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1. Inleiding 
 

In het afgelopen jaar is HCB bestuurlijk en financieel stabiel gebleven. Onderdeel van de 

algehele exploitatie is het 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. HCB heeft de ANBI-

status. 

 

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 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven t.o.v. 2019. Dit betekent dat 

het bestuur bestaat uit 4 leden op 31 december 2020. Er zijn twee expertvrijwilligers, 

voor planning 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. De ledenadministratie wordt verzorgd door een 

bestuurslid. 

 

3.2 Samenstelling 

Bestuurssamenstelling op 31 december 2020:  

 

Algemeen bestuur: 

• Nus Waleson bestuurslid/adviseur 

• Leo v.d. Weide bestuurslid/adviseur 

• Marieke Dijkshoorn voorzitter/penningmeester 

• Els  van Herpen vicevoorzitter/secretaris 

• Vacature penningmeester  

 

Dagelijks bestuur: 

• Marieke Dijkshoorn voorzitter/penningmeester/PR 

• Els  van Herpen vicevoorzitter/secretaris/ledenadministratie 

 

3.3 Commissies 

In 2020 is commissie Vrienden van HCB toegevoegd. Daarmee zijn de volgende 

commissies actueel: 

• Commissie Open Dag 

• Commissie HCB-Zomerclub 

• Commissie Etalage Baanrots 

• Commissie Lief en Leed 

• Commissie Vrienden van HCB 
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4. Vrijwilligers 

In het verslagjaar zijn - incl. bestuur-  56 vrijwilligers actief geweest in HCB, waarvan 26 

als begeleider, 7 als gastvrouw/gastheer, 4 als vervanger gastvrouw/gastheer, 7 als 

begeleider PC (Seniorweb), 8 als medewerker, 4 als bestuurslid.  

De medewerkers zijn werkzaam als: 

- Medewerker ICT 

- Boekhouder 

- Huismeester 

- Fotograaf 

- Planner 

- Gebouwbeheerder 

De dagelijks bestuurders zijn werkzaam als: 

- Voorzitter en Marketeer 

- Vice-voorzitter en ledenadministratie 

De algemeen bestuurders zijn werkzaam als: 

- Adviseur 

- Voorzitter en Penningmeester 

- Vice-voorzitter en Secretaris 

 

5. Deelnemers 
 

In dit hoofdstuk informeren we over het aantal bezoekers per jaar en vergelijken dit 

vervolgens met een eerder jaar. Helaas is dit voor dit jaar niet mogelijk omdat HCB 

vanwege de coronapandemie een half jaar gesloten is geweest en een vergelijking van 

het aantal bezoekers met andere jaren niet zinvol is.  

 

6. Activiteiten 
 

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

Bestaande activiteiten 

Activiteiten met een abonnement Workshops/korte cursussen 

Naailessen stijldansen 

tekenen meezingen 

schilderen computercursussen 

werken met hout smartphone/tablet-cursussen 

Spaans 3 niveaus wandelen 

beeldhouwen Moes-tuinieren kun je leren 

aquarel HCB-ommetje 

glas-in-lood Engels 2 niveaus 

Tiffany Brood bakken 

haken/breien  

keramiek  

vrij dansen  

Nieuwe activiteiten 

Gezond bewegen, blijf fit en vitaal workshop zingeving 

 schaken 

 workshop beeldhouwen 

 koken voor mannen 

 Slim op pad 

 

Derden hebben verzorgd: gymnastiek,  yoga, tai chi, valpreventie,  schilderen.  
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In het verslagjaar hebben de volgende activiteiten uit 2019 geen doorgang gevonden 

Workshops/korte cursussen 

klussen met elektriciteit 

sieraden maken 

Bloemschikken 

Werken met leer in Josjes atelier Sjamanitas 

Workshop Levensvragen 

Tuinieren op je balkon   

Voeding en gezondheid 

 

In 2019 is de cursus meditatie door derden verzorgd maar niet meer in 2020. 

 

Evaluatie 

Het aanbod van activiteiten met abonnement is stabiel want 12 van deze activiteiten 

zitten nu voor het tweede jaar in het programma. In 2020 is daaraan ‘Gezond bewegen, 

blijf fit en vitaal’ toegevoegd. De verwachting is dat ook deze activiteit aan de behoefte 

voldoet en de komende jaren aangeboden zal worden. 

 

Het aanbod van workshops/korte cursussen kent inmiddels ook 9 workshops/cursussen 

die voor het tweede jaar gegeven worden. Daarnaast zien we nieuwe workshops 

verschijnen die druk bezocht zijn geweest. Bijvoorbeeld Slim op pad is drie keer 

aangeboden, Koken voor mannen was snel volgeboekt en de cursus zingeving heeft 

voldoende aanmeldingen en voldoet zeker in een behoefte.  

 

Dat de workshops/korte cursussen uit 2019 geen doorgang gevonden hebben in 2020 

heeft voornamelijk te maken met te weinig aanmeldingen.  

 

7. Evenementen 2020 
Vanwege de coronacrisis zijn veel activiteiten en evenementen niet doorgegaan. HCB is 

gesloten geweest van 16 maart tot 6 juli en vanaf 14 oktober. Op het moment van het 

maken van dit jaarverslag is nog onbekend wanneer HCB de deuren weer kan openen. 

     

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. 

• 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. Vanwege de 

coronapandemie hebben deze bijeenkomsten niet plaatsgevonden.  

• Bijeenkomst gastvrouwen en gastheren op 18 augustus vanwege tussentijdse 

evaluatie in verband met de coronaperiode. 

• De etalage Baanrots heeft dit jaar een aantal exposities laten zien.  

 

7.2 Deelname 

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

• Gemeentelijke bijeenkomsten in het kader van Uitvoeringsagenda Ouderen 
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8. Ontwikkelingen 2020 
 

8.1 Gebouw 

• HCB heeft in samenwerking met de vrijwilligers een coronaprotocol heeft 

opgesteld. 

 

• Vanwege corona zijn in november in het schilder- en leslokaal en de koffieruimte 

inverters geplaatst en in de hobbyruimte en het houtlokaal zijn luchtreinigers 

aangebracht. In de beweegzaal en op de begane grond van het hoofdgebouw is 

door bouwkundige aanpassingen de luchtcirculatie verbeterd.   

 

8.2 Activiteiten 

Er zijn diverse materialen aangeschaft: 

• Inklapbare tafels voor de beweegzaal. 

• Twee mobiele stofzuiginstallaties incl. coronafilter 

• Een stofzuiger voor beeldhouwen. 

• Een stofzuiger voor de houtmachine. 

• Basismaterialen voor de nieuwe gymclub. 

• Flatscreen en tablets t.b.v. Seniorweb 

• Elektronische piano 

 

8.3 Administratie 

Het administratief systeem E-Boekhouden is geïmplementeerd en het systeem werkt 

naar tevredenheid. 

 

8.4 Juridisch 

• Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de KBO. Er is besloten 

om de korting op het abonnement af te schaffen voor nieuwe leden die ook lid zijn 

van de KBO. Deze korting vervalt per 1 september 2020.  De leden die deze 

korting al hebben, ontvangen deze tot 1 januari 2023. 

 

8.5. Diversiteit 

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

uitgevoerd om HCB handvatten te geven de diversiteit binnen HCB te vergroten. 

Het bestuur en twee vrijwilligers hebben een korte cursus gevolgd uitgevoerd door 

een student die dit project heeft aanvaard. Hieruit vloeide voort dat het dagelijks 

bestuur contact heeft gehad met Kübra Atalay (CDA-raadslid). Kübra neemt onze 

vraag m.b.t. meer diversiteit op het Hobbycentrum mee naar haar netwerk. De 

twee vrijwilligers hebben een gesprek gevoerd met Geertje Schellekens (dirigent 

van het wereldkoor en voorzitter van Inbox). Een vervolggesprek heeft nog niet 

plaatsgevonden. 

 

8.6. PR 

• Het nieuwe logo van HCB is op de buitenmuur van het hoofdgebouw geplaatst en 

heeft ook een plek gevonden in de etalage Baanrots. 

• De Facebookpagina is in ere hersteld en er worden regelmatig berichten geplaatst. 

• Ook dit jaar verschijnen we met diverse berichten in de lokale kranten. 

• In november is gestart met het vernieuwen van de website. 
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9. Samenwerking / netwerken 
 

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

gemeente Boxtel en Seniorweb. De samenwerking zet zich voort in dit verslagjaar.  

• 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 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. Els van Esch zou op 26 maart 2020 

voorlichting geven, maar helaas is dit niet doorgegaan vanwege Corona.  

 

10. Financiële paragraaf 
 

Gevolgen coronapandemie 

Door de lockdownperiodes van de coronapandemie van 2020 is HCB van 16 maart tot 6 

juli en van 14 oktober tot 19 december( in totaal een half jaar) gesloten geweest. Ook op 

de andere locaties in Boxtel waar HCB activiteiten verzorgde, hebben in die periode geen 

activiteiten plaats gevonden.   

De activiteit Mee-zingen heeft, vanwege landelijke coronamaatregelen, vanaf 16 maart 

geen doorgang kunnen vinden. De beweegactiviteiten van HCB zijn per september weer 

gestart.  

Na 16 maart hebben derden geen beweegactiviteiten meer verzorgd in de beweegzaal. 

Dat betekent dat HCB sinds 16 maart 2020 geen huur voor de beweegzaal heeft 

ontvangen. 

 

Inkomstenverlies 

De looptijd van de abonnementen is met de duur van de sluiting verlengd. Ongeveer 

20% van de abonnementhouders heeft afgezien van verlenging van de looptijd van hun 

abonnement.  

In totaal is in 2020 het inkomstenverlies (abonnementen, cursussen, verhuur) ca. 33%. 

Door de TOGS-uitkering van de overheid is het verlies aan inkomsten beperkt gebleven 

tot €12.000. 

In 2020 heeft HCB 10 maanden huur betaald voor de locaties aan de Baroniestraat. 

 

Investeringen 

Door donaties van o.a. de Sjef van de Laarstichting heeft HCB, zoals elders vermeld in dit 

jaarverslag, investeringen kunnen doen voor de inventaris en verbetering van de 

luchtkwaliteit. 

Donaties ontvangen in 2020: 

Sjef van de Laarstichting € 6.990 

Gemeente Boxtel € 2.500 

Rabo Clubkas € 700 



6 
 

Vrienden HCB € 555 

 

Resultaat 2020 

Beoogd resultaat volgens begroting 2020: €6000 

 

Gerealiseerd resultaat: € -1.313 

 

Resultaat 2021 

Beoogd resultaat volgens begroting 2021: €1.100 

De ontwikkeling van de coronapandemie maakt de toekomst voor 2021 zeer onzeker. Het 

is begin 2021 nog volstrekt onduidelijk hoe lang de periode van lockdown zal gaan duren.  

 

 

 

11. Vooruitblik 2021 
 

In 2020 is de positie van HCB in het sociaal maatschappelijk landschap van Boxtel stabiel 

gebleven. Vanwege Corona is de financiële basis, alhoewel we hebben moeten inleveren, 

nog steeds 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. 

Op hoofdlijnen hebben we onderstaande punten van 2019 (zie jaarverslag 2018) nog een 

keer beschreven en hoopten we dat ze dit jaar 2020 behaald zouden worden. Hoe is nu 

de stand van zaken?  

• het bestuur gevormd wordt door zeven personen; In 2021 hopen we een 

penningmeester te vinden en daarmee het bestuur uit te breiden naar 5 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; Het gemeentelijk parkeerbeleid is niet verbeterd. We zetten dit 

punt nog een keer op ons wensenlijstje en zullen er in 2021 bij de gemeente 

aandacht voor vragen.  

• HCB voor de uit te voeren activiteiten kwalitatief en kwantitatief voldoende ruimte 

ter beschikking heeft; De ruimtes zijn verbeterd qua ventilatie, luchtcirculatie en 

het meer stofvrij krijgen van de hobby- en houtruimte. 

• de bezettingsgraad van de ruimtes in HCB minimaal 90% is; door het wegvallen 

van activiteiten als gevolg van de coronapandemie behoeft  dit onderwerp voor 

2021 extra aandacht . 

• deelname aan netwerken in het sociaal maatschappelijk veld zowel geïntensiveerd 

als uitgebreid is; Dit is wel geïntensiveerd maar niet uitgebreid. 

• activiteiten ontwikkeld zijn om diversiteit van HCB te bevorderen; Vervolg in 2021 

• er ook activiteiten op een andere locatie plaatsvinden; In 2020 hebben de 

activiteiten van Seniorweb plaatsgevonden in het gebouw van de RABO en zijn 

kooklessen gegeven in St. Elisabethsdael. 

  

 

Het kalenderjaar 2021 staat in het teken van consolidatie en verdere uitbouw van HCB. Er zal 

aandacht zijn voor de volgende punten: 

• Uitbreiden activiteiten  

• Diversiteit 

• Uitbreiden bestuur HCB 

• Beter gebruik van de bestaande ruimtes door activiteiten beter te verspreiden 

over de twee gebouwen.  
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• Parkeerbeleid rondom onze locatie 

• Waar mogelijk ook activiteiten op andere locaties laten plaatsvinden 

 

 

Boxtel, december 2020 


