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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 2019 is het bestuur van 6 leden op 1 januari 2019 naar 4 leden op 31 december 2019 

getransformeerd.  Er zijn twee expertvrijwilligers, voor ledenadministratie en 

boekhouding, 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 Theodoor van Leeuwen met ingang van 1 maart 2019 

• De heer Leo de Kort met ingang van 1 juli 2019.  

• Mevrouw Marjo Lahaije met ingang van 1 september 2019  

 

Toegetreden:  

• De heer Leo van der Weide met ingang van 1 december 2019.  

 

3.2 Samenstelling 

Bestuurssamenstelling op 31 december 2019:  

• Marieke Dijkshoorn voorzitter  

• Vacature penningmeester  

• Els  van Herpen vicevoorzitter/secretaris  

• Nus Waleson bestuurslid 

• Leo v.d. Weide bestuurslid 

 

3.3 Commissies 

In 2019 zijn de volgende commissies geïnstalleerd: 

• Commissie Open Dag 

• Commissie HCB-Zomerclub 

• Commissie Etalage Baanrots 

• Commissie Lief en Leed 
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4. Vrijwilligers 
 

In het verslagjaar zijn - incl. bestuur-  53 vrijwilligers actief geweest in HCB, waarvan 27 

als begeleider, 7 als gastvrouw/gastheer, 9 als begeleider PC (Seniorweb), 2 voor het 

beheer van het gebouw, 3 als administrateurs (leden, planning, financiën). 1 als 

webmaster en 4 als bestuurslid. 

 

 

5. Deelnemers 
 

Gedurende 2019 is het aantal deelnemers aan HCB-activiteiten met 20% toegenomen. 

Hiervan zit 10% in toename abonnementen en 10 % in toename deelnemers aan korte 

cursussen, workshops, HCB-Zomerclub. 

Er zijn 50 groepen actief binnen het hobbycentrum. Per week zijn dat gemiddeld 350 

deelnemers.  

 

 

6. Activiteiten 
 

In het verslagjaar zijn de volgende bestaande en nieuwe activiteiten aangeboden:  

 

Bestaande activiteiten 

• 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, bloemschikken. 

• Derden hebben verzorgd: gymnastiek, meditatie, yoga, tai chi, valpreventie,  

schilderen. 

 

Nieuwe activiteiten 

• Moes-tuinieren kun je leren!   

• Werken met leer in Josjes atelier Sjamanitas 

• HCB-ommetje 

• Stijldansen voor beginners  

• Workshop Levensvragen 

• Engels, 2 niveaus 

• Tuinieren op je balkon   

• Voeding en gezondheid 

• Brood bakken 

• Koffie met Kennis 

 

 

7. Evenementen 2019 
 

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 7 september 2019. 

Gedurende de dag hebben (ca.) 150 mensen de open dag bezocht.  
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• Vrijwilligersbijeenkomst: Statutair worden vrijwilligers tweemaal per jaar door het 

bestuur geïnformeerd over de algemene gang van zaken. De bijeenkomsten voor 

de begeleiders en de gastvrouwen/gastheren zijn samengevoegd. De 

bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 7 maart en 14 november.  

• Eindejaar bijeenkomst: op 20 december 2019 heeft de eindejaarsbijeenkomst 

plaatsgevonden. 

• Open week van Seniorweb Leercentrum in HobbyCentrumBoxtel van 21 t/m 25 

januari. Er zijn ongeveer dertig bezoekers geweest.  

• In februari zijn we gestart met de etalage Baanrots. Deze etalage geeft HCB de 

mogelijkheid om met wisselende exposities het publiek te laten zien wat HCB 

inhoudt. 

• In maart hebben de beeldhouwgroep en de aquarellisten een expositie gehouden 

in het VVV-kantoor aan de markt. De expositie was gratis toegankelijk van 5 

maart t/m 30 maart tijdens de reguliere openingstijden van het VVV-kantoor.  

• HCB heeft zich gepresenteerd in de Spiegeltent in Stapelen. Bezoekers van de 

Spiegeltent konden kennismaken met de diverse activiteiten van ons 

Hobbycentrum.  

• HCB heeft samen met de kinderboerderij en de gemeente meegewerkt aan het 

project ‘Mezenkastjes in de strijd tegen de eikenprocessierups’.    Er zijn opnames 

gemaakt door het RTL-nieuws op zaterdagmorgen 5 oktober.  
 

7.2 Deelname 

Het bestuur van HCB heeft aan de volgende evenementen/bijeenkomsten deelgenomen: 

• Gemeentelijke bijeenkomsten in het kader van Uitvoeringsagenda Ouderen 

• Gesprekken met wethouder Eric van den Broek 

• Introductie Vertrouwenspersoon Vrijwilligers 

• Deelname aan onderzoek en bijwonen presentatie Burgerparticipatie en 

Democratie o.l.v  Prof. Evelien Tonkens 

 

 

8. Ontwikkelingen 2019 
 

8.1 Gebouw 

• In de laatste twee weken van 2018 is een wand geplaatst op de etage teneinde de 

loop door werkruimtes te beperken / voorkomen.  De gang die daardoor is 

ontstaan is in januari van dit verslagjaar in gebruik genomen. 

• De beweegzaal was in de zomer te warm – in de winter te koud. Er is noppenfolie 

in de daklichten aangebracht en  extra ventilatoren zijn geplaatst. 

• Het glazen dak van de beweegzaal  is gewit om de zomerhitte te weren. 

• Het stoepje bij de ingang is opnieuw strak gelegd. 

• De brandweer heeft alle ruimtes van HCB gecontroleerd en heeft het sein ‘veilig’ 

afgegeven.  

• Voor ons aller veiligheid is inmiddels ook een contract met Blusco afgesproken 

voor een jaarlijkse controle van de brandblusapparaten etc. 

 

8.2 Activiteiten 

• Er zijn dit jaar 10 nieuwe activiteiten toegevoegd aan de bestaande, waarmee het 

aantal aangeboden verschillende activiteiten 27 bedraagt. 

• Er zijn nieuwe tafels en stoelen aangeschaft voor de schilderzaal. 

• Er zijn nieuwe materialen voor het houtlokaal aangeschaft. 

• Beeldhouwen heeft het aanbod uitgebreid met een korte cursus. 
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8.3 Administratie 

Het administratief systeem E-Boekhouden is dit verslagjaar verder geïmplementeerd.  

Per 1 januari 2019 is een abonnementensysteem ingevoerd.  

 

8.4 Juridisch 

• Het huidige verzekeringsbewijs is vervangen door de Interpolis Bedrijven Compact 

Polis. Hierin is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opgenomen. Verder is 

HCB WA verzekerd. Vrijwilligers zijn verzekerd via de collectieve 

vrijwilligersverzekering van de gemeente Boxtel.  

• Er heeft een statutenwijziging plaatsgevonden om daarmee de bestuurlijke relatie 

met Katholieke Bond Ouderen (KBO) te herzien en om een ANBI-status te 

verkrijgen. 

• Het HCB heeft met ingang van 1 januari 2019 een ANBI-status.  

 

8.5. Diversiteit 

• Het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) gevestigd te Oisterwijk voert een project uit 

om HCB handvatten te geven de diversiteit binnen het HobbyCentrum te 

vergroten. 

• HCB heeft, n.a.v. een vraag van de WSD,  een rondleiding georganiseerd voor 

mensen met een migratieachtergrond. Deze mensen hebben informatie ontvangen 

over de activiteiten van HCB.  

Naar aanleiding van deze rondleiding heeft een deelnemer zich aangemeld voor 

een activiteit. In 2020 verwachten we meer aanmeldingen. 

• In december is een begeleider met een migratieachtergrond gestart bij een 

schildersgroep. 

 

8.6. PR 

• Het logo van HCB is aangepast en aangevuld met posters (zie afbeeldingen) 

 

 
 

 

9. Samenwerking / netwerken 
 

In het verslagjaar 2018 is het HCB samenwerking aangegaan met de Bibliotheek, de 

gemeente Boxtel en het Seniorweb. De samenwerking zet zich voort in dit verslagjaar.  
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• Bibliotheek: de samenwerking met Seniorweb op terrein van het bevorderen van 

digitale vaardigheid bij ouderen nestelt zich in het Boxtelse. Steeds meer mensen 

weten de hulp voor gebruik van digitale middelen te vinden. 

• Gemeente Boxtel: Het overleg  met de gemeente, zowel op bestuurlijk  als op 

ambtelijk niveau, o.a. vanwege  het te ontwikkelen ouderen beleid in de 

gemeente Boxtel. In dit verslagjaar is het HCB via Dhr. De Kort  nauw betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van een ouderen-beleidsplan. Dit plan, ‘Samen Ouder 

Worden in Boxtel’,  is ontwikkeld en aangeboden door vrijwilligers van 

verschillende organisaties.  

• Seniorweb: HCB is een Leercentrum Seniorweb. Seniorweb heeft zich toegelegd 

op samenwerking met Seniorweb Liempde en RabobankBoxtel. Tevens is pc- 

thuishulp mogelijk geworden.  

• Vertrouwenspersoon vrijwilligers Boxtel: Sinds 1 mei 2019 heeft Boxtel een 

vertrouwenspersoon voor vrijwilligers: Els van Esch. De vrijwilligers zijn tijdens de 

vrijwilligersbijeenkomst geïnformeerd. Op 26 maart 2020 komt Els van Esch 

tijdens de vrijwilligersbijeenkomst hierover voorlichting geven. 

 

 

10. Financiële paragraaf 
 

Resultaat 2019 

Beoogd resultaat volgens begroting 2019: € 0 

 

Gerealiseerd resultaat: € 4.978 

 

2019 was het eerste jaar dat HCB geen subsidie van de gemeente Boxtel ontving t.b.v. 

de beweegzaal.  

In 2019 heeft de groei van zowel het aantal deelnemers als het aantal activiteiten 

geresulteerd in een inkomstengroei van ruim 20%. 

 

Donaties ontvangen in 2019: 

• Rabo Clubkas €480 

• Vrienden HCB €630 

 

Resultaat 2020 

Beoogd resultaat volgens begroting 2020: € 6.000. 

HobbyCentrumBoxtel verwacht opnieuw een toename van de inkomsten als gevolg van 

nieuwe activiteiten die gepland zijn voor 2020. 

 

 

11. Vooruitblik 2020 
 

In 2019 is de positie van HCB in het sociaal maatschappelijk landschap van Boxtel verder 

manifest geworden: de financiële basis is nu gezond en geeft vertrouwen voor de 

toekomst. Ook dit jaar wordt er regelmatig over HCB gepubliceerd in de lokale media. De 

deelname aan activiteiten neemt toe en de bestuurlijke structuur wordt steeds meer 

duidelijk. 

Het kalenderjaar 2020 staat in het teken van consolidatie en verdere uitbouw van HCB.  

Op hoofdlijnen hoopt het bestuur van HCB dat op 31 december 2020 de punten van 2019 

(zie jaarverslag 2018) alsnog behaald zullen worden.  Daarmee hopen we dat op 

december 2020 

• het bestuur gevormd wordt door zeven personen;  
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• 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. 

• activiteiten ontwikkeld zijn om diversiteit van HCB te bevorderen 

• er ook activiteiten op een andere locatie plaatsvinden 

 

 

Boxtel, december 2019 




