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Inleiding
Het jaar 2020 is afgesloten, en wat een bijzonder jaar was het. 2020 zou een
‘normaal’ jaar te worden. Dit ‘normaal’ duurde tweeënhalve maand.
De nieuwe naam SamenMeer is ingeburgerd in heel Landsmeer. Het élan dat
in het roerige jubileumjaar 2019 werd neergezet heeft gestalte gekregen in
een modern activiteitenaanbod, een aantrekkelijke en goed georganiseerde
vrijwilligersorganisatie en er is een goede en nauwe samenwerking met de
gemeente en andere organisaties in het Sociaal Domein.
Op 4 maart werd nog geproost op de nieuwe inrichting met een aantal van de
sponsors van de nieuwe stoelen. Half maart werden vanwege het Corona-virus per
direct alle activiteiten opgeschort en ging het buffet dicht. Ook de dagbesteding van
de Zorgcirkel werd tijdelijk gesloten. SamenMeer kwam voor uitdagingen van geheel
andere orde te staan. De wetgeving en beleidsregels en persconferenties werden op
de voet gevolgd. In nauw overleg met de WMO-ambtenaar en de
veiligheidscoördinator van de gemeente werden de benodigde Corona-protocollen
opgesteld, en regelmatig communiceerden we over alle ontwikkelingen met de
vrijwilligers, huurders en docenten via een nieuwsbrief.
We waren optimistisch, dit kon niet te lang duren. Zachtjesaan gingen we ons
voorbereiden op de mogelijkheden die er snel weer zouden komen - dat hoopten
we. Helaas kregen we ook berichten over vrijwilligers met Corona, bezoekers met
een partner in het volledig afgesloten verpleeghuis en mensen die teveel alleen en
aan huis gekluisterd waren.
In 2020 werden we voor uitdagingen geplaatst die zeer uitzonderlijk zijn en die veel
inventiviteit en creativiteit van ons vroegen.

Toelichting op de jaarrekening
In financiële zin was 2020 een spannend jaar. Het begin was veelbelovend, met veel
goede plannen en hoge ambities. Vanuit het jubileumjaar lagen er nog veel plannen.
En mede door de steun van het Oranje Fonds lagen er nog nieuwe kansen.
Maar al snel was daar Corona en sluiting van SamenMeer, met alle financiële
gevolgen. Twee vaste huurders zegden hun huur op. Andere huurders schortten de
huurbetaling op. Deelnemers van activiteiten schortten hun bijdragen op,
daartegenover stond dat de docenten niet werden betaald – voor lessen die niet
gegeven konden worden -. Activiteiten werden opgeschort of in een andere vorm
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aangeboden. Eén-op-één contact met deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers
werd een kernactiviteit.
Vrij snel werd duidelijk dat we over moesten stappen naar een veel behoudender
financieel beleid. Ingegeven door gemiste inkomsten door geen activiteiten, maar
ook door terugloop van huurders en bus gebruik.

Inkomsten liepen terug en er moesten wel extra uitgaven worden gedaan. Daarom is
vrij snel besloten om alle niet noodzakelijke uitgaven en investeringen uit te stellen.
Ook werd besloten om voorzichtig om te gaan met budget Oranjefonds. Het was
onduidelijk hoe het fonds met deze situatie om zou gaan.
Gelukkig is het beleid sowieso al dat activiteiten zichzelf in principe moeten
bedruipen. Dat betekende dat in financiële zin hier beperkt schade zou ontstaan. Het
is gelukt om lopende het jaar toch nog veel activiteiten te laten doorgaan.
Aan het einde van het jaar was de verwachting dat we op een klein tekort zouden
uitkomen. Gelukkig weten we inmiddels dat door coronagelden van de gemeente en
uitbetaling van het oranjefonds, er afgesloten is met een positief saldo.
Ons voorzichtige beleid maakt dat we nu een klein overschot hebben en een aantal
uitgestelde investeringen nu toch kunnen uitvoeren. We realiseren ons dat beide
subsidies eenmalig zijn en dat we nog een zware periode voor ons hebben.
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Activiteitenverslag 2020
Dit jaarverslag heeft een bijzondere opbouw. Het begint met een verslag van de
activiteiten tot half maart. Daarna een overzicht van wat er na half maart wél kon en
gebeurde. Dit bleef in 2020 uitgangspunt, binnen de Coronamaatregelen, kijken en
realiseren wat wel kon en niet wat niet kon.

Activiteiten januari tot half maart 2020
Conform de in 2019 vernieuwde missie en visie worden activiteiten georganiseerd
volgens de volgende thema’s:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Preventie
Signalering
Informatie
Ontmoeting
Recreatie
Vervoer en mobiliteit

Daarnaast wordt het kader gevormd door de centrale doelstelling van de WMO dat
alle inwoners, jong en oud, met of zonder beperking, kunnen meedoen aan de
samenleving. Ook het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 van de
gemeente Landsmeer is een belangrijk richtsnoer. De hierin verwoorde opgaven
liggen voornamelijk bij de thema’s preventie, dementie, vrijwilligerswerk en aandacht
voor mantelzorgers. Ons beleid is er op gericht om de wensen en behoeften van
onze (potentiële) bezoekers en onze vrijwilligers te kennen en van daaruit de
activiteiten te organiseren.

a) Preventie
-

Uitbreiding van de inloop-koffieochtend met begeleiding naar drie maal per
week. Op alle dagen is de deur open om binnen te lopen, het buffet is bezet
met vrijwilligers voor aandacht en een praatje
Bieden van zinvol vrijwilligerswerk o.a. aan mensen met achterstand tot de
arbeidsmarkt/taalproblemen.
Nauwe samenwerking met WelzijnWonenPlus rond individuele bezoekers.

b) Signalering
-

Deelgenomen aan afstemmingsoverleg in het Platform en aan activiteiten van
de Werkgroep Eenzaamheid.
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-

Samenwerking met Wonen Plus om gezamenlijk mensen die zelf moeizaam
tot initiatief komen te activeren of mensen die achteruit gaan in beeld te
houden.
In incidentele situaties contact met andere instanties zoeken.

Informatie
-

Voorbereiding nieuwe SamenMagazine (1e nummer april 2020) met een deels
nieuw samengestelde redactie
Wijzer LandsMeer drie lezingen; open inloop.
0-de lijn voor informatie over WMO-voorzieningen zoals aanvullend OV en
rolstoelen. Uitlenen van rolstoelen.
Brugfunctie voor onze bezoekers bij digitale dienstverlening door bedrijven,
ook via pc voor algemeen gebruik in de foyer.
Actieve deelname aan social media: eigen facebook, groep ‘je bent een
Landsmeerder als’, instagram account
Nieuwe website doorontwikkeld.
Invullen van belastingaangiftes voor ouderen en anderen met lage inkomens.
Tevens het doen van aanvragen van toeslagen en advisering inzake andere
financiële aangelegenheden en familierecht voor dezelfde groepen mensen.

c) Ontmoeting
-

-

Continue aandacht voor een sfeer van veiligheid, activiteit en gezelligheid
Dagelijks open inloop om elkaar te ontmoeten, waar nodig met sociale
ondersteuning door een vrijwilliger of een van de medewerkers van
SamenMeer
Aandacht voor een continue en gemotiveerde buffetbezetting en toepassing
van de hygiëneregels.
Wekelijks een creatieve inloopmiddag met begeleiding door gekwalificeerde
vrijwilligers.
Zondagslunch, twee maal, circa 24 deelnemers
Fotoherkenning oudheidkundige vereniging (OVL*)
Met de Zoete Inval van de Zorgcirkel is samengewerkt om het aanbod op
elkaar af te stemmen.

d) Recreatie (de activiteiten met een * worden door externe docenten verzorgd)
-

Spaanse conversatie
Creatieve club en creatieve inloopclub
Bridge
Jokeren
Rummikub
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-

-

5 groepen Biljart, daarnaast gelegenheid tot vrij biljarten
Schaken
Tekenen/schilderen 3 clubs
Om de week 2 Culturele clubs. Zij bespreken en zo mogelijk organiseren
gezamenlijke bezoeken aan concerten, voorstellingen, musea, dagtochten,
reizen en dergelijke
Opstapkoor
Om de week open inloop met kienen
Literatuurclub (maandelijks)
Sportinstuif 50+ in sporthal ICL, gemiddeld ca. 45 deelnemers. Op 16 januari
kwam de burgemeester op bezoek ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.
Gymnastiek voor senioren onder leiding van een fysiotherapeut
Oefengroep Effectief bewegen voor mensen met chronische pijn
9 groepen Yoga, waarvan 4 door externe docenten
3 groepen pilates voor ouderen *
2 groepen Tai chi, waarvan 1 groep 65+
Country line dance
2 groepen Zaalkoersbal
Twee groepen zwemmen (vervoer naar het Noorderparkbad)
Mindfulness meditatie *) (tot de verhuizing van de docent per 1-6-2020)
Stoelyoga
Gratis gebruik van de computer in de hal en internet, evt. met ondersteuning.
Koffie inloopochtenden, met een spelletje en een goed gesprek, of in
combinatie met creatieve activiteiten
Seniorweb: de cursus Paint Shop Pro is zoveel mogelijk doorgegaan en er zijn
enkele privé-lessen voor de Ipad gegeven. Daarnaast waren er in januari en
februari maandelijkse informatiemiddagen en wekelijks een dag
inloopspreekuur.

e) Vervoer en mobiliteit, gereden busritten
- Op basis van het contract met de Zorgcirkel werden inwoners met dementie
naar de Zoete Inval en vice versa gebracht voor deelname aan de
dagbesteding. NB. De dagbestedingslocatie is in 2020 gewijzigd van
Jonkerhof naar de Zoete Inval.
- Activiteiten bij SamenMeer en vice versa
- Zwemmen in Noorderparkbad en v.v. 2 groepen van 6-7 personen
- Groepsvervoer van ouderen met de (rolstoel-) bus ten behoeve van activiteiten
die door Landsmeerse organisaties en verenigingen zijn georganiseerd.
- Vervoer van huis naar het centrum van het dorp, wekelijks naar de markt.
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-

Wekelijks vervoer van pakketten voor de Purmerendse Voedselbank naar
maximaal 5 gezinnen in Landsmeer.
Incidenteel vervoer voor activiteiten van De Zoete Inval van de Zorgcirkel.
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Activiteiten vanaf half maart: wat kon er wél tijdens Corona, en hoe
dan?
De sluiting begon aarzelend, waarbij de deur nog op een kier stond, bijvoorbeeld
voor vrijwilligers die even kwamen buurten. Eind maart ging de deur helemaal dicht.
Alleen het wekelijkse vervoer voor de Voedselbank ging door.
-

-

-

-

Protocollen, hygiënemaatregelen, richting-stickers en de anderhalvemeter-meetlat gingen in de hierop volgende weken de stemming én de
mogelijkheden voor een voorzichtige herstart bepalen.
Er werd een bellijst opgesteld om wekelijks met bezoekers te bellen waarvan
bekend was dat ze veel alleen thuis waren. Als mensen zelf naar SamenMeer
belden werd hier altijd de tijd voor genomen. Kantoor en telefoon waren
continu bemenst.
De lege agenda gaf tijd voor allerhande klussen rond jaarrekening en
jaarverslag, opschonen database, doorontwikkelen website en archief.
Begin april werd er ruimte genomen voor een mooie samenwerkingsactie: met
WelzijnWonenPlus werd een maaltijdactie van de Rotary gefaciliteerd.
Drie uitgaven van het tijdschrift SamenMagazine (1e nummer rond 1 april
2020), overstap naar een nieuwe drukker. Advertentiebeleid is vernieuwd,
ontwerp van de advertenties gemoderniseerd.
De yoga- en pilatesdocenten startten al snel met online lessen, en een groot
deel van de deelnemers pakte dit op.
De helpdesk-medewerkers hebben het hele jaar hun diensten verleend, waar
mogelijk telefonisch/online, waar nodig met fysieke afspraken, met de nodige
voorzorgsmaatregelen.
In mei groeide het besef dat deze situatie wel eens tot september zou kunnen
duren en dat er dan tegen die tijd wellicht vrijwilligers zouden afhaken. Dit gaf
inspiratie om rond 1 juni bijeenkomsten voor de vrijwilligers te organiseren,
in groepjes van tien, om ideeën en toekomstplannen uit te wisselen. Iedereen
kon kiezen tussen koffie met taart, lunch, of borrel. Van de ruim 120
vrijwilligers kwamen er meer dan 100 naar deze bijeenkomsten. Wat een
succes, en wat een energie leverde dit op!
Per 1 juni waren er weer mogelijkheden voor kleinschalige activiteiten op
de locatie. Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen startten er weer
beweeglessen, biljart, schilderclubs, crea-inloop, culturele clubs, koersbal.
Ook werd er weer gestart met koffie-ochtenden.
SeniorWeb Het geplande programma werd grotendeels opgeschort in
verband met Corona. Wel startte SeniorWeb 1 juni weer met wekelijkse strak
geregisseerde inloopspreekuren, en ging hier gedurende de zomer – één keer
per maand – mee door.Eind 2020 is in voorbereiding een speciaal aanbod
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-

-

-

-

-

-

-

voor ouderen die extra aandacht nodig hebben om digitaal aansluiting te
vinden, in eerste instantie voor de vrijwilligers van SamenMeer.
Per 1 juni mochten de terrassen van de horeca weer open, en SamenMeer
wilde graag de buitenruimte gaan inrichten als terras gekoppeld aan
georganiseerde activiteiten. Buiten kon er immers meer dan binnen.
Viswinkelier Willem Molenaar besloot om een vaatje haring te veilen, en koos
SamenMeer als goed doel. Het werden uiteindelijk drie vaatjes, en met de
opbrengst kon terrasmeubilair worden aangeschaft, een enorme uitkomst:
het terras bood de hele zomer plek aan veel activiteiten, uiteraard allemaal
netjes op afstand.
Begin juni mocht de dagbesteding weer starten, en een aantal van de
chauffeurs en bijrijders pakten het vervoer weer op, uiteraard met alle
voorzorgsmaatregelen.
Aparte vermelding verdienen de biljartclubs. Vanaf 1 juni is steeds in overleg
met de biljart-clubvertegenwoordigers gekeken wat er wél kon, en er is steeds
in kleine clubjes van wisselende omvang, naar gelang de stand van de
landelijke Corona-maatregelen, op enig moment op maar één biljart – om
maar genoeg afstand te kunnen houden – gespeeld. Alleen tijdens de twee
weken in november en vanaf half december is er helemaal niet meer gebiljart.
Half juli was er weer een mooie samenwerkingsactie. Samen met de gemeente
en andere organisaties uit het dorp werden kleine foodtruck-maaltijden
bezorgd bij 600 oudere Landsmeerders. SamenMeer en WelzijnWonenPlus en
daarnaast thuiszorg en SMD meldden mensen voor deze actie aan.
Na de zomer startten de sportinstuif en schaken weer.
Er meldden zich enkele nieuwe huurders, die in elk geval tijdelijk hun eigen
ruimte moesten verlaten omdat die te klein was. Alle afspraken werden
gemaakt tot 1 januari, ”want dan zou het wel weer normaal worden”.
In samenwerking met Evian thuiszorg, Welzijn WonenPlus en andere
organisaties startte op 1 oktober een wandelgroep met vaste begeleiders,
voor mensen die zelf niet goed meer alleen kunnen wandelen. Bij weer en
wind, het wandelen ging altijd door.
Er werd in samenwerking met de gemeente, Fysio Balans, de Cool Biking
Company en de Oudheidskundige Vereniging onder de noemer Doortrappen
een historische fietstocht georganiseerd. Vanwege weersomstandigheden
werd de tocht uiteindelijk pas begin december met een klein groepje gefietst,
maar het enthousiasme was groot.
In september en oktober werden op locatie door Oud Geleerd Jong Gedaan
vier colleges gegeven over Politiek en communicatie. Er moest enkele malen
geschoven worden met een datum maar het lukte om uiteindelijk alle colleges
te geven.
In september werd een zondagslunch georganiseerd.
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-

-

Half oktober werden de regels weer aangescherpt. Het buffet moest opnieuw
dicht.
De voorjaarslezingen van Wijzer werden in het najaar opnieuw gepland, maar
uiteindelijk kon er geen een doorgaan.

In november moesten we gedurende twee weken de deuren weer sluiten voor
alle activiteiten in verband met de toegenomen Corona-cijfers.
Vanaf 1 december werden de eerste bijeenkomsten van de cursus
Kunstgeschiedenis, over Renaissance en reformatie, gegeven door een
kunsthistorica uit Landsmeer.
Half december ging “definitief” de lockdown in. Het traditionele
vrijwilligersfeest werd vervangen door een bezorgactie. Medewerkers en
bestuursleden bezorgden een kerstattentie bij alle 120 vrijwilligers thuis.
Eind december werd een door de Rotary en Lions georganiseerde kerstactie
gefaciliteerd (maaltijd, kerstpakket, handgeschreven kaart en bloemen werden
bij 175 oudere Landsmeerders thuis bezorgd).

Samengevat: veel kon er tussen half maart en half december (met uitzondering van
twee weken in november) wel, kleinschalig, straks geregisseerd voor wat betreft
hygiëne, afstand houden, en dus niet teveel deelnemers. Met name: biljart,
beweeglessen, creatieve activiteiten en enkele nieuwe cursussen.
Sinds half maart liggen een aantal activiteiten helaas helemaal stil. Er wordt niet meer
gezongen, gebridged, gekaart, gesjoeld en gepuzzeld. En ook linedance ligt sinds
half oktober helaas helemaal stil.

Overige activiteiten
-

-

-

Verhuur van ruimte aan WonenPlus, verhuur van ruimte op vaste tijden aan
trombosedienst ATAL en gewichtsconsulent Weight Watchers (WW tot maart
2020).
Incidentele verhuur van ruimte ten behoeve van activiteiten en diensten in het
kader van welzijn, gezondheid, educatie of voorlichting. In 2020 concreet aan
de Zonnebloem, Oudheidkundige Vereniging, Leefstijl Coaching (Vitaal 3.0),
Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Landsmeer.
Wisselende exposities door veelal amateurkunstenaars die verbonden zijn met
Landsmeer. Begin 2020 een expositie van Lenie van Reem en leerlingen, en
vanaf begin maart een fototentoonstelling van Ton Brosse.
AED-training voor de SamenMeer-medewerkers in samenwerking met de
huisartsenpraktijk en apotheek.
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Afwijkingen ten opzichte van het jaarplan 2020
-

-

-

Een aantal activiteiten konden vanaf half maart door Corona geen doorgang
vinden. Er zijn minder sportinstuiven geweest (24 in plaats van de afgesproken
32), minder lezingen van Wijzer, minder kienen, geen
informatiebijeenkomsten, geen zomeruitjes met de bus enz. Wel is het hele
jaar door gekeken wat er met elke nieuwe afkondiging van regels en
beperkingen wél kon, zie het overzicht hierboven.
In overleg met de gemeente wordt vanuit onze rol gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van een voorziening voor bezoekers met beginnende dementie.
Concrete stappen en de ontwikkeling van specifieke activiteiten voor deze
doelgroep zijn opgeschort in verband met Corona, begin 2021 is dit weer
opgepakt.
De Aanschuiftafel met de Rotary is in 2020 vervangen door twee succesvolle
maaltijd-bezorgacties, in samenwerking met WelzijnWonenPlus.
De opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland is uitgesteld in verband met
Corona.
Professionalisering. De gemeente heeft besloten om geen
vrijwilligerscoördinator aan te stellen. Met de door de gemeente gefinancierde
activiteitenbegeleider van De Zoete Inval wordt samengewerkt. In 2021 wordt
verdergaande samenwerking verwacht rond een voorziening voor mensen
met beginnende dementie. In de Zoete Inval worden in die samenwerking
door SamenMeer activiteiten opgezet waarbij de activiteitenbegeleider de
benodigde individuele begeleiding levert. Over financiering van deze laatste
worden in 2021 nadere afspraken gemaakt.
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Vrijwilligers en stagiaires
SamenMeer biedt aan een grote groep vrijwilligers een waardevolle tijdsbesteding.
In december 2020 tellen we ondanks Corona nog steeds zo’n 120 vrijwilligers. De
vrijwilligers organiseren en begeleiden activiteiten, geven les, besturen de bussen,
runnen het buffet, doen kluswerk in ons gebouw, werken mee aan voorlichting en
publiciteit, enzovoorts. Aangezien bij hun werk sprake is van een grote mate van
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een goede sfeer, werken zij hier met
plezier en voldoening.
Ook voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, en voor mensen die
na bijvoorbeeld ziekte aan het re-integreren zijn naar betaald werk, kan vrijwilligerswerk, met de nodige ondersteuning en begeleiding, soelaas bieden. Ook kandidaten
die de Nederlandse taal aan het leren zijn kunnen, met enige begeleiding,
vrijwilligerswerk uitvoeren. Zij werken samen met de huidige vrijwilligers.
Begin 2020 heeft de werkgroep die zich bezighoudt met de ‘professionalisering’ van
het vrijwilligerswerk bij SamenMeer een aantal documenten opgeleverd met
Vrijwilligersafspraken. Hierin wordt vastgelegd hoe zaken zijn geregeld, welke cultuur
bij SamenMeer hoort, enzovoort. De implementatie van deze stukken zal na herstart
van de activiteiten plaatsvinden. De werkgroep bestaat uit de coördinator en 5
betrokken vrijwilligers.
De meldcode Huiselijk Geweld en (Kinder)mishandeling is onder de aandacht van de
vrijwilligers gebracht.
Tijdens Corona is intensief contact onderhouden met de vrijwilligers, o.a. via de
Nieuwsbrief en met een groot aantal via regelmatige telefoongesprekken of
afspraken op locatie.
Deze aanpak/organisatie van vrijwilligerswerk vraagt extra aandacht en expertise. In
2019/2020 is deze investering gelukt dankzij subsidie van het Oranjefonds. Deze
subsidie is afgelopen en ook verantwoord.
In structurele zin lopen bestuur en medewerkers hierin wel tegen de grenzen van de
huidige professionele bezetting aan. Het aantal vrijwilligers neemt de afgelopen
jaren toe, maar ook vragen zij om meer coaching en ondersteuning. Er wordt veel tijd
geïnvesteerd in overleggen en begeleiding. Ook het vastleggen van afspraken,
richtlijnen, rechten en plichten kost tijd. Mede omdat we dit proces vooral
gezamenlijk met de vrijwilligers willen vormgeven.
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Tevens biedt SamenMeer stageplaatsen aan middelbare school leerlingen
(maatschappelijke stage) en kan een MBO- en HBO-stageplaats worden geboden. In
2020 is er één maatschappelijke stagiaire geweest.

Samenwerking met andere organisaties
In Landsmeer wordt samengewerkt in de keten, onder meer door actieve deelname
aan het Platform. Doel is bestaande behoeften signaleren en activiteiten met en voor
senioren initiëren en onderling afstemmen. Voorbeelden hiervan in 2020:
-

-

-

De samenwerking in de werkgroep Aanpak eenzaamheid. Gezamenlijke actie
tijdens de Week tegen de eenzaamheid.
Samenwerking rond het Ontmoetingscentrum De Zoete Inval van de Zorgcirkel
door programma’s op elkaar af te stemmen en vervoer voor activiteiten aan te
bieden.
Samenwerking met WelzijnWonenPlus, Rotary, Lions, en de gemeente rond
diverse maaltijden-acties.
Met Wonen Plus wordt op dagelijkse basis samengewerkt rond individuele
bezoekers, en gezamenlijke activiteiten.
Ook in 2020 werden op verzoek van de gemeente sinds augustus 2018, i.s.m. de
Sociaal Raadsvrouw wekelijks maximaal 5 pakketten van de Voedselbank
Purmerend opgehaald en naar Landsmeerse gezinnen met indicatie voor een
voedselpakket gebracht.
Met de groep Nabuurschap wordt overlegd over faciliteiten voor maandelijkse
eet-samenkomsten.
De ruimte die voorheen van het Consultatiebureau/GGD was en door
SamenMeer gebruikt mocht worden voor activiteiten, werd per direct tijdelijk
weer afgestaan aan de GGD in verband met problemen in het nieuwe pand.
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JAARREKENING 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA
31-12-2020

31-12-2019

VASTE ACTIVA
Grond en gebouwen

13.984

14.800

1

1

Inventaris

15.280

19.099

Totaal

29.265

33.900

Personenbus

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en vooruitbet. kosten

49.140

1.960

Liquide middelen

97.074

110.735

Totaal

146.214

126.695

Totaal activa

175.479

146.595
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PASSIVA
31-12-2020

31-12-2019

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

80.634

76.051

Seniorenweb reserve

17.509

14.425

Totaal reserve

98.143

90.476

VOORZIENINGEN
Voorzieningen algemeen

45.141

12.641

Voorzieningen seniorweb

8.603

8.603

53.744

21.244

Totaal voorzieningen

SCHULDEN
Kortlopende schulden

Totaal passiva

16

23.592

34.875

175.479

146.595

TOELICHTING OP DE BALANS:

VASTE ACTIVA

Grond:

Verwervingskosten

12.827

Gebouwen: Verwervingskosten

295.905
308.732

Afschrijving t/m 1/1/2020

293.590

Afschrijving 2020

815
-294.748

Boekwaarde per 31 december 2020

Bus: verwervingskosten

13.984

44.184

Afschrijving t/m 2019

-44.184
1

Inventaris: verwervingskosten
Afschrijving 2020

19.100
-3.920
15.280

Totaal Vaste activa

29.265

17

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren:
Debiteuren

1.230

Overlopende activa

5.357

Nog te ontvangen subsidies

42.553

Totaal

49.140

Liquide middelen:
Kasgelden

384

Bankrekeningen

96.690

Totaal

97.074

Totaal vlottende activa

146.214

18

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 1 januari 2020

76.051

Resultaat boekjaar

4.583
80.634

Reserve seniorweb: 1 januari 2020
Resultaat boekjaar

14.425
3.084
17.509

Totaal

98.143
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VOORZIENINGEN

Voorziening huisvesting: 1januari 2020

10.000

Dotatie boekjaar

20.000
30.000

Dotatie Voorziening automatisering

7.500

Voorziening bus: 1 januari 2020

2.641

Dotatie boekjaar

5.000
7.641

Voorziening seniorweb

8.603

Totaal

53.744

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren

5.982

Overlopende passiva

14.562

Accountant

2.722

Belastingen en pensioenen

326

Totaal

23.592
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EXPLOITATIEREKENING

Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

117.864

120.072

126.000

63.807

59.144

56.500

Kantoor en algemene kosten 24.352

13.048

16.750

Kosten activiteiten

44.822

76.224

77.500

250.845

268.489

276.750

Opbrengst activiteiten

51.392

86.567

85.000

Opbrengst verhuur, giften,

51.567

44.998

55.000

102.959

136.565

140.000

- 147.886

-131.924

- 136.750

136.750

131.456

136.750

2020
Personeelskosten
Huisvesting

Totaal kosten

Oranjefonds
Totale baten excl. subsidie
Tekort
Gemeentelijke subsidie
Coronagelden

18.803

Totaal baten

155.553

131.924

7.667

- 468

Resultaat

0

Bestemming resultaat:
Algemene reserves

4.583

Seniorweb reserves

3.084
7.667
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0
137.750
0

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
Rekening

Rekening

Begroting

2020

2019

2020

82.725

90.000

PERSONEELSKOSTEN

Salarissen, sociale lasten

88.331

Pensioenpremies, premie
verzekeringen
Overige personeelskosten
Totaal

27.731

27.062

30.000

1.802

10.285

6.000

117.864

120.072

126.000

HUISVESTINGSKOSTEN

Afschrijvingskosten

4.635

342

1.700

2.473
4.874
10.236

2.336
12.611
6.512

2.300
10.500
10.000

2.614

12.500

10.000

611

2.828

16.138

20.349

21.000

2.224

1.666

1.000

Dotatie groot onderhoud

20.000

0

Totaal

63.807

Heffingen lagere overheden
Energie en water
Onderhoud gebouw
Inventaris
Kleine inventaris
Schoonmaken en afval
Overig

59.144

22

0

0
56.500

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
Rekening

Rekening

Begroting

2020

2019

2020

666

0

650

0

176

250

Drukkosten

3.917

2.212

2.500

Kantoorartikelen

1.061

455

500

Abonnementen

2.481

2.739

2.500

0

35

1.200

1.222

2.202

1.500

778

327

1.000

Dotatie automatisering

7.500

0

0

Overige kantoorkosten

0

9

500

KANTOORKOSTEN

Telefoon
Portokosten

Contributies
Automatiseringskosten
Hardware kosten

Subtotaal

17.626

8.155

23

10.600

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
Rekening

Rekening

2020

Begroting

2019

2020

ALGEMENE KOSTEN

Representatiekosten

238

614

200

Verzekeringen

491

339

1.600

4.222

2.832

1.200

Accountantskosten
Administratiekosten
Bankkosten
Overige kosten

Subtotaal

47

0

1.400

1.649

1.112

750

-4

1.000

4.893

6.150

13.048

16.750

77

6.726

Totaal kantoor en algemene kosten
24.352
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

Rekening

Rekening

Begroting

2020

2019

2020

KOSTEN ACTIVITEITEN

Seniorweb

628

7.648

3.500

15.933

11.649

25.000

Buffet
4.193
Clubs, cursussen, etc. 12.042

7.441
23.104

10.000
25.000

Sportinstuif

4.803

7.696

10.000

Lunches

552

1.062

1.500

Jubileum

0

2.728

0

6.618

14.873

0

49

23

Vervoer

Oranjefonds
Overig

Totaal

44.822

76.224

25

2.500

77.500

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

Rekening
2020

Rekening
2019

Begroting
2020

OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN

Seniorweb

3.712

6.138

5.000

14.862

16.836

17.000

6.785

18.556

22.250

Clubs, cursussen, etc. 22.719

38.607

32.000

2.693

5.246

5.000

620

1.184

2.500

0

1.250

86.567

85.000

Vervoer
Buffet

Sportinstuif
Lunches
Overig

Totaal

0

51.392
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

Rekening

Rekening

2020

2019

Begroting
2020

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENTE EN GIFTEN

Rente
Verhuur

0

5

-

20.631

27.341

26.000

Giften donateurs

4.337

19.584

2.500

Belastinghulp

1.709

1.220

1.500

14

4.131

4.000

Advertenties

1.125

546

1.000

Oranjefonds

23.750

-2.829

20.000

Totaal

51.567

49.998

55.000

Divers

27

