
Naam stichting: Stichting Dorpsontmoeting Höes van Bree

Contactpersoon:

CIJFERS 2021

realisatie begroting
Opbrengsten
Subsidie gemeente 224.599€    224.599€    
Eigen bijdrage deelnemers 19.434€      29.274€      

244.033€    253.873€    

Uitgaven 
Huisvesting 40.551€      49.823€      
Personele kosten 129.030€    159.972€    
Maaltijden/consumpties 10.017€      20.000€      
Activiteiten 4.694€        10.000€      
Communicatie/website 1.871€        1.800€        
Organisatie en Administratie 6.869€        7.300€        
Innovatie/nieuwe ontwikkeligen 7.608€        -€            
Afrekening subsidie gemeente 42.590€      
(nog te betalen)

Onvoorzien 803€           4.978€        
244.033€    253.873€    

Exploitatieresultaat -€            -€            

Balans per 31-12-2021 31-12-2021
Kas 192€           
Bank rekening-courant 21.308€      
Deposito 134.422€    
Totaal debet 155.922€    

Eigen vermogen 50.335€      
Reservering afschrijvingen 24.221€      
Afrekening subsidie gemeente 42.590€      
Nog te betalen bedragen 38.776€      
Totaal credit 155.922€    

K. Janssen

2021



STICHTING DORPSONTMOETING HOËS VAN BREE

TOELICHTING JAARCIJFERS 2021

Sinds 1 januari 2019 zijn de Dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas verder gegaan onder de naam

Dorpsontmoeting. Met een nieuwe naam, bijbehorend logo en een gezamenlijke website. Ontmoeten,

ontspannen en beleven blijven centraal staan bij Dorpsontmoeting Hoës van Bree.

Ontmoeten, ontspannen en beleven is net als vorig jaar onder druk komen te staan. Voor de meest

kwetsbare bezoekers zijn we het gehele jaar geopend. Vanaf 23 juni zijn een aantal activiteiten

mondjesmaat opgestart en geleidelijk aan uitgebreid, om na aanscherping van de kabinetsmaatregelen

half december weer te sluiten. In de tussentijd is met een alternatief programma contact

onderhouden met de overige deelnemers.

Vanwege de geldende coronamaatregelen zoals afstand houden, beperkt aantal bezoekers, kleine

groepen hebben we minder bezoekers mogen ontvangen. Uiteraard heeft de sluiting gevolgen gehad

voor het aantal dagdelen en verstrekte maaltijden, wat ook zichtbaar is in de exploitatierekening.

Het positieve resultaat 2021 is een rechtstreeks gevolg van de beperkte opening van de Dorpsontmoeting

als gevolg van de coronapandemie. En lagere personele kosten vanwege het inzetten van minder uren

in overleg met De Zorggroep. Dit was mogelijk omdat hoëskamer Rinkesfort voor de meest kwetsbare

bezoekers open zijn gebleven en vanwege de geldende maatregelen de groepen ook kleiner zijn.

Gedurende de beperkte opening zijn tal van alternatieve activiteiten georganiseerd en contacten met

bezoekers en vrijwilligers onderhouden zoals belcirkels, telefoongesprekken, en eenmaal een attentie

verzorgen en thuisbezorgen. Innovatie/nieuwe ontwikkelingen betreft 't Thoeshoes.

Helaas kon ook dit jaar een verrassingsmiddag voor onze bezoekers en vrijwilligers voor de viering van

ons eerste lustrum niet doorgaan. De sponsoring die we hiervoor gevonden hebben mag nog steeds

aangewend worden voor een vergelijkbare middag op een later moment.

Ook de ontspannings- en verbindingsmiddag samen met Welfare, Zonnebloem, bewoners Broekstraat, 

Daelzicht in het najaar is komen te vervallen. Door het creëren van een feestelijke sfeer hebben we eind

oktober bij alle activiteiten een alternatief voor deze ontspanningsmiddag geboden.

Als Dorpsontmoeting, KBO, Zonnebloem en Zij Actief hebben we ook dit jaar een gezamenlijk

jaarprogramma opgesteld. Activiteiten worden op elkaar afgestemd en staan ook voor elkaar open.

Vanwege de coronapandemie liggen alle activiteiten sinds medio maart stil.

2021 2020 2019

Realisatie Dagdelen 5.042 4.236 9.173

Maaltijden 2.009 1.413 3.032

Vervoer (ritten vrijwillig vervoer) 538 678 1.675

Open inloop (aantal inlopen) 0 * 149 * 345

Open inloop (aantal inlopen) 15 ** 227 ** 419

Vrijwilligers (aantal) 51 *** 60 *** 61

 

Aantal unieke deelnemers is gedaald van 144 op 1 januari naar 129 op 31 december 2021 (2020: daling van 7).

We hebben 17 nieuwe deelnemers mogen ontvangen (2020: 5).

 

*   aantal inlopen wandelgroep en pilot open inloop (beiden tot en met maart 2020).

**  aantal inlopen overig (registratie sinds medio april 2019; omgerekend op jaarbasis 590).

*** aantal vrijwilligers is exclusief bestuur
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Aantal unieke deelnemers is gedaald van 144 op 1 januari naar 129 op 31 december 2021 (2020: daling van 7).


