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Voorwoord 

 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Bint Welzijn te Sint-Michielsgestel. (Hierna: de 

stichting) 

2016 is voor ons een bijzonder jaar geweest want in juni 2016 is deze organisatie ontstaan uit de 

fusie tussen drie organisaties; de welzijnsinstelling Partis, de Stichting Welzijn Ouderen en de 

Stichting Steunpunt Mantelzorg.  

Aan de totstandkoming van deze fusie is een jaar van voorbereiding vooraf gegaan. De gemeente 

heeft de fusie beleidsmatig en financieel ondersteund om met deze nieuwe organisatie nog beter in 

te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein.  

De medewerkers, sociaal werkers en ondersteunend personeel van de verschillende organisaties 

hebben positief meegewerkt aan dat wat Bint nu is. Een nieuwe organisatie waar intensief wordt 

samengewerkt en waar nieuwe ontwikkelingen zich aandienen. 

We zijn op reis in een veranderd landschap waar we goed en met plezier naar kijken, waar we steeds 

nieuwe wegen inslaan en onze bagage meenemen, passend bij het klimaat. 

 

Rita van de Wouw 

Directeur-bestuurder 

10 april 2017 

 

 

Stichting BINT Welzijn 

Seminarielaan 3 

5271 SG Sint-Michielsgestel 

 

Postbus 168 

5270 AD Sint-MIchielsgestel 

073- 5515432 

 

www.bintwelzijn.nl 

info@bintwelzijn.nl 

KvK 66165938 

 

 

  

http://www.bintwelzijn.nl/
mailto:info@bintwelzijn.nl
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Raad van Toezicht 
 

De stichting is ingericht volgens het Raad van Toezichtmodel (hierna: RvT)  waarbij de 

uitgangspunten en principes van Good Governance gelden.  

De statuten zijn gepasseerd per 1 juni 2016 en parallel daaraan  zijn het reglement voor de RvT en 

het directiereglement vastgesteld.  

Vanaf 1 april 2016 is voor de nieuwe organisatie de  directeur/bestuurder benoemd Rita van de 

Wouw- Strijbos met een dienstverband van 24 uur in de week. Haar opdracht is de fusie te 

realiseren,  de nieuwe organisatie neer te zetten en het sociaal team te coördineren. 

 

Leden Raad van Toezicht: 
De leden van de Raad van Toezicht zijn; 

 

De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter RvT 

De heer A.B.M. Huisman RA, lid RvT 

Mevrouw E.J. Steenbergen, lid RvT t/m 31 december 2016 

Mevrouw drs. P.H.M. van Rooij, lid RvT vanaf juli 2016 

Mevrouw J.C.J.M. Cooijmans, lid RvT vanaf juli 2016 

 

Mevrouw drs. H.M. van de Wouw-Strijbos, Directeur/bestuurder; 

Neventaken; 

Voorzitter Raad van Toezicht Muzerije Amateurkunst & Cultuureducatie in ’s-Hertogenbosch 

Lid van de Raad van Toezicht Jeugdbescherming en VeiligThuis Noord- Brabant 

 

 

Vergaderingen 
De RvT heeft vanaf juni 2016 in 2016 negen keer vergaderd. Deze vergaderingen worden vanuit de 

organisatie ondersteund en bijgewoond door de directeur-bestuurder R. van de Wouw-Strijbos. 

Indien noodzakelijk komt de RvT tussentijds bijeen.  

Tevens heeft er in 2016 drie keer bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Sint-

Michielsgestel,  met wethouders A.W.L van den Dungen en J.G. Loose. 
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Organisatie 

 
De stichting is opgericht bij notariële akte op 1 juni 2016. Op 20 december 2016 heeft een wijziging 

op de statuten plaatsgevonden om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI 

status. De organisatie heeft deze status ook gekregen. De naam van de stichting is gewijzigd in de 

Stichting Bint Welzijn.  

 

De doelen van de stichting zijn als volgt omschreven: 

 

-  Ontwikkelen, bevorderen, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van 

welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening en de uitvoering van zorgtaken in het 

bijzonder maatschappelijk werk, thuishulp, jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, 

ouderenwerk, mantelzorg en sociaal cultureel werk. 

- Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het 

gebied van welzijn.  

 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant 

onder nummer 66165938. 

Met de start van de organisatie is de personeelscommissie geïnstalleerd  bestaande uit vier 

medewerkers waaronder een medewerker van MEE namens Juvans en MEE. Met Juvans en MEE is  

een structureel samenwerkingsverband overeengekomen. 

  

In 2016 kent  Bint de volgende personele samenstelling met de volgende functies; 

 

Directeur-bestuurder 

Rita van de Wouw-Strijbos 

 

Coördinerende taken 

Wilma van der Linden (coördinatie vrijwilligerswerk) 

Paul van den Brand (coördinatie team ondersteuning) 

 

Sociaalwerkers 

Paul van den Brand (opbouwwerk) 

Vincent Gil-Toresano (opbouwwerk en sociaal team) 

Remco Aertse (jeugd- en jongerenwerk) 

Edwin Voets (jeugd- en jongerenwerk) 

Eline van Meel (sociaal beheer statushouders) 

Bas Bouwens (buurtsportwerk) 

Leoni Pijnenburg (buurtsportwerk) 

Sabine van der Wal (buurtsportwerk) 

Wilma van der Linden (ouderenwerk/mantelzorg) 

Lenie Schoones (ouderenwerk/mantelzorg en sociaal team) 

Annemarie Kleian (ouderenwerk/mantelzorg en sociaal team) 

Vera Meijer (ouderenwerk/mantelzorg) 

Pia Verbakel (ouderenwerk/mantelzorg) 
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Ondersteunende diensten 

Paul van den Brand  

Paul van Osch (beheerder) 

Lia Bik-Foolen (administratie / secretariaat / cursusplanning en organisatie) 

Elize Broeren (administratie / secretariaat) 

Annette Spijkers (administratie / secretariaat)  

 

Diensten door derden 

Marit Emmen (financiële- en loonadministratie) 

Rob Wintels (beheerder)  

 

 

Vrijwilligers 

Bij de stichting zijn zeer veel vrijwilligers frequent actief. De werkzaamheden die zij uitvoeren 

variëren van het geven van lessen, het coördineren, organiseren en uitvoeren van uiteenlopende 

activiteiten en het verrichten van bestuurstaken tot aan het schoonmaken en bouwkundig 

onderhoud van gebouwen en het draaien van bardiensten. Zonder al deze vrijwilligers zou de 

stichting niet in deze omvang en op dit kwaliteitsniveau kunnen bestaan.  

Het totaal aantal vrijwilligers 2016 was 180. 
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Missie en visie van de stichting  

 

Missie van de stichting 
De missie en visie voor de stichting is in de eerste maanden van de nieuwe organisatie samen met de 

medewerkers gekozen. 

 

WIJ MAKEN INITIATIEVEN MOGELIJK, STIMULEREN EIGEN REGIE EN VERBINDEN MENSEN MET 

ELKAAR. 

 

Visie van de stichting 
De stichting is er voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel. De stichting stimuleert 

inwoners hun talenten in te zetten voor medeburgers. De stichting heeft extra aandacht voor 

kwetsbare groepen. 

De medewerkers van de stichting werken vanuit de vijf dorpskernen en zijn daar te vinden bij 

mensen thuis, in de gemeenschapshuizen, op scholen, verenigingen, bij jongeren op straat of in het 

jongerencentrum. We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en het wijkgericht werken. 

De stichting is er voor kwetsbare groepen door hen uit hun isolement te halen en het organiseren 

van gezamenlijke activiteiten met een ruim aanbod.  

Bij de stichting zijn 180 vrijwilligers betrokken en die zijn hard nodig om de maatschappelijke 

opdracht te realiseren. In 2016 is een coördinator vrijwilligersbeleid benoemd om hier nog beter op 

in te kunnen spelen zodat nieuwe vrijwilligers zich gaan aansluiten. 

De stichting wil ook een schakel zijn tussen en met andere organisaties. De website die in 2017 wordt 

gelanceerd biedt hier ook digitaal alle mogelijkheden voor. 

 

De functies; 
Met de fusie zijn verschillende functies bij elkaar gekomen en dat zijn; 

Jongerenwerk, Buurtsportwerk, Ouderenwerk, Mantelzorg, Opbouwwerk, Cursussen, 

Vrijwilligerswerk, Sociaal beheer Statushouders en Sociaal team. 

Op dit moment werken we geïntegreerd in projecten rondom verschillende thema’s en  worden de 

grenzen tussen de verschillende functies minder scherp getrokken. 
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Sociaal team 

 
Vanaf 1 juni 2016 is de coördinatie van het sociaal team op verzoek van de gemeente onder de 

verantwoordelijkheid van de stichting gekomen. Daarmee is een intensieve samenwerking op gang 

gekomen tussen MEE, Juvans en BINT. Eind 2016 is hiertoe een samenwerkingsovereenkomst tussen 

partijen ondertekend.  

 

In het sociaal team zijn het afgelopen jaar 86 casussen besproken waarvan 58 casussen zijn 

afgesloten, 20 casussen zijn nog lopend en 8 enkelvoudige casussen staan geregistreerd.  

Met de betrokken medewerkers van verschillende organisaties is intensief samengewerkt. 

Naast de sociaal werkers van Juvans, MEE en BINT  sloten Wegwijs, sociale dienst Optimisd en de 

Zorggroep Elde aan.  

Uitvoerig zijn keuzes gemaakt wat in een specifieke situatie de meest effectieve oplossing zou zijn. 

Uitgangspunt is steeds de rol van de cliënt zelf geweest. Gekozen is voor de minst ‘zware’ 

oplossingen waarbij naast professionals ook vrijwilligers zijn ingezet en activiteiten zijn aangeboden.  

In de meeste situaties speelden bij mensen problemen op meerdere leefgebieden vooral 

persoonlijke problematiek, financiële - en huisvestingsproblematiek en beperkte werk- en 

dagbestedingsmogelijkheden. Steeds is voor maatwerkoplossingen gekozen passend bij de situatie 

en de draagkracht van de cliënt en zijn omgeving. 

 

Met verschillende organisaties is de samenwerking geïntensiveerd door regelmatig af te stemmen en 

samen op te trekken. Uitvoerig zijn keuzes gemaakt wat in een specifieke situatie de meest effectieve 

oplossing zou zijn. Bijvoorbeeld met Huis en Erf, Vincentiusvereniging, wijkmakelaars, Veiligheidshuis 

en de politie. 

De samenwerking met het BJG ( Basisteam Jeugd en Gezin) is verbeterd door samen te werken in 

dezelfde gezinnen en een sociaal werker in te zetten voor beide teams.  

Daarnaast treffen medewerkers elkaar in het innovatieplatform. Het innovatieplatform is een zes 

wekelijkse bijeenkomst waar inhoudelijke onderwerpen worden uitgediept en waar medewerkers 

van het BJG, sociaal team en de stichting aan deelnemen. 
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Opbouwwerk 

 
Het opbouwwerk van de stichting is gericht op advisering en begeleiding van mensen, zodat zij 

kunnen werken aan de oplossing van problemen die zij ervaren in hun woon-, werk- en 

leefomgeving.  

Het opbouwwerk bemiddelt onder andere tussen bewoners en de overheid en tussen bewoners 

onderling, maar ook tussen bewoners en de structuren van de samenleving.  

Doel van het opbouwwerk is om de samenhang in een buurt of dorp te verbeteren, de integrale 

aanpak van het welzijnswerk te bevorderen, bewoners te activeren en de leefbaarheid in de 

woonomgeving te vergroten. 

Wijkgericht werken 
In Gestel-Oost hebben we Wijkplein verder doorontwikkeld. We hebben diverse initiatieven van 

wijkbewoners ondersteund, een structuur gegeven, geadviseerd en vervolgens zoveel mogelijk 

zelfstandig laten draaien.  

We ondersteunen en adviseren op afroep het platform van Wijkplein. 

Kledingbank 
We hebben het initiatief van twee bewoners van de kern Gestel ondersteund bij het uitvouwen van 

hun ideeën rondom het opzetten van een Kledingbank. Hierin hebben we nauw samengewerkt met 

de wijkmakelaar. Het resultaat is een prachtige Kledingbank ondergebracht in Wijkplein. 

BIN (Buurt Informatie Netwerk) 
Samen met de gemeente en politie hebben we het Buurt Informatie Netwerk verder doorontwikkeld 

en zijn er in alle kernen BIN-coördinatoren. Er zijn lijnen gelegd naar de bestaande WhatsApp-

groepen en er is een communicatiestructuur ontwikkeld, waarin alle partijen betrokken zijn. 

Accommodatie 
Met het platform van Wijkplein hebben we ons georiënteerd op de situatie waarin de accommodatie 

aan de Irenestraat komt te vervallen. Hierover zijn gesprekken gaande met de gemeente. 

Leefbaarheidsprojecten 
We hebben deelgenomen aan 2 leefbaarheidsprojecten samen met de woningcorporaties Huis & Erf 

en Kleine Meierij en de wijkmakelaars. Dat heeft geresulteerd in betere leefbaarheid door bewoners 

aan de Driezeeg in Middelrode en Regent Bannenbergstraat in Sint-Michielsgestel daarbij te 

betrekken.  

Dorpstafels 
In 2016 is in nauwe samenwerking vorm gegeven aan het opzetten van de Dorpstafel in Sint-

Michielsgestel. Uniek hierbij is dat de Dorpstafel ondergebracht wordt bij Medisch Centrum ‘Achter 

de Linden’.  

Ook in Middelrode start in januari een Dorpstafel. Hiermee hebben we in alle kernen een Dorpstafel. 

We geven met de bestaande Dorpstafels vorm aan de samenwerking tussen de Dorpstafels onderling 

en met externen. 

Afgelopen jaar zijn we daadwerkelijk met de ontwikkeling van de website gestart.  

Begin 2017 wordt de nieuwe interactieve website gelanceerd. 
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Samen met de Dorpstafels hebben we het voor elkaar gekregen om via crowdfunding en 

fondswerving alle noodzakelijke gelden t.b.v. de ontwikkeling van de website, PR-campagne en 

opstart van Dorpstafels binnen te halen. 

 

Sociaal Team 
De opbouwwerker maakt deel uit van het Sociaal Team en neemt wekelijks deel aan het casuïstiek 

overleg. 

 

Platform vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg Sint-Michielsgestel 
We overleggen 2 à 3 keer per jaar met vrijwilligersorganisaties in Welzijn en Zorg over afstemming en 

samenwerking.  

 

Welzijnscommissie Den Dungen 
We overleggen 5 à 6 keer per jaar met professionele en vrijwilligersorganisaties in Welzijn en Zorg 

over afstemming en samenwerking. 

 

Buurtbemiddeling 
Cijfers 2016 

Herkomst casussen     Verwijzers 

Sint-Michielsgestel   2   20%   Woningcorporaties   4   40% 

Gemonde    2   10%   Politie     1   10% 

Berlicum    1   10%    Eigen initiatief    5   50% 

Middelrode    2   20%    Totaal   10 100% 

Den Dungen    3   30% 

Totaal   10 100% 

 

Afgeronde casussen in de gemeente Sint-Michielsgestel 

positief na bemiddelingsgesprek     0 

positief zonder bemiddelingsgesprek     4   40% 

Niet gestart        1   10% 

Negatief na bemiddelingsgesprek     1   10%   

Partij A heeft zich teruggetrokken, positief resultaat   2   20% 

Partij B weigert gesprek       2   20% 

Totaal       10  100% 
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Ouderenwerk 

 
Het ouderenwerk richt zich op het ondersteunen en begeleiden van ouderen zodat zij zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en in staat blijven het leven te leiden dat men wenst.  

Het ouderenwerk levert een bijdrage aan de opzet van collectieve activiteiten voor ouderen en werkt 

daarbij samen met allerlei organisaties waardoor er laagdrempelig gewerkt kan worden en waar met 

elkaar nieuwe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. 

 

Individuele begeleiding 
Het ouderenwerk binnen de stichting richt zich steeds meer op collectieve activiteiten, maar waar 

nodig zal zij begeleiding blijven bieden op individueel niveau. Te denken valt daarbij aan het 

bevorderen van zelfredzaamheid, emotionele ondersteuning, zingeving, toeleiding naar zorg.  
Voor eenduidige vragen omtrent informatie en advies of een lichte vorm van emotionele begeleiding 

zullen in 2017 meer vrijwilligers worden ingezet. 

Voor complexe problematiek wordt er doorverwezen naar het Sociaal team. 

 

Eenzaamheidsproject 

Klankbordgroep ‘Eenzaamheid’ 

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft het ouderenwerk de opdracht gegeven om mensen met 

elkaar en met hun omgeving te verbinden, maar ook om mensen te verbinden met activiteiten, 

hulpverleners en diensten.  

Daarom zijn er allerlei activiteiten opgezet en initiatieven genomen om het voor iedereen 

eenvoudiger te maken deel te nemen aan de samenleving en zich weer verbonden te kunnen voelen. 

Dit met als doel het terugdringen van eenzaamheidsgevoelens onder de inwoners van onze 

gemeente. De gemeente heeft hiervoor 25.000 euro ter beschikking gesteld voor een periode van 

april  2016 t/m december 2018. 

 

Professionals en vrijwilligers komen regelmatig samen om vanuit ieders perspectief kennis over 

eenzaamheid te delen en initiatieven en plannen om eenzaamheid te bestrijden concreet te maken. 

De pijlers van het project zijn; preventie, signaleren, bewustwording en coping. 

 

We zijn april 2016 gestart en het volgende is tot stand gekomen: 

- Eenzaamheid zichtbaar gemaakt middels een campagne met posters en kaarten. 

- Het actief bezoeken van verschillende markten en open dagen. 

- Eenzaamheid een stem gegeven binnen de gemeenteraad. 

- Vrijwilligers en netwerkpartners getraind op het signaleren van eenzaamheid. 

- Gestart met het betrekken van scholen zodat jeugd bewust wordt van eenzaamheid. 

- De hieronder genoemde projecten. 
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Doelstelling 

Het terugdringen van eenzaamheid bij ouderen van 75+ en kwetsbare volwassenen in gemeente 

Sint-Michielsgestel van 40% naar 30%. 

  

Achter de voordeur 
Door het verdwijnen van praktische contactmomenten binnen Ouderenwerk als alarmering en 

Tafeltje dekje,  is er een grote ingang in de leefwereld van ouderen verloren gegaan.  

Omdat het ouderenwerk voeling wil blijven houden met de vragen en behoeften van (vraagverlegen) 

ouderen in de gemeente Sint-Michielsgestel is in juli 2016 het project ‘Achter de voordeur'  gestart. 

Alle 75 jarigen uit de gemeente Sint-Michielsgestel worden benaderd voor een huisbezoek. Door 

deze huisbezoeken proberen we te kijken naar wat ‘krachtige’ ouderen ‘krachtig’ maakt en wat de 

‘kwetsbare’ ouderen nu ‘kwetsbaar’ maakt.  

Daarbij proberen wij inzicht te krijgen in de volgende aandachtsgebieden: gezondheid, 

zelfredzaamheid, sociale contacten, tijdsbesteding, mobiliteit, vervoer en de gemeente waar in ze 

wonen.  

Deze bezoeken worden afgenomen door zeven geschoolde vrijwilligers. In 2016 zijn er in totaal 108 

uitnodigingen verstuurd. 25 mensen gaven aan geen gesprek te willen, 39 gespreksverslagen zijn 

teruggekomen en verwerkt. Door op de hoogte te blijven van de vragen en behoeften van deze 

ouderen kan het Ouderenwerk beter aansluiten met diensten en activiteiten en kan zij optimaal 

vraaggericht werken. 

 

Doelstelling 

- Vragen, wensen en behoeften van de ouderen van 75 jaar in de gemeente Sint-

Michielsgestel in beeld hebben om waar nodig onze werkzaamheden/activiteiten/diensten 

aan te passen op de vraag. 

- Ouderen zijn beter op de hoogte van de (in)formele organisaties waar ze terecht kunnen met 

vragen en/of voor ondersteuning of begeleiding om de zelfredzaamheid te handhaven of 

vergroten.  

- De bekendheid van de stichting  onder ouderen is groter  en de stichting vragen om hulp is 

laagdrempeliger. 

- De gemeente inzicht geven in de vragen, wensen en behoeften die leven onder de ouderen 

van 75 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel. 

- Ouderen bewust maken van de eigen mogelijkheden, eigen initiatieven stimuleren. 

 

Gezond koken 
Het project ‘Gezond koken’ is in samenwerking ontstaan met de GGD.  Het project is gestart op 

20 oktober 2016 met vier vrijwilligers en tien actieve deelnemers. De vrijwilligers hebben de 

verantwoording genomen op het gebied van de recepten en de boodschappen.  Dit wordt onderling 

afgestemd en ingekocht. Het uitgangspunt van de recepten is koken met gezonde en betaalbare 

ingrediënten.  

 

Doelstelling 
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De doelstelling van het project is het vergroten van de sociale contacten van deelnemers waardoor 

zijn zich minder eenzaam voelen.  De subdoelen zijn daarnaast  de bewustwording dat gezond koken 

niet duur hoeft te zijn, blijvende contacten doordat deelnemers periodiek met elkaar blijven koken 

en de maaltijd gebruiken en naar behoefte voorlichting krijgen over andere (leefstijl)onderwerpen. 

Als dit project succesvol blijkt, wordt dit project uitgezet in de kernen Den Dungen en Sint-

Michielsgestel. 

Dementie 
Ouderenwerk is actief op het terrein van dementie. Een ouderenwerker neemt deel aan de 

Alzheimer werkgroep die verantwoordelijk is voor het programma en de begeleiding van het 

Alzheimercafé. Het Alzheimercafé vindt iedere derde maandag van de maand plaats. 

Verder zijn er zes Eerste Hulp Bij Dementie (EHBD) koffers aanwezig bij de stichting. Deze kunnen 

worden geleend. Hierin zit allerlei informatie over dementie gericht op alle doelgroepen, van 

kinderen tot volwassenen. Boeken, DVD maar ook praktische informatie.   

Met regelmaat worden de koffers  geleend door inwoners, hierdoor kunnen ze in hun eigen tempo 

een  beter beeld krijgen van dementie.  

Verder is indien nodig contact met de praktijkondersteuner van de huisarts of casemanager om de 

dementerende en zijn omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen. Ieder jaar wordt geprobeerd het 

thema dementie terug te laten komen in een voorlichtingsbijeenkomst.  

 

Ondersteunen van burgerinitiatieven 
Er zijn velerlei collectieve activiteiten gemeentebreed die het ouderenwerk begeleidt en 

ondersteunt.  

De Zondagssoos in de kernen Den Dungen en Berlicum. Vervoersdiensten Gemonde, Den 

Dungen/Sint-Michielsgestel en de Hulpdienst in Berlicum. Verder is er nog de scootmobielclub, de 

bezoekgroep en alleenstaande damesclub in Berlicum. 

 

Samenwerking met andere organisaties 
Het vrijwilligersplatform komt per kern twee keer per jaar in vergadering bijeen, waarbij 

verschillende vrijwilligersorganisaties (parochie, met elkaar voor elkaar, Zonnebloem, KBO) elkaar 

spreken met als doel; elkaar informeren, van elkaar te leren en vooral waar kan vooral samen te 

werken.  

 

Multidisciplinair overleg huisartsen 
De problemen van iedere kwetsbare oudere in de kernen Sint-Michielsgestel, Den Dungen en 

Berlicum worden in een multidisciplinair team besproken, met aandacht voor medische 

problematiek, zorg- en welzijnsaspecten. Dit om mensen vroegtijdig in beeld te krijgen en samen te 

komen tot specifieke doelen en acties per geprioriteerde zorgvraag.  

 

KBO, Bres en Dubos 
Het Ouderenwerk denkt intensief mee met deze plaatselijke ouderenorganisaties en ondersteunt de 

informatie en voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vinden vier keer in het jaar plaats. 
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Cursusaanbod voor vrijwilligers 
- Cursus ‘Samen op pad’ opgezet in samenwerking met Kentalis. Deze training is gericht op de 

vrijwilligers van de vervoers- en hulpdienst van gemeente Sint-Michielsgestel. Met als thema, 

hoe om te gaan met mensen met een visuele en/of gehoorbeperking. Hieraan hebben 14 

deelnemers meegedaan van de in totaal 29 vrijwilligers van de vervoersdienst. 

- Cursus ‘Signaleren en bespreekbaar maken van Eenzaamheid’. Hieraan mochten alle 

vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen deelnemen. Eerste groep is van start gegaan in 

2015 12 deelnemers. De tweede groep in 2016 met 14 deelnemers. 

- Voorbereidende cursus voor het project ‘Achter de voordeur’. Deze cursus voor de acht 

vrijwilligers van het project was gericht op gespreksvoering, hoe vraag je door op gevoelige 

thema’s?  
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Mantelzorgondersteuning 

 
Mantelzorgondersteuning richt zich op zowel het individuele als op het collectieve belang van 

mantelzorgers. Het doel is overbelasting te voorkomen en daarmee een intensieve(re) zorginzet op 

langere termijn. 

Het beroep dat op mantelzorgers gedaan wordt neemt toe en daarmee ook de maatschappelijke 

aandacht voor de vele mantelzorgers die Nederland kent. Uit een onderzoeksrapport (dec 2015) van 

het Sociaal en  Cultureel Planbureau blijkt dat Nederland 4 miljoen mantelzorgers kent. Daarvan 

helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Eén op de tien 

mantelzorgers is zwaar belast. Bij 80% van de mantelzorgers loopt het (nog) goed. Uit het onderzoek 

blijkt dat één op de drie mantelzorgers niet om hulp (uit het eigen sociale netwerk of aan 

professionals) durft of wil vragen.  

 

Vinden 
Een eerste voorwaarde om mantelzorgers te kunnen ondersteunen is ze te vinden. We leggen en 

onderhouden contacten met organisaties die in hun werk mantelzorgers tegenkomen.  

We gaven informatie en advies over mantelzorg in het algemeen en de activiteiten van de stichting 

en daarbinnen mantelzorgondersteuning in het bijzonder.  

In 2016 verzorgden we samen met Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) driemaal een 

trainingsbijeenkomst  ’In gesprek met mantelzorgers’  voor medewerkers van loket wegwijs en 

thuiszorgmedewerkers.   

We gaven viermaal een nieuwsbrief uit waarin we mantelzorgers informeren over actuele 

ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Dat kan betrekking hebben op wet en regelgeving, 

gemeentelijk mantelzorgbeleid maar kan ook informatie van algemene aard zijn. De lokale media als 

communicatiekanaal werden veelvuldig gebruikt. In afwachting van de nieuwe website van de 

stichting, is de website van het voormalige steunpunt mantelzorg nog in de lucht. 

 

Versterken  
Onder versterken verstaan wij het verbeteren van de positie van mantelzorgers. Dit op zowel 

individueel als collectief niveau. We willen de inzet van mantelzorgers (h)erkennen en faciliteren. We 

hechten er belang aan dat mantelzorgers zich gewaardeerd weten.  

  

Gemeentelijke mantelzorgwaardering 
Ook in 2016 voerden we in opdracht van de gemeente de uitreiking van de gemeentelijke 

mantelzorgwaardering uit. In de week van 10 november, landelijke dag van de mantelzorg, werd in 

Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Berlicum een bijeenkomst georganiseerd. De inspirerende 

theatervoorstelling en het uitnodigende lunchbuffet stonden garant voor een levendige uitwisseling 

tussen politiek, professionals en mantelzorgers. Uit de reacties werd duidelijk dat mantelzorgers zich 

gehoord en gezien gevoeld hebben. Er werd in 2016 aan 259 mantelzorgers een 

mantelzorgwaardering van € 75, - uitgereikt. 
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Jonge mantelzorgers 
De jonge mantelzorgers kregen speciale aandacht op een daarvoor georganiseerde bijeenkomst in de 

Litserborg. We maakten van de gelegenheid gebruik met hen in gesprek te gaan, samen met een 

medewerker van Sociaal Team en Basisteam Jeugd en Gezin (BJG), om eventuele problemen te 

kunnen bespreken, informatie te geven of ondersteuning aan te bieden.  

Alle 41  bij ons geregistreerde jonge mantelzorgers hebben twee bioscoopbonnen ontvangen om met 

een vriend of vriendin naar de film te kunnen gaan.   

In 2016 is een eerste aanzet gegeven tot een preventieprogramma met betrekking tot jonge 

mantelzorgers. In 2017 zal dit een vervolg krijgen. 

 

Klankbordgroep mantelzorg 
De klankbordgroep mantelzorg is in 2016 opgeheven. Niet de klankbordfunctie, maar het 

lotgenotencontact werd als prioriteit ervaren. Dat wordt desgewenst door de deelnemers zelf  

voortgezet. De klankbordgroep kwam in 2016 tweemaal bijeen.  

 

Lotgenotencontact Café Brein 
De stichting participeert in de werkgroep Café Brein. Zij organiseert tweemaandelijks een avond voor 

mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers uit Schijndel, Boxtel en Sint-

Michielsgestel. Informatie verstrekken en lotgenotencontact is hierbij het doel.  

Er waren in 2016 zes bijeenkomsten waar gemiddeld 40 vaste en tien wisselende bezoekers bij 

aanwezig zijn. 

 

Ontmoetingsplaatsen voor dementerenden en hun mantelzorgers 
In het kader van het ‘Actieplan voor Dementie’ zijn ontmoetingsplaatsen in het leven geroepen voor 

dementerenden en hun mantelzorgers. Dit is gestart in april 2016 in De Huif en uitgerold naar 

Berlicum/Middelrode en Den Dungen.  Het animo hiervoor bleef achter bij de verwachtingen. 

Mogelijk door het niet alleen kunnen laten van de partner of door het stigma wat dementie bij velen 

nog heeft.  Deze activiteit zal in 2017 in een andere vorm opgepakt gaan worden. 

 

Aanleveren beleidsinformatie 
We willen graag bijdragen aan de ontwikkeling van het gemeentelijk welzijnsbeleid door het leveren 

van input vanuit de praktijk. In 2016 zijn er enkele gesprekken gevoerd met betreffende 

beleidsmedewerkers rondom het toegankelijk maken en houden van Huishoudelijke Hulp Toeslag 

voor mantelzorgers (HHT en Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

 

Verbinden 
De overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving zorgt voor een groter wordend 

beroep op mantelzorgers.  

In eerste instantie wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden van de zorgvrager en zijn netwerk. 

Pas daarna komt de professional in beeld en voegt zich naar de vraag van de cliënt. Mantelzorgers 
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dragen samen met professionals en vrijwilligers zorg voor de ondersteuning van de cliënt. Dat vraagt 

om een goede afstemming en daarmee verbinding tussen alle betrokken partijen.  

 

Deelname Sociaal Team 
De mantelzorgondersteuner maakt deel uit van het Sociaal Team. Hiermee wordt vorm gegeven aan 

een gezamenlijke integrale aanpak en werkwijze en worden (mantelzorg)problemen snel en in 

samenhang opgepakt. 

 

Samenwerking Ketenpartners 
In 2016 heeft de stichting samen met Vivent / Berlerode  een traject doorlopen waarbij de behoeftes 

van mantelzorgers in kaart gebracht zijn en er afstemming tussen formele en informele zorg kon 

plaatsvinden. Dat heeft geleid tot aanpassingen binnen Berlerode en vormt de aanzet tot 

verdergaande samenwerking met Vivent en casemanagers ketenzorg dementie.  

In 2017 worden concrete stappen gezet op het gebied van informatie en voorlichting rondom het 

thema dementie. 

 

Samenwerking op regionaal niveau 
Regionaal overleg coördinatoren mantelzorgondersteuning Brabant-Noordoost.  

In 2016 vond er vier maal een overleg plaats. Thema’s o.a.: ontwikkelingen binnen BRIZ, ZET en 

MEZZO, belangenbehartiging, regionale ontwikkelingen, mantelzorgwaardering, dag van de 

mantelzorg, nieuwe initiatieven. 

 

Vrijwilligers 
In 2016 beschikten we over gemiddeld 17 zogenaamde ‘zorgvrijwilligers’. Zij vormen een pijler in de 

driehoek cliënt, professional en informele zorg. 

 

Individuele begeleiding 
Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ( december 2015) blijkt dat  80% van 

de mantelzorgers een goed gevoel krijgt van het helpen. De andere 20% voelt zich belast of zelfs 

zwaar belast. We willen mantelzorgers dan ook passende ondersteuning bieden, die hen in staat stelt 

een goede balans in het dagelijks leven te vinden en te behouden zodat ze hun mantelzorgtaken met 

zoveel mogelijk plezier kunnen blijven uitvoeren.  

In 2016 deden we dat door individuele begeleiding. We wijzen mantelzorgers waar nodig de weg en 

adviseren hen over de verschillende mogelijkheden. We zoeken naar oplossingen die het best passen 

bij hun individuele, specifieke hulpvraag. We helpen mantelzorgers bij het maken van keuzes en het 

zetten van stappen hierin. We deden dat in individuele gesprekken waarin de vraag leidend was. 

 

Emotionele ondersteuning 
Het bieden van een luisterend oor naast middelen en handvatten om weer verder te kunnen, vormen 

hierbij het hoofddoel. Voorkomende  gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld, acceptatie van de 
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situatie, hoe om te gaan met gedragsveranderingen, het bepalen en bewaken van de eigen grenzen. 

Ook het inzichtelijk maken van de eigen situatie, het durven vragen van hulp en het kunnen 

delegeren van taken kunnen aan bod komen.  

 

Respijtzorg door vrijwilligers  
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan iemand anders over te 

dragen. We informeren mantelzorgers over de verschillende manieren van respijtzorg en helpen hen 

bij het maken van een passende keuze. In 2016 beschikten we over gemiddeld 17 zogenaamde 

‘zorgvrijwilligers’. Deze  ‘zorgvrijwilligers’ hebben ongeveer 1140 uur mantelzorgers vervangen.  

 

Korte terugblik in cijfers 
Totaal aantal geregistreerde mantelzorgers per 1-1-2017   754 

Gestart in 2016         127 

Gestopt in 2016          48 

Volledige periode        623 
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Vervoersdienst Cello 

 
Begin 2016 waren 14 chauffeurs actief bij het vervoer van cliënten van Cello/Tuinrijk/InHout. In de 

loop van het jaar zijn twee chauffeurs gestopt. Beiden waren werkloos en kregen een vaste 

betrekking aangeboden. Eén van de chauffeurs is tijdelijk uit de running. 

 

Er rijden elke ochtend en middag twee auto's voor de routes Oirschot en Haaren. 

Vanuit Cello is het verzoek gekomen om een nieuwe route naar De Binckhorst toe te voegen. Met het 

huidige aantal vrijwilligers is dat momenteel niet te realiseren. 

 

Boodschappenservice bus 
De stichting wil met het project ‘boodschappenservice bus’ haar doelstelling bereiken dat mensen in 

kwetsbare situaties meer maatschappelijke kansen krijgen. Daarbij gaat het in de meeste gevallen 

om ouderen (vanaf 55 jaar) in een kwetsbare situatie.  

Doel is het terugdringen van isolement en uitsluiting van senioren die vaak niet of beperkt mobiel zijn 

doordat er geen openbaar vervoer is van deur tot deur.  

Met het aanbieden van begeleid personenvervoer t.b.v. een boodschappenservice kunnen mensen 

hun eigen boodschappen doen en daarmee weer meer onderdeel zijn van de gemeenschap.  

 

Sinds een paar maanden kunnen we geen gebruik meer maken van de rolstoelbus van Cello, die ons 

vanaf het begin van deze service ter beschikking werd gesteld. Dit als onderdeel van afspraken die 

destijds tussen de Stichting en Cello zijn gemaakt.  

Op dit moment mogen we gebruik maken van de VW-transporter personenbus die ook wordt 

gebruikt voor het dagelijks vervoer van de cliënten van Cello. Deze bus is echter kleiner en anders  

ingericht, met een hogere instap en banken in plaats van losse stoelen, wat het vervoer veel lastiger 

maakt. 

Op dit moment onderzoeken we alternatieven om vervoer en boodschappenservice voor de 

toekomst te kunnen behouden. Samenwerkingspartners zullen hierbij worden betrokken. 

In 2016 hebben er 12 ouderen wekelijks gebruik gemaakt van deze service. De deelnemers kopen 

een 5-rittenkaart van € 15,- en wordt per gereden rit afgetekend.   

Alle cliënten zijn erg blij met deze service.  
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Sociaal beheer statushouders 

 
In september/oktober 2016 zijn er in totaal 27 statushouders komen wonen in Sint-Michielsgestel. Er 

zijn 22 Syrische statushouders komen wonen in het Martha gebouw bij Kentalis. Er zijn vijf 

statushouders uit Eritrea komen wonen bij Nieuw-Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Het zijn allemaal 

mannen tussen de 18 en 40 jaar oud, sommige van hen wachten op gezinshereniging.  

Ze zijn allen warm verwelkomd door burgermeester Pommer. 

Inmiddels gaan bijna alle statushouders naar de inburgering toe. Hier leren zij zo snel mogelijk de 

Nederlandse taal te beheersen en maken ze kennis met de Nederlandse cultuur. De meeste gaan 

hiervoor naar het KW1C in Den Bosch en anderen naar Vluchtelingenwerk in Schijndel. 

 

Sociaal beheer  
De onbekendheid met deze doelgroep en de artikelen in de media, discussies en heftige reacties uit 

de samenleving, maakten dat er veel druk lag op het welslagen van de missie die de werkers van de 

stichting en collega’s van vluchtelingenwerk en gemeente op zich hadden gekregen.  

al doende is een methodiek hiervoor gevonden die past bij de groepsdynamiek van deze 

jongvolwassenen.    

Wat we merken binnen de grote groep Syrische jonge mannen is dat culturele en religieuze 

verschillen in de groep sterk bepalend zijn voor de onderlinge verstandhouding, wat soms leidt tot 

spanningen in de groep. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke keuken met het 

bereiden van bepaalde soorten vlees.  

Het kunnen beschikken over een externe  tolk (onafhankelijk) is in het begeleidingsproces 

onontbeerlijk. Echter er is geen budget beschikbaar voor tolk-uren. Onafhankelijke inzet van een tolk 

zou op bepaalde momenten zeker een waardevolle toevoeging zijn in de kwaliteit van de begeleiding 

vanuit de stichting.  

 

De start van het project is  moeizaam verlopen. De beschikbare opvanglocaties waren voor ons pas 

kort voor de komst van de statushouders toegankelijk. De volledige inrichting moest in een kort 

tijdsbestek plaatsvinden. Gebouwen vroegen in verband met vele technische tekortkomingen om 

extra tijd en aandacht van de werkers. Ook had dat een negatieve uitwerking op de bewoners.  

Inmiddels zijn de klachten opgelost en kunnen we ons intensiever richten op de begeleiding van de 

statushouders zelf in plaats van de opvanglocaties. 

 

Vanaf september 2016 zijn we druk geweest met het werven van vrijwilligers voor ondersteuning bij 

en uitvoering  van de vele taken die er liggen. Zo zijn we begonnen met de statushouders letterlijk de 

weg te wijzen in Sint-Michielsgestel, zijn we inventaris gaan verzamelen voor de opvanglocaties en 

fietsen voor onze nieuwe bewoners.  

We zijn vooruitlopend op de ’ inburgering’  snel begonnen met taalonderwijs. Er is een 

sportprogramma gestart door onze buurtsportmedewerkers. Er is een activiteitenprogramma  

opgezet wat succesvol is geweest, o.a.;  samen koken, sinterklaas, kerst en nieuwjaar. 

Inmiddels zijn er zo’n 20 vrijwilligers actief als taalmaatje, klusser, fietsreparateur, individuele 

begeleiding, enz.  

Ook is er een begin gemaakt met acquisitie van werkervaringsplaatsen voor vrijwillig of betaald werk 

voor statushouders. 
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Vluchtelingenwerk 
Vluchtelingenwerk doet de eerste intake met statushouders meteen na aankomst in onze gemeente. 

Tevens is vluchtelingenwerk het aanspreekpunt als het gaat om woningtoewijzing, bankzaken, 

toewijzing huisarts, aanvragen, gezinshereniging en juridische zaken omtrent hun verblijf. 

Gemeente 
De gemeente Sint-Michielsgestel is  opdrachtgever en eindverantwoordelijk als het gaat om het 

proces van inburgering en ondersteuning van nieuwe statushouders in onze gemeente.  

Zij onderhoudt  de contacten met COA’s over de toewijzing van statushouders.  

Zij maakt ook de contracten op voor de statushouders en faciliteert door beschikbaarstelling van 

tijdelijke accommodatie en inventaris, de eerste noodzakelijke behoeften. 

 

Woningbouwcorporaties 
Woningbouwcorporaties Huis & Erf en Kleine Meijerij kennen in samenspraak met de gemeente 

woningen of appartementen toe aan statushouders die hiermee uit de tijdelijke opvang gaan naar 

een definitieve woonruimte in de gemeente Sint-Michielsgestel.  

In de eerste helft van 2017 zijn er 12 doorgestroomd naar een eigen woonruimte en zijn 12 nieuwe 

statushouders opgevangen door de sociaal werkers. 
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Cultureel-, educatief- en vormingswerk 

 

Cursussen 
Cultureel-, educatief- en vormingswerk van Bint is er voor inwoners van de gemeente Sint-

Michielsgestel. Een kerntaak is het organiseren van cursussen en activiteiten op het gebied van 

educatie en vrije tijd. De cursussen zijn te verdelen in de categorieën expressief, creatief, educatief, 

cultureel en lichaam & geest. Deze activiteiten worden gegeven op drie locaties, namelijk aan de 

Seminarielaan in Sint-Michielsgestel, de Litserborg in Den Dungen en de Runweg in Berlicum. 

 

De gemeente kondigde in 2015 aan dat deze activiteiten niet meer gesubsidieerd werden, omdat 

deze niet meer zouden passen binnen het huidige welzijnsbeleid in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. (WMO) 

De praktijk laat ons echter iets anders zien. Mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking 

vinden bij Bint een alternatief voor hun dagbesteding. Het is jammer dat de cursusgelden zijn 

gestegen. Het aantal deelnemers is teruggelopen van 650 naar 450 cursisten.  

De stichting vertrouwt er op deze activiteiten voor de toekomst te kunnen behouden, omdat ze in 

toenemende mate  in een behoefte voorzien voor WMO-doelgroepen. 

 

Cursus Empowerment en diversiteit 
De stichting heeft in de tweede helft van 2016 een cursus ontwikkeld voor de doelgroep 

statushouders die verder gaat dan alleen taalonderwijs. Uit onze ervaring blijkt dat deze doelgroep 

toch veel aan de zijkant staat van onze samenleving. 

In deze cursus staat het individu centraal en is er vooral aandacht voor reeds opgedane kennis, 

werkervaring, motivatie, bewustwording / leren reflecteren op eigen functioneren, stress en 

spanning, Nederlandse omgangsvormen, timemanagement, rouwverwerking, zicht krijgen op 

opleiding en beroep, training solliciteren, opdoen van werkervaring en communiceren op de 

werkervaringsplaats.  

Het einddoel is een werkervaringsplaats om daarmee meer onderdeel te zijn van de samenleving en 

vanuit die positie nieuwe stappen te maken en positieve ervaringen op te doen. 

Op dit moment zijn er zeven deelnemers en zal in de eerste helft van 2017 weer een evaluatie plaats 

vinden. Samenwerkingspartners zijn gemeente Sint-Michielsgestel, Optimisd en Vluchtelingenwerk.    

Gestart eind 2016 

Aantal cursisten:  8 (1 persoon heeft voortijdig het traject verlaten) 

Aantal lesweken:   2 x 5 weken  

Toelevering cursisten: via Optimisd 

Werkervaring periode: 3 maanden, evt. uitgebreid tot 6 maanden 

Achtergrond cursisten 

Allen woonden al ettelijke jaren in Nederland en hadden de inburgeringscursus afgesloten. 

Nationaliteiten: Irak, Iran, Armenië, Kenia, Somalië, China. 

Opleidingsniveau: van laag tot hoog opgeleid.  

Geslacht: zowel man als vrouw. 

Tijdens de lessen waren zowel een docent als een vrijwillige les-assistent aanwezig. De docent had 

tevens de rol van mentor/coach en begeleidde de cursist ook tijdens  het werkervaringstraject. 
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Werkervaringsplaatsen 

- BS de Touwladder Sint-Michielsgestel 

- Berkenrode Berlicum  

- Zorgcentrum Nieuw Beekvliet Sint-Michielsgestel 

- Bakkerij Rien van Doorn Schijndel  

- Litserborg Den Dungen  

Bij twee deelnemers van de cursus heeft de werkervaringsplaats  geresulteerd in vrijwilligerswerk.  

Er zijn regelmatig contacten geweest met het wijkplein i.v.m. het leren fietsen en mogelijk 

opvoedkundige ondersteuning.  Voor 1 deelnemer is het mogelijk gemaakt haar opleiding farmacie af 

te maken, door het vinden van een stageplaats bij een apotheek. 

Er is voortdurend een terugkoppeling geweest naar Optimisd over de voortgang van de cursus en de 

gezette stappen. 

 

Taalcursus statushouders 
De gemeente Sint-Michielsgestel dient statushouders en gepardonneerden te plaatsen in de 

gemeente. Woningcorporatie Huis & Erf is daarvoor de uitvoerende instantie als het gaat om de 

huisvesting. Zowel de gemeente als Huis & Erf ervaren en verwachten problemen met de integratie  

van een groep statushouders.  

Beiden hebben de vraag neergelegd bij Bint om te kijken wat wij hierin zouden kunnen betekenen. 

De stichting heeft een aantal organisaties die een relatie met migratie / integratie hebben 

bijeengeroepen om de knelpunten in beeld te brengen en te komen tot een passend aanbod.  

Met alle cursisten is in eerste instantie een intakegesprek gehouden. Door het grote niveauverschil 

was individuele taalcoaching nodig, wat mede door vrijwilligers tijdens de taallessen werd 

uitgevoerd. 

In 2016 hebben zeven cursisten deelgenomen. De cursisten zijn bij aanvang doorverwezen door 

Optimisd en Vluchtelingenwerk. 

De tien deelnemers zijn op eigen initiatief aan de cursus begonnen. 

Er wordt in twee niveaugroepen gewerkt. Tijdens de lessen is zowel een docent als een vrijwillig les-

assistent aanwezig. Alles wordt op het bord geschreven en de cursisten schrijven zelf ook alles over. 

Ter afwisseling worden er regelmatig taalspelletjes en memory  gedaan. 
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Koken met jongvolwassenen met een beperking 
Op de locatie “de Run” te Berlicum, aan de Runweg beschikt de stichting over een kookstudio. 

In deze kookstudio worden kookcursussen in allerlei vormen gegeven: koken voor mannen, koken 

met kruiden en koken met kinderen.  

Sinds twee jaar verzorgen twee vrijwilligers tijdens het cursusseizoen elke 6 á 8 weken 

kookworkshops voor jongvolwassenen met een beperking. 

De uit acht deelnemers bestaande groep stelt in overleg met de cursusleiders het menu of de 

gerechten samen, waarbij het aftasten van de “haalbaarheid voor deze groep” van groot belang is. 

Op de dag van uitvoering worden de taken verdeeld en worden onder begeleiding de gerechten 

klaargemaakt en opgegeten.  

Ook zorgen de deelnemers zelf voor de aankleding en het dekken van de tafels. De cursus is een 

groot succes en geeft de begeleiders en alle deelnemers een enorme voldoening. 
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Buurtsportwerk 
 

Na een lang traject is in 2014 het project buurtsportcoaches gerealiseerd. In 2016 is de 

overheidssubsidie hiervoor uitgebreid waardoor 60 uur per week besteed kan worden aan 

buurtsportwerk. Daarnaast is 14 uur structureel beschikbaar voor buurtsportwerk. 

Plein Sportief 
In november 2014 is het sportwerk gestart met het naschoolse sportaanbod in de vorm van “Plein 

Sportief”. Plein Sportief is lekker spelen op het schoolplein. Door laagdrempelige en uitdagende 

sport- en spelactiviteiten aan te bieden leren kinderen grenzen te verleggen, sociale contacten aan te 

gaan en zullen verschillende motorische vaardigheden verder worden ontwikkeld.  

Tot op heden hebben we zes locaties waar Plein Sportief actief is. Deze activiteiten worden gegeven 

door de stagiaires, medewerksters van de Buiten Schoolse Opvang en de buurtsportcoaches van de 

desbetreffende basisschool..  

In 2016 is er wekelijks op zes locaties Plein Sportief uitgevoerd. Sommige zijn pas in september 2016 

gestart. Het gemiddeld aantal deelnemers totaal ligt op 14,1 deelnemers per activiteit.  

Totaal aantal deelnemers: 1411 

  

Tussenschoolse activiteiten (TSO) 

Op diverse locaties zijn er in 2016 diverse sport- en spelactiviteiten aangeboden tijdens de 

schoolpauzes en tussenschoolse opvang. Deze activiteiten zijn een samenwerking tussen de lokale 

BSO -instellingen zoals BSO Bolderburen en BSO Beertjeshuis en de basisscholen die vallen onder 

Skipos. 

Sportinlopen  
In 2016 zijn er sportinlopen georganiseerd voor kinderen van groep 6/7/8 basisonderwijs, waarbij . 

verschillende sportactiviteiten werden aangeboden. De doelstelling is vooral gericht op het sociaal 

functioneren.  

Uit deze sportinlopen zijn signalen opgevangen die verder hebben geleid naar begeleiding of 

ondersteuning in overleg met diverse partners, zoals: Jongerenwerk, Juvans (maatschappelijk werk), 

GGD en de school. 

Totaal aantal deelnemers sportinlopen: 1120 

Schoolsportolympiade 
Totaal hebben zes scholen deelgenomen aan de schoolsportolympiade 2016.  

Een totaal van 360 leerlingen heeft deelgenomen aan diverse onderdelen in het kader van fairplay en 

sport. 

Pleintjesbasketbal 2 tegen 2 
In diverse kernen zijn er pleintjesbasketbal toernooitjes georganiseerd.  

Totaal hebben hier 36 kinderen aan deelgenomen. 

  



28 
Jaarverslag 2016 Bint voor Welzijn & Ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 

Uitleen van materialen en kennismakingslessen op basisscholen  
De buurtsportcoaches hebben een aanbod samengesteld van diverse sportpakketten waar alle 

basisscholen in de gemeente gebruik van kunnen maken.  

Het betreft hier de sporten; korfbal, basketbal, hockey, handbal, badminton, volleybal, 

gezondheidscircuit/medicine ballen, boksen en bouncebal. 

Gekoppeld aan  deze materialen zijn vernieuwde lessenreeksen voor leerkrachten beschikbaar.  

Inmiddels maakt 80% van de basisscholen gebruik van deze materialen. 

In de afgelopen jaren hebben binnen de verenigingen en binnen het basisonderwijs  

kennismakingslessen plaatsgevonden. Dit zorgt enerzijds voor een positieve impuls van het aanbod 

tijdens de gymlessen en anderzijds zorgt dit voor reclame voor de vereniging in het kader van 

ledenwerving.  

Kwaliteitsverbetering basisscholen  
Een van de taken van de buurtsportcoach met onderwijsbevoegdheid is het verhogen van de 

kwaliteit van de gymles binnen het basisonderwijs. Dit onderwerp komt terug in de overlegvormen 

waarbij alle schoolsportcoördinatoren aanwezig zijn. De volgende acties zijn in 2016 ondernomen; 

-Materiaalinventarisatie: bij de kennismaking met de scholen in april heeft er direct een 

schoolbezoek plaatsgevonden. Hierbij werd het huidige sportmateriaal geïnventariseerd. Aan de 

hand hiervan is er advies gegeven over welke materialen moeten worden aangeschaft of welke 

materialen vernieuwd/uitgebreid zouden moeten worden. 

-Lesmethode en manier van lesgeven: daarnaast werd er tijdens dit bezoek met een kritische blik 

gekeken naar de methode die gehanteerd werd tijdens de gymles en werd er gekeken naar de 

manier van gymles geven. De aanbevolen lesgeefmethode is “Basislessen bewegingsonderwijs, Wim 

van Gelder (2009)”.  

Er wordt gestreefd naar één methode die wordt gehanteerd op alle basisscholen in de gemeente 

Sint-Michielsgestel.  

Freerunning 
In 2016 heeft BSO de Bolderburen de cursus ‘Freerunning’ overgenomen en daarbij ondersteund 

door de buurtsportcoach. Hieraan hebben gemiddeld 15 kinderen vanuit de BSO en buiten de BSO 

per blok van drie lessen deelgenomen. 

Cruijffcourt Voetbaltoernooi  
Voetbaltoernooi op het Cruyffcourt te Sint-Michielsgestel. 

Tieners van 10 t/m 12 jaar (totaal  65 deelnemers)  

Het toernooi werd georganiseerd in samenwerking met; sectie Lichamelijke Opvoeding van Compas  

(Kentalis), jongerenwerk van de stichting, Optisport/zwembad Zegenwerp en buurtsportcoaches. 

Nationale buitenspeeldag  
Samenwerking met Basisschool de Bolster en buurtvereniging Hazenakkers tijdens de nationale 

straatspeeldag in de vorm van inhoudelijke invulling van activiteiten, uitleen van sport en 

spelmateriaal met ondersteuning door stagiaires vanuit Koninklijk Willem 1 College.  

Aantal deelnemers groepen 1 t/m 8 Basisschool de Bolster en kinderen uit de buurt.  

Totaal aantal deelnemers: 400. 
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Koningsspelen 2016 Roald Dahlschool 
Volledige organisatie door de stichting in samenwerking met de  basisschool Roald Dahl, RKVV Sint-

Michielsgestel en EHBO Sint-Michielsgestel. Totaal aantal deelnemers 340. 

 

Sportinloop ‘Zomersport’ 
Zomerprogramma Zegenwerp 2016 in de maanden juni en juli. 83  kinderen hebben meegedaan aan 

Eén of meerdere sportactiviteiten die buurtsport heeft aangeboden op zwembad Zegenwerp in 

samenwerking met Optiesport.  

Drie vrijwilligers en twee stagiaires hebben actief mee geholpen bij de uitvoering van de activiteiten. 

55+ bewegen in het water 
In 2016 is voor de tweede keer op een rij de cursus bewegen in het water gegeven.  

Aantal bijeenkomsten:    8 

Aantal deelnemers totaal:  72  

Sjors Sportief 
In het schooljaar 2015-2016 

Aantal inschrijvingen scholieren: 652 

Waarvan Sjors Sportief:   488 

Waarvan Sjors Creatief:   164 

Aantal deelnemende aanbieders   51 

Aantal cursussen:     13 

Aantal meldingen armoedebeleid:     2  

Bemiddeling en advisering buurtsportcoach welzijn / Specialsport 
Het afgelopen jaar is er een meervoudig beperkte  jongen van acht jaar de kans geboden om kennis 

te maken met de verschillende mogelijkheden in het sportaanbod. Ook is er een vraag gekomen 

vanuit een ouder om haar zoon meer te laten bewegen. Dit is een man met een meervoudige 

beperking en woont bij Kentalis. Deze man zal gaan deelnemen aan de seizoenwandelingen die zijn 

opgezet.  

In 2015 zijn er vier mensen met een beperking begeleid naar passend sportaanbod. In 2016 zijn deze 

verder gemonitord. 

Met al deze mensen heeft er een individueel gesprek plaatsgevonden. Vervolgens werd er gekeken 

naar een passend aanbod rekening houdend met hun beperking.  

Activiteiten Specialsport 
Het afgelopen jaar is het voetbalteam van Kentalis opgeheven door gebrek aan motivatie bij 

deelnemers en vrijwilligers. Ook het betalen voor een aangepast lidmaatschap werd als bezwaarlijk 

ervaren. 

Het afgelopen jaar heeft eenmalig  “Scool on Wheels” plaatsgevonden in Berlicum.  

In 2016 is er een start gemaakt met de voorbereiding van seizoenwandelingen voor bewoners van 

Kentalis. De eerste wandeling zal plaatsvinden in januari 2017.  

Cruijffcourt toernooi met 65 deelnemers wordt jaarlijks georganiseerd op het Cruijffcourt van 

Kentalis. Hiermee verbinden we de mensen met en zonder beperking met elkaar. Het afgelopen jaar 

hebben stagiaires van Kentalis (die zelf een beperking hebben) meegeholpen in de organisatie.  
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In het kader van de maatschappelijk stages hebben leerlingen van Compas een sportinloop voor 

jongeren georganiseerd. 

Inzet stagiaires Koning Willem 1 college 
Sinds 2015 is  een samenwerking ontstaan tussen het Koning Willem 1 college en de stichting. Van  

september tot juni 2016 hebben 12 stagiaires stage gelopen  in het ontwikkelen en uitvoeren van 

tussenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Hiermee hebben de stagiaires een vaste plaats 

gekregen binnen het buurtsportwerk. De stagiaires zijn verdeeld over de vijf dorpskernen. 

Sportaanbod statushouders 2016 
Per oktober 2016 is er wekelijks gemiddeld 4,5 uur besteed aan faciliteren en uitvoeren van 

sportactiviteiten voor de nieuwkomers bij Kentalis en Nieuw Beekvliet. Hieraan nemen gemiddeld 19 

personen wekelijk deel aan een georganiseerde activiteit. Daarnaast is een fitnessruimte in het 

Martha gebouw beschikbaar.  

Voorlichting aan verenigingen 
In het kader van preventie  en vroegsignalering hebben  twee  thema-avonden plaatsgevonden met 

als onderwerp een veilige sportomgeving en alcoholpreventie in de sportomgeving. Dit doen we in 

samenwerking met de GGD, Novadic-Kentron, de gemeente Sint-Michielsgestel en Nederlands 

Olympisch Comité / Nationale Sport Federatie. 
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Jeugd- en jongerenwerk 

 
Jongerenwerkers van de stichting zijn in 2016 actief op zoek gegaan naar jongeren. Jongeren zijn te 

vinden op specifieke hangplekken of te benaderen via jongerenontmoetingscentra en onderwijs. 

Wanneer andere instanties, zoals politie en het onderwijs, melding maken van jongeren met risicovol 

gedrag, dan gaat de jongerenwerker daar ook op af.  

De dienstverlening aan jongeren bestaat uit het geven van informatie, advies en een eventuele 

behandeling als cases in het BJG en/of doorverwijzing naar een bepaalde instantie.  

Het Jongerenwerk in Sint-Michielsgestel is een belangrijke voorziening in het voorliggend veld met 

betrekking tot o.a. signalering en (lichte) begeleiding gericht op sociale activering naar 

vrijwilligerswerk, studie en doorverwijzing.  

Jongerencentra 
Naast de functie van huiskamer/activiteitencentrum zijn de jongerencentra ook plekken waar 

informatie en advies wordt gegeven. In samenwerking met partners uit het werkveld zoals GGD en 

Novadic/Kentron worden er binnen de jongerencentra voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd over 

onderwerpen als pesten, invloed en gebruik van sociale media, seksualiteit en de gevolgen van 

alcohol/drugsgebruik. 

Jongeren voelen zich allemaal verantwoordelijk voor wat er in de huiskamer gebeurt, doen zelf 

beheer en organiseren activiteiten met ondersteuning van het jongerenwerk. Gezamenlijk zijn 

afspraken gemaakt om goed met de ruimten en met elkaar om te gaan. 

Game-, biljart-, dart toernooien en lasergames zijn activiteiten geweest die in 2016 op de agenda 

stonden. Lasergamen was zo’n succes dat er is besloten om deze zelf aan te schaffen.  

Inloop jongerencentrum Middelrode 
De inloop werd bezocht door gemiddeld 15 kinderen. Nadat de sportinloop zich naar de Herman 

Jozef school heeft verplaatst en de combinatie sporten, bewegen en de inloop als hybride activiteit 

verder gaat,  wordt het drukker met ongeveer 20 kinderen gemiddeld per inloop. 

Inloop jongerencentrum Sint-Michielsgestel 
Binnen dit jongerencentrum zijn in 2016 zo’n tien vrijwilligers actief werkzaam geweest. Zij houden 

zich, onder begeleiding van de jongerenwerker, bezig met de avondactiviteiten en een inloop van 

drie avonden per week.  

Tijdens deze avonden is er een gemiddeld aantal van 15 jongeren. Activiteiten die tijdens deze 

avonden georganiseerd worden hebben de belangstelling van een grotere groep jongeren.  

Zo werd het lasergamen bezocht door 90 jongeren. 

Inloop jongerencentrum Den Dungen 
Inmiddels is definitief afgezien van een vaste inloop in de MFA (Multi Functionele Accommodatie) 

Litserborg. Deze locatie kent geen entourage die aansluit bij de beleving van de  doelgroep jongeren. 

Uit contacten met tieners en jongeren blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan een ruimte in Den 

Dungen. Deze lijkt nu gevonden in het scoutinggebouw aan het Tennispad. Scouting staat positief 

tegenover een samenwerking met de stichting waar het gaat om het opzetten van gezamenlijke 

activiteiten, elkaar versterken en helpen waar nodig is en waar het kan.  
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De inloop is gestart in januari 2017. Een groep van 20 jongeren en twee volwassen vrijwilligers 

hebben aangegeven mee te willen helpen.  

Inloop jongerencentrum Berlicum 
Een oudere jeugdgroep die voorheen te vinden was op het Hersend en later op de Brand leek uit 

elkaar te vallen en zich te verplaatsen naar Rosmalen en Den Bosch (woonboulevard).  

Echter de groep is geconfronteerd met een moord op een gezamenlijke vriend tijdens de verjaardag 

van één van de jongeren uit de groep en dit heeft de groep weer dichter bij elkaar gebracht.  

Omdat het een vrij grote groep in Berlicum betreft (ongeveer 40 personen) die nog steeds de 

aandacht van de jongerenwerker hebben en omdat het vanuit maatschappelijk oogpunt impact heeft 

in Berlicum, heeft de jongerenwerker besloten om de groep de mogelijkheid te bieden samen te 

komen in de Run. Deze ruimte dient al als inloopruimte en is bij de groep bekend. Hier hebben ze een 

condoleanceregister geopend en de ruimte heeft gediend als uitvalsbasis om samen te rouwen en 

plannen te bespreken m.b.t. een  ‘herrietocht’, de uitvaart en andere ideeën.  

De gemiddelde bezoekersaantallen in de jongerencentra (inlopen) zijn 15 tot 20 jongeren. 

Straatwerk 
Straatwerk in Berlicum heeft zich vooral gericht op sportpark de Brand, het plein bij de 

Theresiaschool en het plein naast de Hema. Straatwerk in Den Dungen richt zich met name op het 

speelplein bij basisschool Fonkel en De Wegwijzer.  

Voor 2016 waren dit enkele hotspots, maar alle dorpskernen worden regelmatig bezocht door de 

jongerenwerkers. Jongerengroepen verplaatsen zich of vallen uit elkaar en er ontstaan weer nieuwe 

groepjes. Ook op aangeven van onze partners in het veld, zoals politie, wijkmakelaars en 

buurtbewoners die overlast ervaren, wordt de aandacht verlegd.  

Het bereik in de lente en zomer is gemiddeld 25 jongeren per week. Inzet van straatwerk blijft 

belangrijk omdat het een positieve invloed heeft op het aantal overlastmeldingen.  

Samenwerking basis- en voortgezet onderwijs 

Individuele begeleidingstrajecten 

In 2016 hebben de jongerenwerkers zeven individuele begeleidingstrajecten uitgezet in opdracht van 

het onderwijs voor jongeren die dreigden vast te lopen. Doel van de trajecten varieert van het 

meekijken met de jongere waar het gaat om het naar boven halen van interesses, positief besteden 

van vrije tijd, begeleiding bij het vinden van werk/dagbesteding tot het ‘onthaasten’ om zo verder de 

schooldag weer aan te kunnen.  

Hiervoor is een kleine werkplaats ontwikkeld in het Wijkplein aan de Irenestraat. Daarnaast zijn 

organisaties betrokken om te kijken naar mogelijkheden voor deze jongeren in de toekomst.  De 

jongste deelnemer was tien jaar, de oudste was 18 jaar. 

Preventie 

Op gebied van preventie is er samengewerkt met de basisscholen op het gebied van pesten en 

sociale media. Dit resulteerde in het bieden van ondersteuning aan leraren en/of het aanbieden van 

lespakketten.  

Daarnaast is er voor meiden een activiteit georganiseerd waarin veiligheid en opkomen voor jezelf 

naar voren komt en zelfverdediging onder begeleiding van een trainer. 
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Activiteiten in de dorpskernen  

Middelrode 

Het traject ‘spelregels’ met de basisschool ‘Herman Jozef’ wordt voortgezet met Marcel van Herpen 

als projectleider. De jongerenwerker heeft deelgenomen aan de cursus ‘Pedagogisch tact’. 

Teenz Party 

Er zijn twee Teenz Party’s opgezet in de Moerkoal. Eén in het voorjaar en één in het najaar.  

Hier nemen gemiddeld 45 kinderen uit groep 7 en 8 aan deel.  

Meiden 

In Berlicum heeft een meidengroep gedraaid onder begeleiding van twee vrijwilligers met 12 

deelnemers. 

Begeleiding Haltjongeren 

In 2016 zijn er drie jongeren begeleid in het kader van het Halt-project. 
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Jaarrekening 2016 

      

      

      1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1) 
     (na verwerking van het resultaat) 
     

      ACTIVA 
     

      

   
31-12-2016 

 
01-01-2016 

      Vaste activa 
     

Materiële vaste activa 
  

91.737 
 

110.566 

   
91.737 

 
110.566 

      Vlottende activa 
     

Voorraden 
  

0 
 

6.988 

Vorderingen en overlopende activa 
  

144.288 
 

68.227 

Liquide middelen 
  

366.734 
 

389.942 

   
511.021 

 
465.157 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Totaal  

  
602.758 

 
575.723 
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      PASSIVA 
     

      

   
31-12-2016 

 
01-01-2016 

      Eigen vermogen 
     Vrij besteedbaar: 
     

Continuïteitsreserve 
  

52.020 
 

52.020 

Bestemmingsreserve jeugd- en jongerenwerk 
  

44.000 
 

44.000 
Bestemmingsreserve implementatie nieuwe 
organisatie 

  
12.197 

 
0 

Algemene reserve 
  

279.063 
 

263.414 

   
387.280 

 
359.434 

      Langlopende schulden 
     Overlopende investeringssubsidie 
  

49.000 
 

63.000 

   
49.000 

 
63.000 

      Kortlopende schulden en overlopende passiva 
     Overlopende investeringssubsidie 
  

14.000 
 

14.000 

Loonverplichtingen 
  

52.658 
 

72.786 

Overige kortlopende schulden en vooruitontvangen bedragen 
 

99.820 
 

66.503 

   
166.478 

 
153.289 

      

      

   
  

 
  

Totaal  
  

602.758 
 

575.723 
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       2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2016 (x € 1) 
   

       

       

   
Realisatie 

 
Begroting 

 

   
2016 

 
2016 

 

       BATEN 
      

       Subsidie  
  

893.961 
 

789.865 
 

       Bijdragen activiteiten 
  

126.942 
 

113.100 
 

       Verhuur accommodaties 
  

10.315 
 

9.150 
 

       Overige baten 
  

3.371 
 

1.875 
 

  
  

1.034.589 
 

913.990 
 

       

       LASTEN 
      

       Personeelslasten  
  

722.895 
 

675.914 
 

       Huisvestingslasten  
  

49.851 
 

47.095 
 

       Organisatielasten 
  

71.056 
 

67.450 
 

       Activiteitenlasten 
  

151.427 
 

117.200 
 

       Afschrijvingslasten 
  

11.514 
 

17.500 
 

  
  

1.006.743 
 

925.159 
 

       

       
Saldo staat van baten en lasten 

  
27.846 

 
-11.169 

 

       Bestemming resultaat 
      Toevoeging bestaande reserve implementatie  

nieuwe organisatie 12.197 
 

0 
 Toevoeging / onttrekking aan algemene reserve 

 
15.649 

 
-11.169 

 
  

  
27.846 

 
-11.169 
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        3. KASSTROOMOVERZICHT (x € 1) 
    

        

     
2016 

        

        Kasstroom uit operationele activiteiten 
    Saldo baten en lasten 

     
27.846 

        Aanpassingen voor: 
      - afschrijvingen  
     

25.514 

- vrijval van langlopende schulden 
 

  
 

-14.000 

- 
veranderingen in 
werkkapitaal 

     

 
- toe/afname voorraden 

  
6.988 

  

 

- toe/afname vorderingen en 
overlopende activa 

-
76.061 

  

 
- toe/afname kortlopende schulden 

 
13.189 

  

       
-55.884 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
   

-16.524 

        Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
    Investeringen in materiële vaste activa  
 

6.686 
  Desinvest. in materiële vaste activa  

 
0 

  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

   
-6.686 

        Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
    Ontvangsten uit investeringssubsidies 
 

0 
  Ontvangsten uit langlopende schulden 

 
0 

 
  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
   

0 

Mutatie geldmiddelen  
     

-23.209 

        

        

        Liquide middelen einde boekjaar 
    

366.734 

Liquide middelen begin boekjaar 
    

389.942 

Mutatie geldmiddelen  
     

-23.208 

        

        * Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode  
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4. TOELICHTING ALGEMEEN 
         

          Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
       

          Algemeen 

         

          De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de  
 jaarverslaggeving RJ C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven". 

     
        

          
        

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van  
 historische kosten, tenzij anders vermeld. 

       
        

          
        

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. 

       
        

          
        

Op 1 januari 2016 zijn Stichting Brede Welzijnsinstelling Partis, Stichting Welzijn Ouderen en 
  Stichting Steunpunt Mantelzorg gefuseerd tot Stichting Bint Welzijn. 

     
        

De openingsbalans bestaat uit de eindbalans van deze drie stichtingen. 
     

        

          
        

Financiële instrumenten 

         
        

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
 

schulden, als financiële derivaten verstaan. 
       

        
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

 balanspost. De stichting maakt geen gebruik van renteswaps ter afdekking van renterisico's. 
  

          
        

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

       
        

          
        

Algemeen 

         
        

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

historische kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
 vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde.  
    

        

          
        

Bijzondere waardeverminderingen 
       

        
De stichting beoordeelt jaarlijks op balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere 

 waardeverminderingen van vaste activa. Met bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
  wordt rekening gehouden indien: 

        
        

a) gedurende de verslagperiode er duidelijke aanwijzingen zijn dat de reële waarde van een actief 
 beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd 
 of normaal gebruik; 

         
        

b) belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon zich in de verslagperiode 
 hebben voorgedaan of zich in de nabije toekomst zullen voordoen op het terrein van techniek, markt, 
 economie of wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de  
 markt waaraan een actief dienstbaar is; 

       
        

c) de boekwaarde van de netto activa van de rechtspersoon hoger is dan de reële waarde ervan. 
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          VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN 
       

          Materiële vaste activa 
         De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair  

  bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur. 
     

        
In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang 
afgeschreven. 
  

       

        

          
        

De afschrijvingspercentages luiden als volgt: 
       

        
Kantoorinventaris 

 
20,00% 

       
        

Hard- en software 
 

33,30% 
       

        

Apparatuur activiteiten 
 

10%-20% 
       

        

Inventaris jongerenruimte 
 

20,00% 
       

        

          
        

Overlopende investeringssubsidie 
       

        
De van derden ontvangen subsidies in de investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder 

de langlopende  en kortlopende schulden als overlopend passief en ten gunste van de resultatenrekening  

gebracht overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de betreffende materiële vaste activa. 
   

        

          
        

Overige activa en passiva 
         

        
Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale  

 waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. 

          
        

Voorzieningen 
         

        
Pensioenregeling Personeel 

         
        

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten 
   

        
aan de pensioenuitvoerder het Pensioenfonds voor de Zorg en Welzijn. De verschuldigde 

   
        

premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds 
   

        
betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere 

   
        

opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door 
   

        
het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

     
        

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting 
   

        
bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten 

       
        

(backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen  
   

        
de contante waarde. Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de stichting geen  

   
        

pensioenvorderingen en geen verplichtingen uit hoofde van de backservice naast de  
   

        
betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 

     
        

          
        

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
       

        

          
        

Algemeen 
         

        
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. 

       
        

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit jaar 
  toegerekend. 

         
        

          
        

Gebeurtenissen na balansdatum 
       

        
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van materiële invloed zijn op het beeld van  

  jaarrekening. 
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       VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN 
   

        Grondslagen voor het overzicht van kasstromen 
  

        Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
De geldmiddelen in het kasstroom overzicht bestaan uit liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 

 

   
 

        Subsidiëring 
 

        Op de subsidiëring van de instelling door de gemeente Sint-Michielsgestel is van 
toepassing het 

 subsidieprogramma 2016 en de Algemene Aanvullende Subsidieverordening  
 gemeente Sint-Michielsgestel 2013. 
 Voor 2016 zijn de volgende subsidietoezeggingen ontvangen: 
 Subsidiegever 

 
Doel subsidie 

 
Kenmerk 

  
                       € 

Gemeente Sint-Michielsgestel * Exploitatie 2016 
 

621531 
  

305.120 

Gemeente Sint-Michielsgestel * Vrijwilligerssteunpunt 
 

621531 
  

5.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel Exploitatie 2016 
 

624434 
  

149.150 

Gemeente Sint-Michielsgestel Exploitatie 2016 
 

mail 21-04-2016 
(mantelzorg) 66.580 

Gemeente Sint-Michielsgestel Buurtsportcoach 
 

652902 
  

116.200 

Gemeente Sint-Michielsgestel 
Implementatie nieuwe 
organisatie 624073 

  
68.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel Mantelzorgwaardering 
 

691662 
  

16.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel Sociaal beheer 
 

691607 
  

67.370 

Gemeente Sint-Michielsgestel Coördinatie sociaal team 
 

691661 
  

34.643 

Gemeente Sint-Michielsgestel Eenzaamheidsproject 
 

mail 22 september 
2016 10.723 

Gemeente Sint-Michielsgestel Laaggeletterdheid 
 

25-10-11 
  

10.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel Buurtbemiddeling 
    

11.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel Loket BJG 
 

19-01-2016 
uitvoeringsafspr. 30.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel Boodschappenservicebus 
 

507507/509271 1.875 

        

        * De subsidie voor exploitatie en vrijwilligerssteunpunt, kenmerken 621531, 624434 en hier vernoemd 

 als exploitatie mantelzorg zijn structureel. 
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VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN 
         

           Begrotingsvergelijking 
         

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2016 geeft het volgende beeld 

 (afgerond op veelvouden van € 100,-): 
         

       
Verschil t.o.v. begroting 

 

   
Werkelijke 

 
Begroting 

     

   

Cijfers 
2016 

 
2016 

 
Voordelig 

 
Nadelig 

 BATEN 
         Subsidie 
 

894.000 
 

789.900 
 

104.100 
   Bijdrage activiteiten 

 
126.900 

 
113.100 

 
13.800 

   Verhuur accommodaties 
 

10.300 
 

9.200 
 

1.100 
   Overige baten 

 
3.400 

 
1.900 

 
1.500 

   

   
1.034.600 

 
914.100 

     LASTEN 
         Personeelslasten 
 

722.900 
 

675.900 
   

47.000 

 Huisvestingslasten 
 

49.900 
 

47.100 
   

2.800 

 Organisatielasten 
 

71.100 
 

67.500 
   

3.600 

 Activiteitenlasten 
 

151.400 
 

117.200 
   

34.200 

 Afschrijvingslasten 
 

11.500 
 

17.500 
 

6.000 
   

   
1.006.800 

 
925.200 

 
126.500 

 
87.600 

 

   
  

 
  

     
Saldo 

 
27.800 

 
-11.100 

 
38.900 

 
  

 

           Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting: 
     

           Subsidie (voordelig € 104.100) 
         Voornamelijk door toekenning van 2 subsidies die niet in de begroting meegenomen waren: 

   Sociaal beheer statushouders (67.370 euro) en coördinatie sociaal team (34.643,00 euro). 
   

           Bijdrage activiteiten (voordelig € 13.800) 
         Niet in de begroting meegenomen de opbrengsten van de maaltijdverstrekking (19.437 euro) zo ook 

 extra inzet op scholen (sport, 14.500 euro). Anderzijds bleven de cursussen achter op de begroting en 
 slonken verder in (-21.000 euro) 

         

           Personeelslasten (nadelig € 47.000) 
         Door extra subsidies en hogere bijdrage activiteiten 0,43 FTE boven budget. Brutoloon en daarmee 

 samenhangend pensioenvoorziening, verzuimverzekering, sociale lasten e.d. veroorzaakten 40.000 euro 

 overschrijding. Hierin zit ook het loopbaanbudget wat niet voorzien was, alsmede loonstijgingen wegens 

 dienstjaren. Er waren niet voorziene wervingskosten en ook de zakelijke dienstreizen waren niet voorzien, 

 dit was 8.000 euro. 
         

           Activiteitenlasten (nadelig € 34.200) 
         Net als de opbrengsten voor de maaltijdverstrekking (zie bijdrage activiteiten) waren ook de kosten 

 hiervoor niet voorzien (14.960). Ook niet voorzien was de mantelzorgwaardering (voorheen compliment) 

 dit was 22.150. Door het teruglopen van de animo voor de cursussen waren de kosten voor materialen 

 en de vergoeding voor docenten, zodat een deel van de overschrijding werd gecompenseerd. 
   

           Voor een cijfermatige toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 6 Toelichting op de staat van baten en  

 lasten over 2016. 
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1) 
    

             ACTIVA 
           

VASTE ACTIVA 
           

             Materiële vaste activa 
           Het verloop van de vaste activa is als 

volgt: 
      Boekwaarde per 1 januari 2016 
     

110.565 

Bij: investeringen boekjaar  
     

6.686 

            
117.251 

Af: afschrijvingen boekjaar 
       

25.514 

Boekwaarde per 31 december 
2016 

      
91.737 

             VLOTTENDE ACTIVA 
           

          
31-12-2016 

 
1-1-2016 

Voorraden 
           

Cursusmateriaal 
        

0 
 

5.899 

Bar  
         

0 
 

1.089 

          
0 

 
6.988 

Vorderingen en overlopende activa 
     Toegekende subsidie 2016 Sint-

Michielsgestel  
     

nog niet ontvangen 118.013 
    Af: ontvangen voorschotten 2017 12.500 
    

          
105.513 

 
0 

Debiteuren  
        

7.631 
 

58.196 

Af: voorziening voor dubieusheid 0 
 

-13.865 

Terug te ontvangen pensioenafdracht 22.514 
 

0 

Vooruitbetaalde kosten 321 
 

17.915 

Nog te incasseren incasso maaltijdverstrekking 2.830 
 

0 

Nog door te belasten bedragen (voorgeschoten bedragen i.v.m. projecten) 1.839 
 

0 

Nog te ontvangen huur 128 
 

65 

Nog te ontvangen bar inkomsten 0 
 

140 

Nog te ontvangen energiekosten 0 
 

1.708 

Nog te ontvangen opbrengst drukkerij 0 
 

12 

Nog te ontvangen opbrengsten verhuur 0 
 

975 

Nog te ontvangen opbrengst cursus materiaal 0 
 

505 

Nog te ontvangen ziekengeld 2.321 
 

1.018 

Nog te ontvangen rente 1.191 
 

1.558 

          
144.288 

 
68.227 

Liquide middelen 
           

Kas  
        

1.925 
 

1.641 

Rabobank betaalrekening  
        

24.809 
 

153.431 

Rabo spaarrekening 
        

90.000 
 

234.870 

Rabo spaarrekening 
        

250.000 
 

0 

          
366.734 

 
389.942 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
     



44 
Jaarverslag 2016 Bint voor Welzijn & Ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 

VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1) 
  

             PASSIVA 
           

EIGEN VERMOGEN 
           

Vrij besteedbaar 
           

Continuïteitsreserve 
           Saldo per 1 januari 

2016 
          

52.020 

Saldo per 31 december 2016 
         

52.020 

             De continuïteitsreserve is door het bestuur opgebouwd om de continuïteit van de activiteiten van 

de stichting te borgen. 

             Bestemmingsreserve jeugd- en jongerenwerk 
      Dit betreft de in 2010 gevormde bestemmingsreserve voor de ontwikkeling van jeugd- en jongerenwerk in 

Berlicum. 

             Saldo per 1 januari 2016 
 

44.000 

Saldo per 31 december 2016 
 

44.000 

             Bestemmingsreserve implementatie nieuwe organisatie 
     Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd voor de uitvoering en afwikkeling van de ingezette 

fusie tussen de verschillende welzijnsorganisaties in de gemeente Sint-Michelsgestel. 

Saldo per 1 januari 2016 
 

0 

Toevoeging in boekjaar 
 

12.197 

Saldo per 31 december 2016 
 

12.197 

             
Algemene reserve 

           
Saldo per 1 januari 2016 

 
263.414 

Bestemming vanuit saldo staat van baten en lasten 
 

15.649 

Saldo per 31 december 2016 
 

279.063 

             LANGLOPENDE 
SCHULDEN  

          

             Overlopende investeringssubsidie 
         

Saldo per 1 januari 2016 
 

63.000 

af: vrijval volgend boekjaar 
 

-14.000 

Saldo per 31 december 2016 
 

49.000 

             De ontvangen subsidies hebben betrekking op de verbouwing en de inrichting van gebouw De Run in  

Berlicum en kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
  Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel 
 

50.000 

Subsidie VSB Fonds 
 

40.000 

Subsidie Oranje fonds  
 

50.000 

            
140.000 
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VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1) 

 

    

 
31-12-2016 

 
01-01-2016 

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

     Overlopende investeringssubsidie 

Vrijval investeringssubsidie komend jaar 
 

14.000 
 

14.000 

     Loonverplichtingen 
    Nog te betalen salaris 
 

32 
 

9.111 

Nog te betalen creditnota SBW Litserborg 
 

0 
 

1.285 

Individueel keuzebudget o.b.v. Cao-afspraken 
 

7.224 
 

2.072 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
 

0 
 

5.628 

Afdracht loonheffing 
 

38.802 
 

33.550 

Vakantiegeld verplichtingen 
 

0 
 

19.355 

Vakantiedagen verplichtingen 
 

6.600 
 

1.785 

Totaal loonverplichtingen 
 

52.658 
 

72.786 

     Overige kortlopende schulden en vooruitontvangen 
bedragen 

    
Crediteuren 

 
27.615 

 
20.357 

Vooruit gefactureerde cursusgelden 
  

36.364 
 

36.585 

Accountantskosten 
 

8.800 
 

8.800 

Nog te betalen mantelzorgwaardering 2016* 
 

19.200 
 

0 

Nog te betalen kosten 
 

0 
 

759 

Nog te betalen diverse kosten 
 

7.841 
 

0 

 

 
99.820 

 
66.501 

    
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 

 
166.478 

 
153.286 

 *  De gemeente Sint Michelsgestel heeft als taak jaarlijks een waardering voor de mantelzorgers  

in haar gemeente uit te geven. Dit doet zij door ieder mantelzorger een bedrag van € 75 te geven. 

 Stichting Bint Welzijn zorgt voor de uitvoer van deze taak.  

 VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1) 

 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 Door de stichting zijn de volgende verplichtingen aangegaan: 

 Huurovereenkomsten 

De Stichting is momenteel gehuisvest te Seminarielaan 3 in Sint-Michielsgestel. Een pand van de  

gemeente waar de Stichting verblijft om niet, behoudens eigen ge- en verbruik en inpandig onderhoud. 

 Huurovereenkomsten inzake kopieerapparatuur 

Voor de kopieerapparatuur is een huurovereenkomst afgesloten met Konica Minolta bv 

voor de lease van 2 kopieermachines: ingangsdatum 26-11-2015, duur 40 maanden,  

kosten € 563,44 per maand. In dit bedrag is begrepen 4.500 kleurafdrukken en 45.000  

zwart/wit afdrukken. 

 Omzetbelasting 

Bij schrijven van 3 juni 2016 met kenmerk 16-19725 heeft de belastingdienst aan de 

Stichting medegedeeld dat ze vrijgesteld is van omzetbelasting. 
 

  



46 
Jaarverslag 2016 Bint voor Welzijn & Ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
    

OVER HET JAAR 2016 (x € 1) 
    

      

   
Realisatie 

 
Begroting 

   
2016 

 
2016 

BATEN 
    

Subsidie  
    Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    621531, inzake reguliere subsidie (voormalig Partis) 
 

310.120 
 

310.120 

Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    624434, inzake reguliere subsidie (voormalig SWO) 
 

149.150 
 

149.150 

Gemeente Sint-Michielsgestel, mail 21 april 2016 
    inzake reguliere subsidie (voormalig Mantelzorg) 
 

66.580 
 

66.580 

Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    624073, inzake implementatie nieuwe organisatie 
 

68.000 
 

68.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    652902, inzake buurtsportcoaches 
 

116.200 
 

116.200 

Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    691662, inzake Mantelzorgwaardering 2016 
 

16.000 
 

7.500 

Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    691607, inzake sociaal beheer statushouders 
 

67.370 
 

0 

Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    691661, inzake coördinatie sociaal team 
 

34.643 
 

0 

Gemeente Sint-Michielsgestel, mail 22 september 2016 
    inzake eenzaamheidsproject 
 

10.723 
 

0 

Gemeente Sint-Michielsgestel, mail 25 oktober 2011 
    inzake project Laaggeletterden 
 

10.000 
 

10.000 

Gemeente Sint-Michielsgestel, 8 betaalde facturen 2016 
    inzake buurtbemiddeling/centrum jeugd en gezin 
 

41.000 
 

40.900 

Gemeente Sint-Michielsgestel, kenmerk  
    507507/509271 inzake boodschappenservicebus 
 

1.875 
 

1.875 

De Kleine Meierij 
    inzake buurtbemiddeling 
 

1.700 
 

1.700 

Gemeente Sint-Michielsgestel, inzake 
    afrekening mantelzorgcompliment 2015 
 

600 
 

0 

De Wegwijzer, buurtsportwerk 
 

0 
 

12.840 

Cello, steunpunt/vervoerspunt 
 

0 
 

5.000 

   
893.961 

 
789.865 

      

      Bijdragen activiteiten 
    Inkomsten cursussen 
 

63.982 
 

85.000 

Inkomsten cursusmateriaal 
 

3.083 
 

4.000 

Inkomsten cursusboeken 
 

344 
 

0 

Inkomsten advertenties 
 

0 
 

200 

Maaltijden 
 

19.437 
 

0 

Bar inkomsten 
 

10.097 
 

10.000 

Entree activiteiten 
 

3.911 
 

1.900 

Inkomsten dienstverlening derden 
 

23.099 
 

8.500 

Opbrengst drukkerij 
 

2.989 
 

3.500 

   
126.942 

 
113.100 
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VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

    
OVER HET JAAR 2016 (x € 1) 

    

   
Realisatie 

 
Begroting 

   
2016 

 
2016 

      Verhuur accommodaties 
 

10.315 
 

9.150 

   
10.315 

 
9.150 

Overige baten 
    Rabobank: hart voor elkaar 
 

513 
 

500 

Biljartmarathon 
 

1.266 
 

375 

Rente opbrengsten 
 

1.592 
 

1.000 

   
3.371 

 
1.875 

LASTEN 
    Personeelslasten 
    Bruto salarissen 
 

520.211 
 

490.697 

Sociale lasten 
 

86.204 
 

75.764 

Pensioenpremies 
 

50.830 
 

44.163 

Inleenvergoeding  
 

24.405 
 

23.350 

Diensten derden 
 

21.900 
 

15.000 

Verzuimverzekering 
 

21.841 
 

18.940 

Loopbaanbudget 
 

5.152 
 

0 

Mutatie reservering vakantiedagen 
 

4.815 
 

0 

Reiskosten woon/werk 
 

3.249 
 

3.500 

Wervingskosten 
 

2.188 
 

0 

Deskundigheidsbevordering 
 

135 
 

2.000 

Arbo-dienst 
 

0 
 

500 

Mutatie reservering vakantietoeslag 
 

-18.923 
 

0 

Overige reiskosten 
 

4.605 
 

0 

Overige personeelskosten 
 

6.243 
 

2.000 

  
  

732.853 
 

675.914 

      Af: ontvangen ziekengelden 
 

9.958 
 

0 

   
722.895 

 
675.914 

      Aantal FTE's 
 

10,7 
 

10,3 

Huisvestingslasten  
    Huur 
 

15.164 
 

20.850 

Energiekosten incl. waterkosten 
 

11.582 
 

9.450 

Klein inventaris aanschaffingen  
 

8.000 
 

500 

Schoonmaakkosten 
 

6.314 
 

6.000 

Huisvestingsverzekeringen 
 

2.649 
 

4.145 

Onderhoud gebouw en inventaris  
 

1.932 
 

1.500 

Beveiliging 
 

1.140 
 

1.500 

Afvoer huisvuil 
 

826 
 

750 

Huisvestingsbelastingen 
 

647 
 

650 

Overige huisvestingskosten 
 

1.598 
 

1.750 

   
49.851 

 
47.095 

 

 



48 
Jaarverslag 2016 Bint voor Welzijn & Ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 

VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN OVER HET JAAR 2016 (x € 1) 

    

     

      

   
Realisatie 

 
Begroting 

   
2016 

 
2016 

      Organisatielasten 
    Telefoon- en Internetkosten 
 

22.928 
 

30.500 

Accountantskosten 
 

9.290 
 

9.000 

Kosten voor fusie 
 

6.050 
 

0 

Websitekosten 
 

5.227 
 

0 

Kosten salarisadministratie 
 

3.838 
 

2.000 

Lidmaatschappen en abonn. 
 

3.423 
 

3.100 

Automatiseringskosten 
 

2.108 
 

1.200 

Kantoorartikelen 
 

2.105 
 

2.500 

Verzekeringen 
 

1.910 
 

300 

Rente- en bankkosten 
 

1.223 
 

600 

Representatiekosten 
 

811 
 

250 

Vakliteratuur 
 

367 
 

400 

Drukwerk/kopieerkosten 
 

210 
 

1.600 

Onderhoud kantoormachines 
 

158 
 

0 

Overige organisatielasten 
 

11.408 
 

16.000 

   
71.056 

 
67.450 

      

      Activiteitenlasten 
    Vergoeding docenten incl. reiskosten 
 

47.485 
 

59.000 

Mantelzorgwaardering 
 

22.150 
 

0 

Maaltijden 

 
14.960 

 
0 

Overige kosten vrijwilligers 
 

13.268 
 

16.500 

Vrijwilligersvergoedingen 
 

12.480 
 

12.000 

Kosten drukkerij 
 

10.976 
 

8.500 

Algemene activiteitenkosten 
 

9.906 
 

6.500 

Cursusmateriaal 
 

8.473 
 

5.000 

Inkoop bar 
 

4.899 
 

4.500 

Folders/documentatie/publiciteit 
 

4.899 
 

3.000 

Jeugd en jongerenwerk 
 

1.421 
 

1.000 

Meidenactiviteiten 
 

444 
 

500 

Aanschaffingen t.b.v. activiteiten 
 

384 
 

1.500 

Porti activiteiten 
 

159 
 

1.200 

Abonnementen en spelmateriaal 
 

59 
 

500 

Doorbelaste activiteitenkosten 
 

-536 
 

-2.500 

   
151.427 

 
117.200 
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VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
  

OVER HET JAAR 2016 (x € 1) 
    

      

   
Realisatie 

 
Begroting 

   
2016 

 
2016 

      Afschrijvingslasten 
    Afschrijving computer 

apparatuur/software 
 

3.860 
 

4.500 
Afschrijvingen 
cursuslokaal/kantine 

 
1.267 

 
1.500 

Afschrijvingen inventaris 
algemeen 

 
2.043 

 
5.750 

Afschrijving kantoorinventaris 
 

189 
 

250 

Afschrijving verbouw De Run 
 

7.138 
 

7.500 

Afschrijving inventaris De Run 
 

11.017 
 

12.000 
Vrijval overlopende 
investeringssubsidie 

 
-14.000 

 
-14.000 

   
11.514 

 
17.500 

      

      De jaarrekening 2016 is door de Raad van Bestuur op 10 april 2017 vastgesteld. 
 

      St.Michielsgestel,10 april 2017. 
    

      H.M. van de Wouw-Strijbos 
    Raad van Bestuur 
     w.g. 
    

      

      

      De jaarrekening 2016 is door de Raad van Toezicht op 10 april 2017 goedgekeurd. 

      T. de Haas 
 

A. Huisman 
  Voorzitter Raad van Toezicht 

 
Lid Raad van Toezicht 

 w.g. 
 

 w.g. 
  

      

      J. Cooijmans 

 
P. van Rooij 

  Lid Raad van Toezicht 

 
Lid Raad van Toezicht 

 w.g. 

 
 w.g. 
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Vaststelling jaarverslag 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Raad van Toezicht op 10 april  2017.  

 

Colofon  
 

Datum   

28 april 2016 

 

Plaats   

Sint-Michielsgestel 

 

Stichting Bint Welzijn  

Seminarielaan 3 

5271 SG Sint-Michielsgestel 

tel.  073 – 55 15432 

website: www.bintwelzijn.nl 

contact:info@bintwelzijn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

    

             

 


