en mogelijk bijgesteld 

(Q4) 

 

6. Bestuur en medewerkers monitoren de energiekosten en werken aan verbetering van 

processen rond verhuur, informatie aan burgers, (toekomstig) vrijwilligers en professionals, 

bewaken de afspraken rond vrijwilligersbeleid, AVG, de instelling van een 

vertrouwenspersoon en de veiligheid en arbeidsomstandigheden van medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers. 

7. Bestuur en medewerkers werken aan een open en transparante samenwerking. Er is 
tenminste 6x per jaar overleg over de voortgang en de samenwerking. Op de diverse dossiers 
zijn heldere afspraken. Aandacht is er voor het voeren en evalueren van jaargesprekken. 
Deze worden ook schriftelijk vastgelegd: 
Financiën: Ronny  
Personeelszaken: Pieter Verhoeven 
PR/Communicatie: Myriam Simons (Q1-Q4) 
 



 
 

8. Deelname en bijdragen aan bestaande netwerken: Coalitie Eenzaamheid, Participatie 
netwerk door de coördinatoren (Q1-Q4)  
 

9. Afstemmen van de werkzaamheden tussen de coördinatoren tenminste 1x per maand1 uur 
en afstemmen van werkzaamheden met de beheerder tenminste 1x per week. (Q1-Q4) 
 

10. PBH organiseert in oktober een netwerkbijeenkomst zorg en welzijn Meierijstad. De 
professionele organisaties in zorg en welzijn en gemeente en de informele netwerken als ook 
vrijwilligers en bezoekers werken aan versterking van de samenwerking, kennen en 
ontmoeten en aansluiten bij behoeften van burgers. (Q2) 
 

11. PBH zet het project Ontmoeting maakt alles mooier voort in 2022. Ze biedt bijeenkomsten 
voor vrijwilligers ontmoeting en activiteit en bereikt daarmee tenminste 5 inwoners die te 
kampen hebben met eenzaamheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVALUATIE 

ACTIVITEITENPLAN 2021 
 

 

 

 

 

 

 

1. PBH ZORGT VOOR TOENAME IN AANTAL BEZOEKERS EN VRIJWILLIGERS 

 

 Ten opzichte van 2020 is er een groei van 10% van het aantal bezoekers te zien. (Van 370 

naar 407 bezoekers per week).  

 Het aantal actieve vrijwilligers groeit van 54 naar 60 vrijwilligers die wekelijks actief zijn en 

het bestand van alle vrijwilligers blijft gelijk op 85 vrijwilligers.  

 Het aantal bezoekers dat ook vrijwilliger is of wordt groeit van 5 naar 10 personen. 

 Per maand komen er 3 nieuwe bezoekers naar het PieterBrueghelHuis. In 2020 waren dit er 

gemiddeld 2 per maand. 

RESULTAAT  

Tijdens de eerste lockdown vanwege corona is het PieterBrueghelHuis dicht geweest voor bezoekers, 

vrijwilligers en professionals. Naast de aanwezigheid van 1 bezoeker/ vrijwilliger hebben 10 tot 15 

vrijwilligers zich ingezet voor het verspreiden van de tasjes met materiaal en voor het ronddelen van 

de soep. 

Toen het PieterBrueghelHuis weer open mocht, zijn niet alle activiteiten weer opgestart. Met name 

de kokerijgroepen zijn er in het coronajaar 2021 minder geweest. Na de zomer is gestart met de 

kokerij voor kleinere groepen. 

Er zijn wekelijks 45 actieve vrijwilligers. Daarnaast zijn er vrijwilligers die incidenteel actief zijn voor 

het PieterBrueghelHuis. 

De volgende bezoekers zijn ook vrijwilliger geworden: Jeannette, Semhar, Ingrid, Patrick, Fleur 

De telling van het aantal bezoekers in de maand oktober was 1000.   



 
 

Er zijn sinds juni 23 nieuwe bezoekers geregistreerd. (Het zijn er meer want niet iedere bezoeker 

wordt bij een eerste bezoek geregistreerd.) 

 

2. PBH LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET GELUK VAN BEZOEKERS EN VRIJWILLIGERS 

 

 1 maal per jaar wordt in een korte vragenlijst gevraagd aan tenminste 40 vrijwilligers en 

bezoekers en professionals of zij een positieve ervaring hebben wanneer ze in PBH zijn en of 

ze een positieve verandering ervaren sinds ze bij PBH komen. Ook wordt gevraagd naar 

ervaringen die anderen met hen delen. 

 Mogelijke uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek van de studenten van de 

Hogeschool voor Humanistiek worden meegenomen in 2021. Een onderzoek op 

deelaspecten kan worden opgezet. 

RESULTAAT  

Het onderzoek onder vrijwilligers, bezoekers, professionals is uitgevoerd. Er zijn 68 respondenten. De 

bezoekers geven de ervaring van PBH gemiddeld een 9, de vrijwilligers geven de ervaringen die ze 

opdoen in het PBH een 8,5. Een deel van de groep (13 personen) hebben niet duidelijk aangegeven 

welke rol ze hebben. Ook zij zijn positief over PBH. Ze geven het gemiddeld een 9! 

Ze herkennen de volgende uitspraken het meest: 

 Ik voel me welkom wordt: 64 keer aangegeven 

 Ik kan iets voor een ander betekenen: 42x 

 Ik ben minder eenzaam: 36x 

 Ik heb nieuwe vrienden gemaakt: 36 x 

 Mijn gezondheid is verbeterd: 19x 

 Ik heb een nieuwe hobby: 26x 

In de toelichting geven de mensen het volgende aan: 

“Ik kan uit mijn mantelzorgsituatie stappen en met de mantelvrager een betaalbare hobby hebben”; 

“saamhorigheid ervaren”; “meer sociale contacten”; “Ik leer weer bij van andere deelnemers”; 

“bekende mensen van vroeger ontmoeten.” 

2 Het onderzoek van de studenten van de Universiteit voor Humanistiek gaat over de invulling en 

ervaring van ‘wederkerigheid’. Het onderzoek loopt nog en zal eind december/ begin januari 2022 

worden afgerond en gepresenteerd aan bestuur, medewerkers en geïnteresseerden. Er zijn tot nu 

toe 6 interviews afgenomen. Er volgt nog een Focusgroep interview eind december. De resultaten 

worden januari 2022 verwacht. 

 

3. ARBEIDS (RE-) INTEGRATIE 

 

 10 personen worden begeleid naar (onbetaald) werk. Tenminste 2 personen stromen door 

naar betaald werk. Het netwerk met organisaties zoals gemeente, PIM coaches en re-



 
 

integratiebureaus als Sterker Werkt en Peijnenburg komt 2x per jaar bijeen in het PBH en 

stemt de activiteiten af.  

 De coördinatoren delen verhalen via website, social media en media van bezoekers die 

vrijwilliger worden of die van vrijwilliger naar betaald werk doorstromen. 

 In het netwerk is aandacht voor statushouders en onderzoeken de coördinatoren de 

mogelijkheden van PBH in het netwerk. 

 De coördinatoren onderzoeken subsidiemogelijkheden voor de inzet die gedaan wordt voor 

de groep statushouders. 

RESULTAAT  

Er zijn in de afgelopen periode 7 personen begeleid in het kader van arbeids(re)-integratie. Mogelijk 

start 1 persoon volgend jaar met een eigen bedrijf. 1 persoon is nu ook deeltijd aan het werk naast 

zijn vrijwilligerswerk. 

Het delen van de verhalen van deze personen is nog niet gebeurd. De coördinatoren willen in 2022 

dit oppakken en verder brengen. 

In 2021 is niet onderzocht of er nog subsidiemogelijkheden zijn voor het begeleiden van 

statushouders, wel is er contact met de deelnemers van de lessen van Capabel Taal en willen we in 

2022 in samenwerking met het netwerk kijken of er een kokerijgroep kan worden opgezet voor jonge 

asielzoekers/ statushouders. 

Het contact met PIM coaches en re-integratiebureaus is beperkt geweest i.v.m. de lockdown. Wel 

zijn er contacten met 3 coaches/ begeleiders van de personen die bij ons vrijwilligerswerk doen. 

 

4. VITALITEITSPROGRAMMA 

 

 Voor alle bezoekers en vrijwilligers is een aanbod van sport en bewegen, gezonde voeding en 

voorlichting beschikbaar. Juist voor groepen met een chronische aandoening is het positief 

veranderen van leefstijl van invloed op hun mentale veerkracht en hun fysieke gesteldheid. 

Het aanbod is samengesteld met professionals die al verbonden zijn aan het 

PieterBrueghelHuis* en in samenwerking met professionals** vanuit de gemeente 

Meierijstad. 

 We ontvangen tenminste 20 unieke bezoekers in de sport en beweegruimte. Tenminste 20 

bezoekers bezoeken bijeenkomsten rond voeding en leefstijl die georganiseerd worden in 

PBH. 

 Er wordt gezond gekookt en er is aandacht voor gezonde snacks in het PieterBrueghelHuis. 

Q1 start PBH met het uitdelen van gezonde snacks om bezoekers en vrijwilligers te 

enthousiasmeren. 

*2 Power, HartlopenWerkt 

** buurtsportcoaches gemeente Meierijstad 

 

 



 
 

RESULTAAT  

Het sport en bewegen is rustig op gang gekomen. Op maandag en woensdagochtend zijn er 10 

deelnemers aan het sporten. Dit zijn met name personen die weinig tot geen beweging kregen tot de 

start. Het resultaat van deelname aan de trainingen is nu al positief te noemen; de conditie neemt 

toe en het zelfvertrouwen en de energie van de deelnemers verbetert. In de yogagroepen zijn 8 

personen actief, bewegen op muziek bestaat uit 2 groepen van in totaal 12 personen, Dance en 

Health groepen zijn ook gegroeid dit jaar tot 2x 8 personen. Daarnaast is er slow Samba waar 10 

personen aan deelnemen, de actief wandelgroep die kleiner is geworden na de lockdown. Er doen 

ongeveer 5 deelnemers aan mee en 5 begeleiders. Daarnaast is er een club van 4 personen die 

samen met een begeleider ofwel wandelen of in de sport en beweegruimte actief zijn. 

Er is samenwerking met de buurtsportcoach die op maandagochtend komt en Pim Vitaal via de 

gemeente Meierijstad. Er zijn 2 bijeenkomsten geweest vanuit de gemeente over gezond koken 

speciaal voor voedselbank gerechtigden. Op de planning stond een bijeenkomst voor allochtone 

vrouwen en koken ‘Kleurrijke dames’. Deze activiteit is doorgeschoven naar 2022. We hopen de 

samenwerking verder voort te zetten in 2022. 

 

5. AANDACHT VOOR (JONG) VOLWASSENEN & MANTELZORGERS 

 

In de programmering in de avond(en) willen we ruimte voor de doelgroep (jong) volwassenen 

creëren. De voorbereidingen vinden in de eerste 2 maanden van 2021 plaats. (Q1) 

We willen hiermee de eenzaamheid onder deze groep mensen verminderen. Daarnaast willen we 

een laagdrempelig aanbod voor mensen bieden die veel mantelzorg leveren. Voor de doelgroep 

mantelzorgers leveren we op vraag informatiebijeenkomst. 

Samen met de doelgroep hopen we tot een goed aanbod te komen van 1 à 2 avonden per week (en 

mogelijk ook een programma overdag). Het uiteindelijke doel is het organiseren van ontmoeting in 

welke vorm dan ook. (Q2) 

We bereiken per activiteit gemiddeld 10 deelnemers en bereiken over het gehele jaar tenminste 300 

mensen. 

Tenminste 3x per jaar organiseert PBH een activiteit waarbij ook voor deze groep een aantrekkelijk 

programma zal worden gepresenteerd op de zondagmiddag/avond. 

RESULTAAT  

De volgende nieuwe activiteiten zijn inmiddels opgezet:  

1. De Onvergetelijke Kookclub. Maandelijkse kookactiviteit voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers, gestart in oktober, in samenwerking met Resto VanHarte en Alzheimer 

Nederland, Per keer nemen 8 echtparen hieraan deel, plus 6 vrijwilligers van PBH.   

2. Koken met jongeren. Maandelijkse activiteit voor eenzame, kwetsbare jongeren en jonge 

mantelzorgers, in samenwerking met Mu25 en Join Us. In oktober is deze een kookclub van 

start gegaan met een kookvrijwilliger van PBH en 6 jongeren van Circus Caps. Begin volgend 

jaar wordt dit weer opgepakt, waarbij ook andersoortige workshops in het programma 



 
 

worden opgenomen. Hiervoor zullen diverse netwerkpartners opnieuw benaderd worden.  

  

3. Koken met plezier. De voorbereidingen voor een kookclub voor mensen met niet-

aangeboren-hersenletsel (NAH) en hun naasten zijn vergevorderd. Er zijn contacten gelegd 

met SWZ, Tinks, NAH-verpleegkundigen en een mantelzorgmakelaar. Er hebben zich 

inmiddels 4 echtparen aangemeld. In verband met coronabeperkingen is de start van deze 

kookclub in december voorlopig uitgesteld.   

4. Books, Beers, Bites. BBB is een leesclub met boekbespreking voor deelnemers tussen 30 en 

40 jaar, met als gespreksleider een functionaris van de bibliotheek. BBB is half oktober 

gestart en vindt elke tweede woensdag van de even maanden plaats. Er zijn inmiddels 8 

vaste deelnemers.  

  

6. PBH HEEFT EEN KOPPELING MET HET (BEROEPS)ONDERWIJS 

 

PBH biedt aan tenminste 6 stagiaires een stageplaats (langer dan 4 weken). Het gaat om leerlingen 

van het Fioretti College en Zwijsen College en ROC de Leijgraaf. Daarnaast is er samenwerking met de 

beroepsopleidingen. We onderzoeken verdergaande samenwerking in 2021 (werkervaringsplaats) en 

nodigen elk jaar 2 scholen uit voor ontmoeting van jeugd met het PBH. 

RESULTAAT  

De doelstelling is deels gehaald. In 2021 zijn 6 stagiaires actief geweest., waarvan 2 stagiairs een 

korte stage hebben uitgevoerd. Van de groep waren 2 stagiaires via de ‘kweekvijver’ 

binnengekomen. Het gaat om statushouders en mensen die vanuit het buitenland naar Nederland 

zijn gekomen en die d.m.v. een opleiding meer mogelijkheden krijgen tot de arbeidsmarkt. 1 stagiair 

komt via een speciaal onderwijs MBO en heeft daardoor intensieve begeleiding nodig. 

Er is een rondleiding gegeven+ 

6.3 aan een klas facilitaire dienstverlening vanuit ROC de Leijgraaf. 

 De begeleiding in de periode van lockdown was erg lastig. Na de eerste lockdown waren er wel weer 

beperkte activiteiten in het PieterBrueghelHuis en konden stagiaires ook meer activiteiten uitvoeren. 

 

7. PBH BIEDT BEDRIJVEN EN (MAATSCHAPPELIJKE EN ZORG) ORGANISATIES EEN PLAATS IN 

HET PAND 

PBH behoudt de huidige huurders. Ze werkt aan uitbreiding van haar netwerk. Toename van verhuur 

met nog 2 structurele partners en verdere groei van bezetting van de ruimtes door verhuur (of 

activiteiten). 

RESULTAAT  

Dit doel is ruimschoots gehaald; er zijn 3 (nieuwe) huurders. Veghel HartSave start januari 2022, 

Karin Vissers Yoga en ‘Ik ben in Beweging’ starten eveneens januari 2022. Daarnaast zijn er veel 

incidentele huurders o.a. GGZ Oost Brabant, ASD, Bijerijstad, Pantein, Stichting Door & Voor, 



 
 

coaching en Ons Welzijn. Het inplannen van afspraken, opstellen van huurovereenkomsten, het 

inrichten van de zalen kost veel tijd. 

 

8 PBH VERLAAGT DE ENERGIELASTEN 

 

De aanpak zal gericht zijn op het zoeken van sponsoren, de samenwerking met het bedrijfsleven en 

de voorbereiding van de plaatsing van zonnepanelen. 

Doel is de energiekosten met 10% te verlagen in 2021. 

Tijdpad: 

Eerste kwartaal: oprichten van werkgroep sponsoring zonnepanelen 

Tweede kwartaal: werven van sponsoren. Hier ligt ook een rol voor de Stichting vrienden van 

PieterBrueghelHuis 

Derde/ vierde kwartaal: plaatsen van zonnepanelen 

Vierde kwartaal: evaluatieplan van aanpak en bijstellen doelen 

RESULTAAT  

De sponsoractie is succesvol verlopen. Op 500 euro na zijn alle kosten voor de zonnepanelen betaald. 

Er is een goede samenwerking met Van der Lande en andere bedrijven geweest die hebben gezorgd 

voor dit positieve financiële resultaat. Helaas werden we dit jaar geraakt door de sterke stijging van 

de energiekosten dit drukt natuurlijk wel op de verlaging van de energiekosten. 

Aanvullen met rendement zonnepanelen. 

 

9. PBH WERKT AAN EEN GEZONDE FINANCIËLE POSITIE 

 

 Borgen van de structurele (restaurant en activiteiten) inkomsten door goede richtlijnen voor 

deelname aan activiteiten PBH en verhuur. 

 Er komt een opzet voor de nieuwe begroting 2021 gebaseerd op activiteiten en ruimten die 

ingezet worden. 

 Aanvraag van subsidie rond bestrijding van eenzaamheid. 

RESULTAAT  

De inkomsten voor het restaurant en de activiteiten zijn beter geborgd door de invoering van vaste 

bedragen en door het gebruik van het pinapparaat. Er is wel een rol voor de gastheren en vrouwen 

bij het innen van de koffie en de thee. 

In het contact met de gemeente Meierijstad is de nieuwe systematiek van begroten nog niet 

gevraagd voor 2022. Sterker nog we krijgen nu structureel het subsidiebedrag zoals we dat voor 



 
 

2019, 2020 en 2021 hebben ontvangen. Mochten er wijzigingen komen dan worden we daarover 

geïnformeerd.0 

 

 PBH IS ZICHTBAAR IN MEIERIJSTAD 

 

Het zichtbaar maken van het PieterBrueghelHuis voor bezoekers, vrijwilligers en professionals 

gebeurt voor een deel door mond-op-mond reclame. Daarnaast kan door het organiseren van 

activiteiten, het deelnemen aan activiteiten in Meierijstad en het onderhouden van contacten met 

netwerkpartners gewerkt worden aan bekendheid van het PieterBrueghelHuis. 

 3x per jaar is een overleg met de strategische werkgroep PR en communicatie. De 

strategische werkgroep adviseert de coördinatoren en vrijwilligers over PR en communicatie 

uitingen en draagt incidenteel bij aan communicatie uitingen (redactioneel artikel) 

 De nieuwsbrief als een belangrijk communicatie wordt verder verbeterd en ontwikkeld. Ze 

komt 6x per jaar uit. Daarnaast ontvangen vrijwilligers 2x per jaar een nieuwsbrief voor de 

vrijwilligers. 

 PBH zorgt voor 2-maandelijkse deelname aan uitzendingen van Omroep Meierijstad en zorgt 

voor wekelijkse nieuwsberichten op de website en facebook. 

 PBH werkt mee aan regionale en landelijke bijeenkomsten rond burgerinitiatieven om 

positieve PR te genereren en ook andere initiatieven te ondersteunen met onze expertise. 

 In het najaar organiseert PBH een droomsessie met stakeholders, externen, vrijwilligers en 

(potentiële) bezoekers. Nieuwe initiatieven om burgers te bereiken en huidige bezoekers, 

vrijwilligers en professionals te enthousiasmeren worden uitgewerkt eind 2021 en deels 

uitgevoerd in 2022. 

 De coördinatoren werven vrijwilligers voor het verzorgen van de vormgeving van de website, 

social media, nieuwsbrieven en persuitingen.  

 De coördinatoren en vrijwilligers volgen een korte training voor het maken van foto’s (en 

filmpjes) 

RESULTAAT  

Er is in 2021 2x een overleg geweest met de strategische werkgroep PR en communicatie. 1x heeft 

deze in het teken gestaan van de mogelijkheden van PBH tijdens de lockdown en 1x over de 

mogelijkheden voor een goede positionering van PBH. Een derde bijeenkomst is vanwege tijdgebrek 

niet gepland.  Er is tot nu toe geen nieuwe vrijwilliger gevonden voor PR en communicatie. Er is wel 

geworven voor een student en via de vacaturebank. Dit heeft niets opgeleverd. 

De nieuwsbrief is 5 x uitgekomen in 2021. Er is meerdere keren naar de vrijwilligers gecommuniceerd 

over de corona maatregelen. Er zijn geen aparte vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd dit jaar i.v.m. de 

beperkingen. 

Er is in totaal 5 keer contact geweest met Omroep Meierijstad, er is een filmpje gemaakt door 

Omroep Meierijstag ‘Zorg vur elkaar’ waarin er veel getoond werd van het PieterBrueghelHuis.  



 
 

Het PBH is in het nieuws geweest met de tasjesacties, de soepacties en het afscheid van onze 

voorzitter is mooi in beeld gebracht door zowel het Brabants Dagblad als Stadskrant Veghel.   

De deelname aan het BeholdersFestival leverde helaas weinig bezoekers, maar mogelijk nog wel wat 

zichtbare publiciteit. 

De open zondagmiddagen werden gemiddeld door 30 bezoekers bijgewoond. Met name de muzikale 

ontmoetingen trokken bezoekers aan. De coördinerend vrijwilligers waren wel onzeker over de 

corona-maatregelen en werden afgelopen jaar elke keer ondersteund door de coördinator en soms 

de beheerder. 

Het PieterBrueghelHuis heeft door het uitzonderlijke jaar niet meegewerkt aan regionale of 

landelijke bijeenkomsten. Er is wel een netwerk zorg en welzijn georganiseerd waar 15 deelnemers 

bij aanwezig waren (thuiszorg, eerstelijns professionals, welzijnswerk, thuiszorg, wijkverpleging, 

vrijwilligers en gemeente). Het onderwerp van de netwerkbijeenkomst was eenzaamheid en hoe we 

elkaar daarin kunnen vinden en elkaar versterken. 

De coördinatoren hebben zich ingezet voor het project Ontmoeten maakt alles mooier en het 

begeleiden van 5 vrijwilligers. Helaas zijn er veel minder ouderen bereikt dan gehoopt. De evaluatie 

van het project is goedgekeurd door ZONMW. In het project is promotiemateriaal gemaakt voor 

ouderen en vrijwilligers. 

Daarnaast is promotiemateriaal gemaakt voor het kerstprogramma. We hopen zo de bekendheid te 

vergroten. 

Het binden en boeien van vrijwilligers blijft veel aandacht vragen van de coördinatoren. Er zijn 

nieuwe vrijwilligers gekomen een aantal (nog uitzoeken) is na de lockdown niet meer teruggekomen, 

een aantal (nog uitzoeken) geeft aan dat ze mogelijk terugkomen naar het PBH. 

 

11. HELDERE POSITIONERING VAN HET PIETERBRUEGHELHUIS IN HET NETWERK ZORG EN 

WELZIJN IN MEIERIJSTAD 

 

 PBH neemt deel aan de coalitie eenzaamheid (deelnemers o.a. Welzijnsorganisaties en 

gemeente Meierijstad).  Initiatieven worden mede door PBH georganiseerd en uitgevoerd. 

(Q1-Q4) : PBH is actief aanwezig tijdens de bijeenkomsten. 

 PBH organiseert in april de netwerkbijeenkomst zorg en welzijn Meierijstad. De professionele 

organisaties in zorg en welzijn en gemeente en de informele netwerken als ook vrijwilligers 

en bezoekers werken aan versterking van de samenwerking, kennen en ontmoeten en 

aansluiten bij behoeften van burgers. (Q2)  

RESULTAAT  

Er is wel een netwerk zorg en welzijn georganiseerd waar 15 deelnemers bij aanwezig waren 

(thuiszorg, eerstelijns professionals, welzijnswerk, thuiszorg, wijkverpleging, vrijwilligers en 

gemeente). Het onderwerp van de netwerkbijeenkomst was eenzaamheid en hoe we elkaar 

daarin kunnen vinden en elkaar versterken. 

 PBH onderhoudt intensief contact met de gemeente Meierijstad. Er is ieder kwartaal een 

overleg gepland met de betreffende ambtenaar sociaal domein. Het contact met de 



 
 

wethouder wordt ieder jaar gevoerd gekoppeld aan een activiteit, een gezamenlijk overleg of 

een bilateraal overleg.  

RESULTAAT  

Er is een kwartaaloverleg met 2 beleidsambtenaren en de coördinatoren. De wethouders zijn 

betrokken geweest bij de soepactie en bij de coalitie eenzaamheid. 

 Per kwartaal informeert de coördinator naar actuele ontwikkelingen en werkt aan 

samenwerking met verschillende organisaties  

 PBH onderhoudt contact met burgerinitiatieven in de gemeente Meierijstad zoals 

bijvoorbeeld het Damiaancentrum. 1 x per kwartaal is er contact met het bestuur van 

Damiaancentrum.. 

PBH verkent de mogelijkheden tot samenwerking met de dorpshuizen en wijkcentra in Veghel 

(Q3) 

RESULTAAT  

Dit is in verband met tijdgebrek niet uitgevoerd 

 PBH werkt aan een duidelijke positie op het gebied van preventie; lotgenotencontacten en 

leefstijltrainingen en aanbod voor mantelzorgers zorgen voor minder druk op de zorg. Het 

uitdragen van visie op zorg en welzijn moet zorgen voor een duidelijke positie voor met 

name de eerstelijns zorg. (Q2-Q4) 

RESULTAAT  

Er is ruimte voor mantelzorgers in het Atelier Bijzonder Ontmoeten, de Onvergetelijke 

kookclub en de Mantelzorgondersteuningsgroep. Daarnaast is er een rouw café en een 

rouwgroep vanuit Ons welzijn opgezet, deze is deels uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen. 

We zijn verder bekend van het autisme café en Q café 
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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 : SDK/MvS/165280.21

Datum : 20 juni 2022

Onderwerp :  jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting PieterBrueghelHuis te Veghel is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-

en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van

de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis

van Stichting PieterBrueghelHuis.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

na bestemming stichtingresultaat

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Verbouwing 43.053 51.407

Inventaris 8.514 21.335

51.567 72.742

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Vorderingen 4.217 3.842

Overlopende activa 2.174 2.029

6.391 5.871

Liquide middelen  (3) 190.882 154.760

 248.840 233.373
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (4) 225.635 207.549

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 1.790 1.779

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen 4.295 3.958

Overlopende passiva 17.120 20.087

23.205 25.824

 248.840 233.373
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Baten  (6) 232.379 225.483

Directe lasten  (7) 6.747 6.837

Lonen en salarissen  (8) 89.935 80.591

Sociale lasten  (9) 14.042 14.778

Pensioenlasten  (10) 8.915 7.449

Afschrijvingen  (11) 26.992 26.630

Overige personeelslasten  (12) 2.435 2.681

Huisvestigingslasten  (13) 56.349 58.563

Exploitatielasten  (14) 1.779 3.156

Verkooplasten  (15) 1.023 1.048

Algemene lasten  (16) 10.045 11.708

218.262 213.441

Stichtingresultaat voor interest 14.117 12.042

Rentelasten en soortgelijke kosten  (17) -833 -544

Belastingen - -

Stichtingsresultaat 13.284 11.498
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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 mantelzorgers;

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

borgen daarvan);

- 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 arbeidsmarkt;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting PieterBrueghelHuis is feitelijk en statutair gevestigd op Middegaal 25  te Veghel en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66102421.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding

van Stichting PieterBrueghelHuis zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende

jaarrekeningposten.

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 betreffende 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.
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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 stichting PieterBrueghelHuis 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 waarde; 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

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht

op de boekwaarde van de vordering. 

Kortlopende schulden

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

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet

worden afgelost.

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.
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Omzetverantwoording

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

deze baten dienen dan ook volledig verantwoord 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

Rentebaten en rentelasten

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

-lasten.

Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de

winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt

toegepast.

Dividenden

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,

worden verantwoord zodra Stichting PieterBrueghelHuis het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden

verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Verbouwing

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 83.536 96.129 179.665

Cumulatieve afschrijvingen -32.129 -74.794 -106.923

51.407 21.335 72.742

Mutaties 

Investeringen - 5.817 5.817

Afschrijvingen -8.354 -18.638 -26.992

-8.354 -12.821 -21.175

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 83.536 101.946 185.482

Cumulatieve afschrijvingen -40.483 -93.432 -133.915

43.053 8.514 51.567

Afschrijvingspercentages

%

Verbouwing  10

Inventaris  20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Vorderingen

Debiteuren 4.217 3.842

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 2.174 2.029

3. Liquide middelen

Rabobank 190.114 153.405

Kas 723 1.355

Gelden onderweg 45 -

190.882 154.760
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

4. Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserve 13.363 -

Algemene reserve 212.272 207.549

225.635 207.549

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve donaties 13.363 -

2021

€

Bestemmingsreserve donaties

Stand per 1 januari 2021 -

Donaties 2021 4.802

Dotatie uit algemene reserve 8.561

Stand per 31 december 2021 13.363

De bestemmingsreserve donaties is gevormd voor reeds ontvangen donaties die aan een bepaald doel

besteed moeten worden en waarvoor de uitgaven nog niet (volledig) zijn gedaan.

Algemene reserve

Stand per 1 januari 2021 207.549

Resultaatbestemming boekjaar 13.284

Dotatie bestemmingsreserve -8.561

Stand per 31 december 2021 212.272

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.
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5. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.790 1.779

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.795 2.728

Pensioenen 1.500 1.230

4.295 3.958

Overlopende passiva

Accountantskosten 2.000 2.000

Reservering projecten 9.265 11.472

Vakantiegeldverplichting 4.682 4.775

Te betalen kosten 1.173 1.410

Nettolonen - 430

17.120 20.087

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen activa

Huurcompensatie

Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst wordt 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 (€ 43.000 per jaar).
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

6. Baten

Opbrengsten activiteiten 32.790 21.741

Subsidies en donaties 199.589 203.742

232.379 225.483

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 15.127 5.397

Omzet kokerij/ bakkerij 1.204 516

Omzet creatief atelier - 955

Omzet verhuur ruimtes 16.459 12.647

Omzet overigen - 2.226

32.790 21.741

Ontvangen subsidie Gemeente Meierijstad 199.626 199.626

Ontvangen eigen bijdrage bezoekers - 3.629

Donaties/ overige bijdragen -37 487

199.589 203.742

232.379 225.483
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7. Directe lasten

2021

€

2020

€

Inkopen activiteiten

Bijeenkomsten 4.502 5.052

Kokerij & Bakkerij 914 361

Creatief atelier 1.331 433

Overigen - 991

6.747 6.837

Personeelslasten

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen 90.027 88.825

Mutatie vakantiegeldverplichting -92 851

Doorberekende personeelskosten - -9.085

89.935 80.591

9. Sociale lasten

Sociale lasten 14.042 14.778

10. Pensioenlasten

Pensioenlasten 8.915 7.449

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren 3 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband 

(2020: 4).

11. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 8.354 8.435

Inventaris 18.638 18.195

26.992 26.630
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Overige lasten

2021

€

2020

€

12. Overige personeelslasten

Studie- en opleidingskosten 679 170

Reiskostenvergoedingen 1.446 1.563

Diverse vergoedingen vrijwilligers 413 948

Overige personeelskosten -103 -

2.435 2.681

13. Huisvestigingslasten

Huur onroerende zaak 40.008 40.008

Gas water licht 14.875 21.563

Verzekering gebouwen 742 716

OZB en overige zakelijke lasten 1.300 2.527

Schoonmaakkosten gebouw 9.870 8.945

Bewakingskosten 776 900

Onderhoud gebouw 8.659 3.320

Onderhoud tuin 119 584

Huurcompensatie via donatie -20.000 -20.000

56.349 58.563

14. Exploitatielasten

Kleine aanschaffingen 1.779 3.156

15. Verkooplasten

Reclame- en advertentiekosten 1.023 1.048
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