2018
Jaarverslag

1. Inleiding:
In de voorbije drie jaar is het HCB bestuurlijk en financieel op orde gekomen. Onderdeel van de
bedrijfsvoering is een jaarverslag waarin het bestuur op een aantal hoofdthema’s verslag uitbrengt
over het voorbije kalenderjaar en op hoofdlijnen vooruitblikt op het daarop volgende kalenderjaar.
Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument gericht aan alle bij de Stichting betrokken vrijwilligers
en deelnemers. Tegelijkertijd is het jaarverslag een informatiebron over het Hobbycentrum voor
stakeholders en belangstellenden.

2. Missie:
Het HCB heeft de ambitie om inwoners van Boxtel met een leeftijd vanaf 50 jaar, via een gedeelde
interesse met elkaar in contact te brengen, en gezelligheid en verbondenheid te ervaren. Beoogd
wordt deelnemers door ontmoeting en het uitwisselen van kennis en ervaring de eigen “waarde” te
laten ervaren en daardoor blijvend “van waarde” te laten zijn voor de samenleving.

3. Bestuur:
3.1 Verloop:
In 2018 is het bestuur uitgebreid van 5 leden op 1 januari 2018 naar 6 leden op 31 december 2018.
Tevens zijn twee expertvrijwilligers, voor ledenadministratie en boekhouding, geworven die het
bestuur bijstaan bij de bedrijfsvoering van HCB. Deze vrijwilligers zijn geen lid van het bestuur en
opereren onder verantwoordelijkheid van een daartoe aangewezen bestuurslid.
Uitgetreden:
• de heer Patrick Bunskoek met ingang van 23 maart 2018.
• mevrouw Corry van de Laar met ingang van 1 juli 2018
• mevrouw Diny Wittenberg met ingang van 1 juli 2018
Toegetreden:
• mevrouw Marieke Dijkshoorn met ingang van 8 november 2017.
• mevrouw Marjo Lahaije met ingang van 1 augustus 2018; penningmeester
• mevrouw Els van Herpen met ingang van 1 augustus 2018; optie op vicevoorzitterschap
3.2 Samenstelling:
Bestuurssamenstelling op 31 december 2018:
•
•
•
•

Theodoor van leeuwen
Marjo Lahaije
Nus Waleson
Marieke Dijkshoorn

•
•

Els van Herpen
Leo de kort

voorzitter
penningmeester
secretaris
portefeuille centrum coördinatie, pr, coördinatie
Seniorweb
portefeuille, optie vicevoorzitter, Etalage Baanrots
Portefeuille centrum coördinatie, samenwerking
netwerkpartners

In het najaar van 2018 heeft Theodoor van Leeuwen aangekondigd zijn bestuurslidmaatschap - en
bijgevolg het voorzitterschap- te beëindigen met ingang van 1 maart 2019.

4. Vrijwilligers:
In het verslagjaar zijn - incl. bestuur- 50 vrijwilligers actief geweest in HCB, waarvan 28 als
activiteitenbegeleider en 17 voor de interne organisatie van het centrum.

1

5. Deelnemers:
5.1 Aantal:
Aantal deelnemers aan activiteiten 1 januari 2018
: ca 280 per week
Aantal deelnemers aan activiteiten 31 december 2018 : ca 315 per week
5.2 Spreiding:
De bezoekers/deelnemers van HCB komen uit de volgende postcode gebieden van de gemeente
Boxtel:
Dorpsdeel
postcode
percentage totaal aantal bezoekers
Centrum incl. Lennisheuvel (ca 9.000 inwoners)5281
Selissen, Breukelen (ca 4.000 inwoners)
5282
Oost (ca 13.000 inwoners)
5283
Liempde (ca 5.000 inwoners)
5298
Overige

22%
22%
41%
5%
10%

6. Activiteiten:
In het verslagjaar zijn de volgende activiteiten aangeboden:
• Naailessen, tekenen, schilderen, werken met hout, Spaans 3 niveaus, beeldhouwen, aquarel,
glas-in-lood, Tiffany, haken/breien, keramiek, stijldansen, vrij dansen, meezingen,
computercursussen, smartphone/tablet-cursussen, klussen met elektriciteit, sieraden maken,
wandelen.
• Derden hebben verzorgd: gymnastiek, meditatie, yoga, tai chi, valpreventie, Engels,
schilderen.
• Incidenteel zijn ruimtes verhuurd aan inloopbijeenkomsten KBO, de Herbergier,

7. Evenementen 2018:
7.1 Georganiseerd door HCB:
De volgende evenementen zijn in het verslagjaar op initiatief van HCB georganiseerd:
• HCB-Zomerclub: in de 6 weken van de reguliere schoolvakantie Zuid zijn er speciale
activiteiten georganiseerd onder de noemer HCB-Zomerclub.
• Open dag: de open dag van HCB heeft plaatsgevonden op 8 september 2018. Gedurende de
dag hebben (ca.) 100 mensen de open dag bezocht.
• Rondleidingen: Fractieleden van Boxtelse politieke partijen hebben zich op het centrum laten
informeren over de activiteiten van het HCB. Bestuursleden hebben in wisselende
samenstelling vertegenwoordigers ontvangen van alle Boxtelse politieke partijen.
• Vrijwilligersbijeenkomst: Statutair worden vrijwilligers tweemaal per jaar door het bestuur
geïnformeerd over de algemene gang van zaken. De bijeenkomsten voor begeleiders hebben
in 2018 plaatsgevonden op 14 maart en 29 november. De bijeenkomsten voor het
facilitairteam vonden plaats op 28 maart en 30 november.
• Eindejaar bijeenkomst: op 18 december 2018 heeft de eindejaar bijeenkomst plaatsgevonden.
7.2 Deelname:
Het (bestuur van) HCB heeft aan de volgende evenementen/bijeenkomsten deelgenomen:
• Informatieavond Rabobank Hart van de Meierij.
• Gemeentelijke bijeenkomsten in het kader van Uitvoeringsagenda Ouderen.
• Bijeenkomsten onder de paraplu van Woonwijs, met name i.v.m. bewegen voor
ouderen/valpreventie.
• Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus universiteit Rotterdam (SOLVE) naar
positie en beleving van ouderen in Boxtel. Begeleidingscommissie is gevormd door
deelnemend partijen: gemeente Boxtel (tevens belangrijkste financier), Ouderen in Regie,
KBO Boxtel, Adviesraad Sociaal Domein, Bibliotheek en HCB (Theodoor van Leeuwen en

2

Marieke Dijkshoorn). Een van de opvallende resultaten van het onderzoek was dat ruim 40%
van de geïnterviewden aangeeft zich (regelmatig) eenzaam te voelen. HCB heeft de
aanbevelingen uit het onderzoek ten aanzien van de (inrichting van) de website en het
abonnement systeem overgenomen.

8. Ontwikkelingen 2018:
8.1 Verbouwing:
• In de laatste twee weken van 2018 is een wand geplaatst op de etage teneinde de loop door
werkruimtes te beperken / voorkomen.
• De centrale hobbyruimte die vooral bestemd was voor metaalbewerking is vanwege gebrek
aan belangstelling voor metaalbewerking en de verouderde machines, ontmanteld en opnieuw
ingericht als centrale hobbyruimte.
• Na overleg met o.a. de verhuurder zijn aanpassingen verricht ten behoeve van het klimaat in
de beweegzaal.
8.2 Activiteiten:
• De activiteit Metaalbewerking is met ingang van maart 2018 beëindigd
• De gereedschappen van Houtbewerking zijn in bruikleen gegeven aan het HCB. Het aantal
dagdelen waarop Werken met Hout wordt aangeboden is op verzoek van de begeleider
afgenomen van 6 naar 4.
• In maart is het initiatief “Vrienden van HCB” gelanceerd. De bij “Vrienden van HCB”.
aangesloten personen ontvangen de HCB-nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan workshops.
Inmiddels heeft HCB vijfentwintig “vrienden”.
8.3 Administratie:
Het administratief systeem is ingrijpend gewijzigd. Er is een contract afgesloten met E-Boekhouden,
een online systeem voor ledenadministratie en boekhouden. De tweede helft van 2018 is de
implementatie daarvan voorbereid.
Het bestuur heeft het besluit genomen om per 1 januari 2019 een abonnementensysteem in te
voeren. De voorbereiding daarvan heeft eveneens in de tweede helft van 2018 plaatsgevonden.
8.4 Juridisch:
• Het verzekeringspakket is doorgelicht: HCB is WA verzekerd. Vrijwilligers zijn verzekerd via
de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Boxtel. Het bestuur beraadt zich op
het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
• Statutenwijziging waarbij de bestuurlijke relatie met Katholieke Bond Ouderen (KBO) wordt
herzien is voorbereid (notariële wijziging van de statuten voorjaar 2019)
• Het bestuur heeft uitvoering gegeven aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene
verordening Gegevensbescherming (AVG)

9. Samenwerking / netwerken:
In het verslagjaar is het HCB samenwerking aangegaan met de volgende organisaties:
•

Bibliotheek

•

Gemeente Boxtel

•

Seniorweb

: in samenwerking met Seniorweb samenwerking op terrein van
het bevorderen van digitale vaardigheid bij ouderen
: overleg met de gemeente, zowel op bestuurlijk - als op ambtelijk
niveau in verband met de financiering van HCB en het ontbreken van
gemeentelijk ouderen beleid, in het licht van de
demografische samenstelling van Boxtel (1/3 van de inwoners, ca.
10.000 personen, behoort tot de doelgroep van HCB). Een en ander
heeft onder andere geresulteerd in deelname aan de vaststelling
van Uitvoeringsagenda Seniorenbeleid.
: HCB is in 2018 Leercentrum Seniorweb geworden, waarmee zowel
organisatorisch als inhoudelijk stappen zijn gezet om digitale
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ondersteuning vanuit HCB te waarborgen.

10. Financiële paragraaf
•

Resultaat 2018:
Beoogd resultaat
: € 3.425
Realisatie
: € 5.811
Zoals begroot is het boekjaar 2018 met een positief saldo afgesloten.
Boekjaar 2018 is het derde en laatste jaar waarin HCB een subsidie heeft mogen ontvangen
van de gemeente Boxtel.
In 2018 zijn de volgende donaties ontvangen:
o Stichting St. Joseph heeft Etalage Baanrots ter beschikking gesteld
o Sjef van de Laar Stichting heeft een donatie toegekend van € 3.904 voor de
aanschaf van een printer, meubilair en een Tv-scherm
o diverse donaties voor een totaalbedrag van € 3.627

•

Resultaat 2019:
Beoogd resultaat

:€0

Voor 2019 verwacht het bestuur dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zullen zijn bij
gelijkblijvend aanbod en aantal deelnemers / cursisten.

11. Vooruitblik 2019:
In 2018 is de positie van HCB in het sociaal maatschappelijk landschap van Boxtel manifest
geworden: de financiële basis geeft ondanks het wegvallen van gemeentelijke subsidie vertrouwen,
regelmatig wordt over HCB gepubliceerd in de lokale media, deelname aan activiteiten neemt toe en
de bestuurlijke structuur is op hoofdlijnen ingevuld.
Het kalenderjaar 2019 staan in het teken van consolidatie en stapsgewijze uitbouw van HCB.
Op hoofdlijnen hoopt het bestuur van HCB dat op 31 december 2019:
•
•
•
•
•

het bestuur gevormd wordt door zeven personen;
de bereikbaarheid van het HCB aanzienlijk is verbeterd door een effectief gemeentelijk
parkeerbeleid voor auto’s en fietsen in de directe omgeving van het Hobbycentrum;
HCB voor de uit te voeren activiteiten kwalitatief en kwantitatief voldoende ruimte ter
beschikking heeft;
de bezettingsgraad van de ruimtes in HCB minimaal 90% is;
deelname aan netwerken in het sociaal maatschappelijk veld zowel geïntensiveerd als
uitgebreid is.

Boxtel, maart 2019
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