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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 HCB voor stakeholders en belangstellenden. HCB heeft de ANBI-status. 

 

2. Missie en Visie 
 

Onze missie is om van waarde te zijn voor individuen en de gemeenschap door leren van 

en met elkaar mogelijk te maken en te stimuleren. Daarbij is ons motto: Ontwikkelen, 

Ontmoeten, Ontspannen. 

Het gedachtegoed van de “inclusieve samenleving” gaat er van uit dat ieder mens – 

ongeacht geslacht, religie, leeftijd, etnische of sociale achtergrond – van waarde is voor 

de samenleving. Deze waarde manifesteert zich in relatie met anderen. Voorwaarde is 

dat men zijn of haar waarde voor de samenleving ervaart en onderkent. 

 

3. Bestuur 
 

3.1 Verloop 

De samenstelling van het bestuur is in 2022 gewijzigd. Dit betekent dat het bestuur op 

31 december 2022 bestaat uit 5 leden. Er zijn zes expertvrijwilligers 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.  

In maart is de vacature penningmeester vervuld door Gerard van Dulmen. 

Om gezondheidsredenen heeft Els van Herpen haar bestuurstaken in maart 2022 

voorlopig moeten neerleggen. In december is zij definitief afgetreden. Jaap Verheij heeft 

haar taken als interim bestuurder waargenomen. In december is hij definitief algemeen 

bestuurslid geworden. 

Leo van der Weide is in december afgetreden als bestuurslid. 

Janine Zwiers is in december benoemd tot secretaris. 

 

3.2 Samenstelling 

Bestuurssamenstelling op 31 december 2022:  

 

Algemeen bestuur: 

• Nus Waleson, bestuurslid, juridisch adviseur 

• Jaap Verheij, bestuurslid, boekhouding, facturering 

• Marieke Dijkshoorn, voorzitter, PR 

• Janine Zwiers, secretaris 

• Gerard van Dulmen, penningmeester, vicevoorzitter 

 

Ondersteuning bestuur: 

• Cor Thomassen, planning, coördinatie klusteam 

• Els  van Herpen, ledenadministratie 

• Elly van Dulmen, coördinatie gastvrouwen/-heren 

• André Leermakers, website 

• Tillie Vermaesen, coördinatie Seniorweb 

• ICT, vacature 
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3.3 Commissies 

De volgende commissies waren in 2022 actief: 

• Commissie Open Dag 

• Commissie HCB-Zomerclub 

• Commissie Etalage Baanrots 

• Commissie Lief en Leed 

• Commissie Vrienden van HCB 

• Commissie Wall of Fame 

• Commissie Vrijwilligersbijeenkomsten (feestcommissie) 

 

4. Vrijwilligers 

In het verslagjaar zijn 64 vrijwilligers actief geweest in HCB, waarvan 27 als begeleider 

abonnementsactiviteiten, 16 als begeleider cursussen, 15 als gastvrouw/gastheer, 6 als 

ondersteuner van het bestuur en 5 als bestuurslid. Enkelen bekleedden meerdere 

functies. 

 

5. Deelnemers 
In het verslagjaar is het aantal deelnemers met een abonnement toegenomen. Per 1 

januari 2022 waren er 99 abonnementen. Per 31 december 2022 waren er 142 

abonnementen geregistreerd. Vóór 1 september bedroeg de aanwas 11 abonnementen, 

na 1 september werden 32 nieuwe abonnementen ingeschreven. 

Het aantal deelnemers aan de zgn. korte cursussen bedroeg 134. Vóór 1 september 

waren er 45 inschrijvingen, na 1 september waren er dat 89. 

 

6. Activiteiten 
 

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

Bestaande activiteiten 

Activiteiten met een abonnement Workshops/korte cursussen 

Naailessen per 14 dgn Stijldansen 

Tekenen en schilderen wo-mo Meezingen 

Creatief met pen en penseel di-mo SeniorWeb: div. computercursussen 

Creatief met pen en penseel do-mo Seniorweb: smartphone/tablet-

cursussen 

Aquarelleren do-mi Wandelen 

Leer tekenen en schilderen vr-mo per 14 dgn Moestuinieren basis en vervolg 

Werken met hout ma-mi; di-mi; ; do-mi Schaken 

Spaans 3 niveaus di-mi; wo-mi; do-mi Engels beginners en gevorderden 

Beeldhouwen Workshops brood bakken 

Glas-in-lood/tiffany Koken voor mannen 

Keramiek Frans beginners en gevorderden 

Vrij dansen ma-mo; do-mo Toneelgroep Bluf 

Gezond bewegen Stijldansen foxtrot 

  

Nieuwe activiteiten 

Activiteiten met een abonnement Workshops/korte cursussen 

Haal meer uit je camera 14 dgn Leesclub ( 2 groepen) 

Miniaturen 14 dgn Schrijfclub 

Schilderen ma-mo 14 dgn Vliegers maken; beginners; gevorderd 

Derden hebben verzorgd: schilderen en latin dansen 
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7. Evenementen 2022 
     

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 

gedurende 4 weken speciale activiteiten georganiseerd onder de noemer HCB-

Zomerclub. 

• De etalage Baanrots heeft dit jaar veel verschillende exposities laten zien.  

• De Open Dag op 3 september was druk bezocht. Tevens is er een kleine 

verkoopexpositie gehouden. 

 

7.2 Deelname 

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

• Gemeentelijke bijeenkomsten in het kader van Uitvoeringsagenda Ouderen 

• Informatie-activiteit in de Spiegeltent in Stapelen, in juni. Helaas was er weinig 

belangstelling vanwege het extreem warme weer. 

• Gemeentelijke Ontbijtsessie voor jonggepensioneerden. 

 

8. Ontwikkelingen 2022 
 

8.1 Gebouw 

• HCB heeft de koffiekamer behorende bij de beweegzaal  omgebouwd tot 

kantoor/kleine lesruimte. Er is verlaagd plafond aangebracht, een nieuwe 

geïsoleerde pui geplaatst, verwarming aangepast en geschilderd. 

• De centrale hobbyruimte is gereorganiseerd, waardoor de ruimte beter benut kan 

worden. 

• In het gehele pand is ledverlichting aangebracht. 

 

8.2 Strategisch Plan 2022-2027  

• In maart heeft het bestuur een nieuw Strategisch Plan opgesteld voor de periode 

2022-2027. Dit Plan is voorgelegd aan de vrijwilligers van HCB.  

• In het Strategisch Plan is o.a. een een nieuwe Visie en Missie geformuleerd. (zie 

hoofdstuk 2 van dit jaarverslag). 

• Daarnaast is ook gekozen voor een nieuw motto: Ontwikkelen, Ontmoeten, 

Ontspannen. 

 

 8.3 Crowdfunding 

• In samenwerking met Regiobank afd. Boxtel heeft HCB een geslaagde 

crowdfunding actie gerealiseerd ten behoeve van de aanschaf van drie 

naaimachines en een lockmachine. 

 

8.4 Verhuur 

• In november heeft HCB Willems J-ProductionZ& EventZ kunnen verwelkomen als 

huurder van de beweegzaal voor latindansen. 

 

8.5 Bezoek Burgemeester 

• Burgemeester Ronald van de Meygraaf heeft een kennismakingsbezoek aan HCB 

gebracht.  
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9. Financiële paragraaf 
 

Ondanks het gegeven dat we in januari nog bijna de hele maand gesloten zijn geweest 

als effect van de Corona lockdowns, hebben we het jaar 2022 toch met positieve cijfers 

weten af te sluiten: +/+ €5735,-. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat €5000,- 

Coronacompensatie van de Gemeente over 2021 wel pas in 2022 is ontvangen en 

geboekt. Daarmee komt het reële exploitatiecijfer uit op een hele kleine plus: €5735,- -/- 

€5000,- = +/+ €735,-. 

De inkomsten uit verhuur zijn als gevolg van de Corona afhakers op het lagere niveau 

van 2021 gebleven. Zoals eerder in dit verslag vermeld, hebben we dankzij een 

succesvolle crowdfundingactie in samenwerking met Finenzo Regiobank Boxtel een 

opbrengst van ruim €2500,- weten te genereren, waarmee we 3 nieuwe naaimachines en 

een interlockmachine hebben aan kunnen schaffen. 

Ook HCB heeft te maken met prijsstijgingen, over de gehele linie. Om de prijsstijgingen 

op te vangen verhogen we de abonnementen, cursusgelden en koffie/theeprijzen voor 

2023 licht . 

 

Vanaf september 2022 zien we een mooie stijging in het aantal nieuwe abonnementen. 

Dat komt de exploitatie natuurlijk ten goede. 

Voor 2023 hebben we op basis van deze gegevens een begroting opgesteld die bij 

realisatie uitkomt op een positief resultaat van +/+ €3014,-. 

In deze begroting zijn geen grote nieuwe investeringen opgenomen, besluitvorming 

hierover zal plaatsvinden aan de hand van de ontwikkeling van de exploitatie lopende het 

jaar 2023. 

 
 

 

10. Vooruitblik 2023 
 

In 2022 is de positie van HCB in het sociaal maatschappelijk landschap van Boxtel stabiel 

gebleven. De financiële basis is gezond. 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 2023 staat in het teken van consolidatie en verdere uitbouw van HCB. 

Er zal aandacht zijn voor de volgende punten: 

• Evaluatie HCB-Zomerclub en overige bijzondere evenementen 

• Uitbreiden activiteiten  

• Diversiteit 

• Gebouw beter toekomst geschikt maken: o.a. een onderzoek naar verbetering 

isolatie 

• Bezettingsgraad gebouwen optimaliseren 

• Werven functionaris ICT 

• Verder vormgeven aan Vrienden van HCB 

 

 

Boxtel, februari 2023 


