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Jaan-ekenlng 2020

Betreft jaarrekening 2020, voorzien van
beoordelingsverklaring van accountant d.d. 26 april 2021 en
ondertekend door de bestuursleden van SCC Den Bolder te
Waspik.
I .v.m . de ge volgen van het Corona vir us heeft er nog geen
ledenvergadering kunnen plaatsvinden.
De jaarrekening is dus nog niet formeel vastgesteld door de
ledenvergadering.
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t. FINANCIEEL VERSIAG

e STICHTING

BEOORDEUNGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
T.a.v. het bestuur
Den Bolder
Schoolstraat 19
5165 TR Waspik
Wij hebben de in dit rapport

opgenomen jaarrekening 2020 van Den Bolder te Waspik beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
flnanciêle verslaggeving en andere toellchtlngen.

VerantwoordellJkheld van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ
Richtlijn Cl Kleine Organisaties- zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht In overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet Is
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

e STICHTING
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Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de Jaarrekening
geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Den Bolder per
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Rlchtlijn Cl Kleine Organisaties- zonder-winststreven.
Deventer, 26 april 2021
Stichting Audit Only,
J.E.H. Visseren
Accountant-Adm:.:;f;;
ni��==�ry----

Den Bolder te Waspik
1.2 Finandële positie
Ter analyse van de finandêle positie van de onderneming verstrekken Wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2020

31 december 2019
E
€

4.554
39.629
230.892

7.-400
51,002
166.955

Op korte termijn beschikbaar:
Voorraden
Vorderingen
Uqulde middelen
Totaal vlottende activa

275.075
115.207
159.868

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

225.357
70.105
155.252

Vastgelegd op lange termijn;
Materiële vaste activa

28.281

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

28.281

30.892

30.892

188.149

186.144

171.482
16.667
188.149

186.144

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen
Voorzieningen

186.144

BIUkens deze opstellng is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019
gestegen met E 4.616.
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BESTUURSVERSlAG VERENIGING DEN BOLDER 2020

ANSI-gegevens
Volledige naam is Vereniging Den Bolder, met als vestigingsadres Schoolstraat 19, 5165 TR WASPIK. Ook
bekend als "Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder" en gewoon "Den Bolder6.
Rsc.aalnummer: 004821920

Qmschrltvtng van de doelst;elllnq van c1everen1a1na
Doelstelling: Vereniging Den Bolder heeft: tot doel Inwoners van Waspik en omgeving In de gelegenheid te

stellen hun tijd overeenkomstig hun leeftljd en belangstellrngssfeer op hun eigen wijze recreatief en vonnend
te beleven en tracht dit doel te bereiken door:
•
•
•

zorg te dragen voor de exploitatie en het beheer van gebouwen en ruimte die daarvoor geschikt zijn,
activiteiten op maatschappelijk, recreatief en alltureel gebied te bevorderen en te organiseren,
alle andere middelen die het bereiken van dit doel bevorderen.

Verslag namens het bestuur van

secDen Bolder;

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder: een plek om te beleven!
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder In Waspik Is hét wlturele centrum van Waspik waar iedereen welkom is
om deel te nemen aan o.a. hobbyactiviteiten, (pop/rock) concerten, theatervoorstellingen, kfnder- en
Jeugdactiviteiten, activiteiten voor ouderen/senioren, fllmvoorstelllngen, cursussen en workshops. Wij zijn een
organisatie waar medewerkers, vrfjwllllgers en stagiaires - met hart voor ons dorp & hart voor Den Bolder samenwerken om onze gasten een mooie plek te bieden voor activiteiten en evenementen. Daarnaast vult
sec Den Bolder, passend In het beleid van de gemeente Waalwijk, steeds meer ruimte in tl!n behoeve van de
ontwlkkellng van Den Bolder tDt een Wij-Dienstencentrum, waarbij aandacht voor de ondersteuning binnen
het kader van de wet WMO.
Vanuit Vereniging Den Bolder beheren wij, onder leiding van de manager en een beheerdersb!am, een
multifunctioneel pand -wat eigendom Is van de Gemeente Waalwijk- waarin b!vens de bibliotheek, de
peuterspeelzaal van MIKZ en het Kunsten Centrum Waalwijk gevestigd zijn. Ook een groot aantal (belangen
) verenigingen, bedrijven en andere organisaties houden hun actfvltelten In Den Bolder. Daarnaast hebben wij
ruim tweehonderd leden die zich tevens Inzetten als vrijwilliger om activiteiten op de kaart te zetten en onze
organisatie te ondersteunen.
Onze organisatie kenmerkt: zich door een hoge mate van Inzet, enthousiasme en flexibllltelt. Wij blijven
oontinue werken aan kwaliteit en klantgerichtheid en staan daarb� open voor eenieder die zich hiervoor In wll
zetten, een activiteit wil neerzetten of gewoon gezellig te gast Is. Met bestuur en management zijn wlJ In 2017
gestart om beleid op te stellen met een visie op de toekomst onder de titel "Den Bolder 2030". Het Jaartal
2030 Is een punt op de horizon waar wij naartoe willen werken in het kader van een koers richting 'Onbnoeten
& Ondernemen'. Wtj hebben daartoe een strategische heroriëntatie uitgevoerd en In 2018 hebben wij een
nieuw ondernemingsplan opgesteld in samenwerking met BMC Groep. Dit plan Is begin 2019 voorgelegd aan

de gemeente Waalwijk om te bezien In hoevene de gemeente flnancieel medewerking kan en wll verlenen
aan de uitvoering van de In het plan genoemde zaken, waaronder aanpassingen In het gebouw Den Bolder.
Daar de gemeente een uitgebn!ldere onderbouwing van de aanvraag wilde zien Is begin 2020 opnieuw een
aanvraag ingediend bij het college en de raad van de gemeente Waalwijk. Het overleg dienaangaande met de
gemeente Waalwijk heeft geleld tot nieuwe inzichten omtrent de wijze waarop de aanpassing van het gebouw
gestalte gegeven moet worden, hoe er geanticipeerd kan worden op nieuwe ontwikkelingen In de maatschappij
en wat daaruit voortvloefend gebouwelijk noodzakelijk Is voor Den Bolder om de genoemde ontwikkeHngen te
realiseren.
De gemeente heeft In november 2020 besloten medewerking te verlenen aan een grondige verbouwing van
de benedenverdieping van Oen Bolder, welke In 2021 gerealiseerd dient te gaan worden. Een bouwcommissie,
een coördinatieteam en diverse werkgroepen zijn samengesteld om de voorbereidingen voor de verbouwing
en Inrichting In goede banen te lelden.
Hiermee wordt binnen een breed draagvlak samengewerkt om Sociaal Cultureel centrum Den Bolder een
mooie en nieuwe toekomst te geven!
Vooruitblik
Bovengenoemde, positieve, ontwikkelingen rondom het gebouw Oen Bokier en toekOmstlge activiteiten
hebben in het eerste kwartaal van 2021 veel tijd gevraagd van het bestuur van sec Den Bolder. Samen met
de gemeente Waalwijk Is constructief gewerkt aan het verder concretiseren van de wensen, het opstellen van
een plan van eisen en aan de selectie van een architect en binnenhuisarchitect.
Wij ontkomen er echter niet aan ook minder goede ontwikkelingen te noemen. Nadat het Corona-virus eind
2019 is ontstaan In China, heeft het zich in 2020 razendsnel ontwikkeld tot een wereldwijde pandemie. Dit
heeft er toe geleld dat de Nederlandse overheid diverse vergaande maatregelen heeft moeten nemen om de
verspreiding van het virus zoveel als mogelijk tegen te gaan. Stapsgewijs heeft dit {uiteindelijk) geleid tot
gehele of gedeeltelUke slurttng van openbare gelegenheden, waaronder dus ook sec Den Bolder. Het bestuur
van Den Bolder heeft vanaf het begin de adviezen van de overheid en de RIVM gevolgd. Daarbij Is gerealiseerd
dat de Impact groot is, met name gezien de sodale en welzijnsactiviteiten die In Den Bolder plaatsvinden. Het
team van manager en beheerders van Den Bolder streven er dan ook naar om periodiek contact te blijven
onderhouden met vrijwilligers, regelmatige gebruikers, bezoekers en werkgroepen. Daarnaast worden
alternatieve actlvlt.elten opgezet.
Op dit moment (april 2021) lijkt het erop dat maatregelen mogelijk worden versoepeld. Hoe 'het nieuwe
nonnaal' er voor Den Bolder precies gaat uitzien, Is edlter nog niet duidelijk. Wat wel duldelUk is, is dat de
beperkte openstelllng van Den Bolder ook impact heeft op de Inkomsten en uitgaven van Den Bolder.
Des te vervelender is het om eind 2020 te hebben moeten vernemen dat de gemeente Waalwljk voornemens
Is te besluiten om de subsidie aan sec Den Bolder vanaf 2022 drastisch te venninderen. Het bestllur Is het
uiteraard niet eens met dit (voorgenomen) besluit en heeft formeel een stevig bezwaarschrift Ingediend. De
uitkomst van deze procedure is op dit moment nog niet bekend, echter het bestuur is hoopvol op een goede
en verstandige afloop.
ROOSTER VAN AFTREDEN BES[UURVERENIGING DEN BOLDER PER 28 APRIL 2021.
ZlTTlNGS TERMDN 3

JAAR

MAXIMALE ZimNGS
TERMDN 12 jaar

Voorzitter

2021

2027*

Dick van Onzenoort

Penningmeester

2022

2031

Theo van den Burg

Seaetarls

2021

2027*

Hans Vogels

Bestuurslid

2022

2025

Jan Vissers

Bestuurslid

2023

2026

Nicoline Lambooy

Bestuurslid

2023

2026

NAAM

FUNCTIE

Martin van Steijn

Anneloes van de
Mosselaar

Bestuurslid

2023

2026

Johan de Bont

Bestuurslid

2022

2025

Ben Merkx

Bestuurslid

2023

2032

Gekozen na het wijzigen van de statuten. In plaats van maximaal 9 jaar kunnen deze bestuursleden maximaal
12 jaar zitting hebben in het bestuur van verenging Den Bolder.

Samenstelling managementen bebwclerstearn

NAAM

RJNCTIE

Arie Eiikelenboom
Fred v.d. Velden
Barbera van Breemen
Marioleine Veldhuisen
Danlelle Kohlberci

Manager
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Beheerder

secDeo Bolder per 21:04:2021

Verslag van de actlvftclten In en van dewerkgroepen van Den Bolder In 2020
Als gevolg van het Coronavirus Is Den Bolder In 2020 helaas slechts beperkt open, of zelfs in zijn geheel
gesloten geweest. Dit heeft Uiteraard impact op de grote groep 'vaste klanten' die Den Bolder nonnaliter
wekelijks mag begroeten, het aantal {unieke) gebruikers en de gerealiseerde bezetüngsgraad van de diverse
ruimten waarover Den Bolder beschikt. Daarnaast Is een groot aantal periodieke ad:Mlelten geannuleerd als
gevolg van de CDrona-maatregelen. En uiteraard Is ook sprake van belangrijke financiële gevolgen: minder
activiteiten en minder bezoekers betekenen simpelweg minder Inkomsten voor Den Bolder.
Het zal duldelUk zijn dat de beperkende maatregelen belangrijke Impact hebben op de sociale en
welzUnsactiviteiten van Den Bolder. Maar Den Bolder zou Den Bolder niet zttn als daarop niet wordt
ingesprongen. In onderdeel 17 Is een overzicht gegeven van de vervangende en nieuwe (Wij-Dlensten)
actlvltelten die Den Bolder heeft georganiseerd.
Hierna volgt een kort verslag van de actMtelten van een aantal van de werkgroepen van Den Bolder.
1. Werkgroep Blaasmnc:erten
Met veel enthousiasme startte de werkgroep Blaasc:oncerten het nieuwe jaar traditiegetrouw met het
Nieuwjaarsconcert op 21 januari 2020. Duinsteclenkapel Waalwijk en Senioren Orkest Amor Musae
Pl1nsenbeek brachten een zeer afwisselend programma ten gehore met klassiekers maar ook Iets
minder bekende melodieën. Een goed In het gehoor liggend programma dat bij het talrijke publiek zeer
In de smaak Viel. Traditie na afloop van het Nieuwjaarsconcert Is eveneens de nazit waarbij, naast het
gezelllg napraten met vrienden en bekenden, ook de gelegenheid werd geboden een hapje te blijven
eten. Dit onder meer met eigengemaakte erwtensoep die gretig aftrek vond bij de aanwezigen.
Helaas stak het corona virus de kop op en waren we genoodzaakt het Bevrijdingsamcert i.v.m. de
herdenking van 75 jaar bevrijding, gepland op 12 mei 2020, re annuleren. Zeer tot onze spijt want
samen met Da capo Land van Heusden en Altena waren de voorbereidingen voor dit bijzondere concert
rondom het thema 'Herdenken en Vieren' al ver gevorderd. We hopen het komend jaar dit a:mcert
alsnog te kunnen presenteren. Ook het Herfstconcert van 13 oktober 2020 moest vanwege de geldende
corona maatregelen geaMuleerd worden.

Ondanks alles hopen we als werkgroep In 2021 de draad weer te kunnen oppakken en de mogelijkheid
te krijgen orkesten te benaderen om in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder een optreden te
verzorgen en onze altijd trouwe bezoekers weer, indien mogelijk, meerdere gezelllge muzikale
middagen te bezorgen.
2. Werkgroep Avond-4-Daagse
Het Jaar 2020 was een bijzonder jaar voor iedereen en zo ook voor Avondvierdaagse Waspik. Waar we
gewoonlijk volop vergaderen, voorbereiden en op de dag zelf onze deelnemers alle avonden met open
annen ontvangen, was het nu rustig en stil. In eerste instantie dachten we met het verzetten van het
evenement toch doorgang te vinden, misschien Is awid-19 later in het jaar al weg en kan alles weer
doorgang vinden... maar dat bleek anders. In de tussentijd had de landelUke Avondvierdaagse in
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Wandelbond een alternatief bedacht: de
Avondvierdaagse Home Eclition. Zelf vanuit een geselecteerde locatie (vaak de voordeur) 4 avonden
een route wandelen, met de keuze uit een divers aantal routes die werden gegenereerd door een
speciale route-app. Als Waspikse Avondvierdaagse hebben we hfer snel op gereageerd en via onze
organisatie hebben zo'n 75 (gereglsbeerde) wandelaars deelgenomen aan de digitale versie van de
tocht Vla onze gebruikelijke communicatiemethoden hebben we Waspikkers opgeroepen om deel te
nemen en werden zij door ons ingeschreven bij de landelijke organisatie. Zoals gewoonlijk kregen de
deelnemers ook dit jaar een mooie medaille voor de voltooien van de verschfllende routes binnen de
gestelde tijd van . Deze werden door de werkgroepleden van onze organisatie bij de wandelaars thuis
gebracht Voor komend jaar zijn de vooruitzichten nog niet erg gunstig. Met wat geluk is er nog een
Avondvierdaagse In Den Bolder, maar het ziet er steeds meer naar uit dat dit jaar ook vanuit huiS
gelopen gaat worden. Laten we hopen elkaar snel weer te zien.
3. Werkgroep Partners
De werkgroep partners heeft in 2020 een vreemd jaar achter de rug. Vele ondernemers zaten In zwaar
weer en hadden bedenktijd nodig. Dit heeft In slechts één nieuwe partner geresulteerd. Hier zijn we
natuurlijk erg content mee. Er zijn echter ook twee partners afgehaakt. Gezocht wordt naar wegen om
deze partners alsnog binnen boord te houden. Zodra c.ovtd19 achter ons ligt en de eoonomle weer
aantrekt zullen we weer op zoek gaan naar nieuwe parb1ers en versterkingen voor Den Bolder. Met
trots kunnen we ook vennelden dat er een nieuw werkgroep lk:I Is aangesloten. Diane Schapendonk
gaat haar netwerk Inzetten om meer partijen aan Den Bolder te verbinden! Voor 2021 hopen weer een
groei te realiseren van het aantal partners. De zoekt:ocht naar dekking voor de nieuwe Inventaris zal
echter ook een belangrljk speerpunt worden. Of dit ook In meer feltefljke partners zal resulteren valt
nu nog te bezien.
4. Werkgroep Evenementen
Net als alle andere werkgroepen hadden wij ook last van het c.orona virus.
Onze werkgroep had nu niet namens het Halve Zolen Fesdval een activiteit georganiseerd maar voor
onze vereniging een activiteit georganiseerd.
We gaan daar nog niet te veel van verklappen maar het is een activiteit: op vijf mooie locatie In Waspik.
Als het C.Orona virus het land uit is kunnen wij het draaiboek uit de kast pakken en de activiteit laten
doorgaan.
Houd de pers en de sociale media In het oog want deze adiviteit kan maar door 200 bezoekers bezocht
worden.
Ook hopen wij In het weekend dat het Halve Zolen Festival georganiseerd word dat ze hun belofte
waar maken en wU de opening ad: mogen presenteren.
5. Werkgroep Galerie/Exposities
In 2020 heeft de werkgroep veel minder exposities kunnen organiseren in verband met de sluiting van
Den Bolder door COVID-19.
De tentoonstellingen die wel zijn doorgegaan In 2020:

a ianyad tot s februari 2020;

Schilderijen van bewoners van "De Stroming "".
Keramiek van Tjalda Wesseling

4 myrt mt 1apr11 2020:

SChilderljen van Art 09.
Beelden van Jan van Gastel. Deze beelden zijn geëxposeerd gedurende heel 2020.

1 augustus tot 2 december 2020.
In deze periode zijn schilderijen van Marian van den Berg , Betty Braaksma en Jeanne Ripzaad
geëxposeerd. Dit omdat voor deze periode gezien de onzekerheid rondom COVID-19 geen afspraken
gemaakt zijn met exposanten.
2 december tot heden.
schilderijen van de Syriër Fayez Al Salem.
De exposanten, waarmee afspraken gemaakt waren voor 2020, gaan we wederom benaderen om te
exposeren wanneer Den Bolder weer structureel geopend Is. Dit geldt ook voor de exposanten die In
2020 geëxposeerd hebben gedurende de COVID-periode en daardoor weinig publiek getrokken
6. Werkgroep Fiets-3-Daagse

Lang was er twljfel over of we de Flets-3-daagse door moesten laten gaan, en zo Ja, In welke vonn.
Omdat vergunning plichtlge evenementen sowieso geen toesremmlng kregen tot 1 september was een
reguliere uitvoering moeilijk te realiseren. We hebben besloten om geen alternatief aan t.e bieden,
omdat we het evenement graag willen doen op de gebruikelijke manier, met als doel elkaar t.e
on1moeten en samen er een mooie fietsdag van t.e maken. Dat de coronaperiode zo lang zou
aanhouden had niemand kunnen voorzien, wellicht hadden we dan tnt een andere keuze gekomen.
Laten we hopen op betere tijden.
7. Werkgroep Zomerkamp
Dit jaar zijn we nietsvennoedend van start gegaan met de voorbereidingen voor onze mooiste week
van het jaar. Tradltioneel beginnen we hier zo snel mogelijk na de carnaval mee. De eerste
vergaderingen verliepen 'normaal'. Vervolgens zijn we doorgegaan met digitale vergaderingen. zo goed
als alles was geregeld. Alleen de sponsorbezoeken die meestal een aantal weken voor het kamp
geschieden hebben we niet kunnen afwerken. Helaas hebben we na vrijwel al het werk fysiek en
digitaal te hebben gedaan moeten besluiten het zomerkamp dit jaar niet door te lat.en gaan. Het was
slmpetweg niet mogelijk en verantwoord om met 150 personen op pad te gaan. Ook de regels lleten
het achteraf niet meer tx>e.
Gelukkig is alle voorbereiding niet voor niets geweest. Komend jaar hopen we wel weg te kunnen gaan.
De meeste van de voorbereidingen kunnen we dan weer gebruiken! We hebben voor komende zomer
goede hoop om weg te gaan. We zijn voorlopig positief.
8. Werkgroep leugdvakantieweek

In het jaar 2020 hebben wij op het allerlaatste moment, tegen alle verwachtingen In, toch nog een
super leuke JeugdvakanUeweek weg kunnen zetten! We zijn super trots op hoe dit ondanks alle
beperkingen gegaan Is. We hopen van harte dat we het dit jaar weer als vanouds kunnen organiseren.
Het jaar 2020 zou ons soe jubileum zijn met bijbehorende grote festiviteiten, dit houden we nog
eventjes tegoed. Hoe ziet zo'n "normale" Jeugdvakantleweek er dan uit? Er zijn meer dan 80
vrijwilligers die deel van ulbnaken van onze organisatie en hiermee kunnen we ruim 200 schoolkinderen
een super toffe week geven! De hoogtepunten zijn de activiteiten die wij zelf organiseren. Het blijft
natuurlijk niet alleen bij het programma van de week zelf, maar ook alle omliggende zaken waar we

niet zonder kunnen zoals het veld, de kinderen, de vrljwllllgers en natuurlijk onze sponsoren. Op naar
een (nog) bemre Jeugdvakantleweek 2021!

9. Werkgroep Meezing Plus

De activiteit Meezing Pfus Is elk jaar een gezellig muzikaal samenzijn voor de muzielcllefheb-bers, met
het oog op de oudere doelgroep. Maar wij merken dat wij een breed publiek aanspreken die gewoon
een gezeUige middag wmen hebben en genieten van alle live gezongen nummers die wij ten gehore
brengen met een zeer enthousiaste groep plaatsel�ke zangers en zangeressen. In 2020 was de groep
na de vakantie ook vol goede moed gestart met de repetities. Alle nummers waren al gekozen en met
In achtneming van alle maatregelen, die er golden aan het eind van de zomer, was het toch gezellig
om te repeteren en samen te zingen. We wisten dat er een kans was dat het niet door kon gaan, maar
hadden uit voorzorg de datum al wat naar voren getrokken. Helaas, ook het virus was er vroeger dan
verwacht en een enkele week vóór de uitvoering moest alsnog beslot2n worden om het evenement af
te gelasten. Erg jammer natuurlijk, maar begrlJpelUk. Maar het werk is niet voor niets geweest, want
nu staat alles al In de smrtblokken voor najaar 2021. WIJ gaan er van uit dat het tegen die t!Jd weer
plaats kan vinden en gaan er dan weer vol goede moed tegenaan. Want wat missen wij het zingen
met elkaar en de gezelligheid.

10. Werkgroep Dance the Nlght Away
Deze actlViteit Is niet doorgegaan door alle Covld19 maatrl!gelen. Dezelfde groep van plaatselijke
zangers en zangeressen, die het A-meezlng en Meezing Plus verzorgen, hebben ook deze actMteit
opgepakt met alleen dansnummers en dit zou In 2020 de 21 editie worden na een suaesvolle start In
het jaar ervoor. Helaas, we zullen het In 2021 opnieuw gaan proberen, want dit Is té leuk en gezeDlg
en we kijken er nu al naar ult.
11. Werkgroep Alles Kids Tayenu
Jongerencentrum Tavenu organiseert samen met Den Bolder een aantal keer per jaar een grote
activiteit voor de jeugd vanaf 12 jaar In den Bolder. Denk aan Lasergame avond, Pannatoemooi,
Obstade Run, Fllmavoncl, Escaperoom. Dit jaar Is alleen de fllmavond doorgegaan. Daarnaast
organiseert Tavenu iedere vrijdagavond een Inloopavond, Olilt-out genaamd, in Kade 19. Door corona
zUn veel van deze avonden niet doorgegaan. Wel zijn deze avonden gedurende onze zomersluiting
toch weer opgepakt, toen er weer wat meer mogelijk was voor de Jeugd. St.efanle heeft mntact
gehouden met de groep jongeren en hen ook betrokken bij online ad:Mteiten vanuit Tavenu Waalwijk.
12, Werkgroep horeca
Het jaar begon veelbelovend met veel activiteiten op de kalender, maar het coronavirus gooide al snel
roet In het eten. De dagen en avonden waren nog maar amper gevuld, en daardoor hadden we ook
minder mensen nodig, en wat later ging zelfs alles op slot
Helaas was er nog meer minder nieuws, onze supervrljwilliger Huub van Seters moest geopereerd
worden, en is voor lange tijd uitgeschakeld. Ook Jan Mureau raakte in de ziekenboeg, en het Is de
vraag of wtj nog een beroep op hem kunnen doen.
Hopelttk kunnen we in de loop van 2021 weer alle actlvtrelten opstilrten, en kunnen we weer een
beroep doen op alle vrijwilligers.
13. Werkgroep Boldertheater
Wat begonnen we het jaar fantastisch met een uitverkochte voorstelling 'wie wordt de Wasplkse
maestro?' waar ook onze burgemeester heeft gestreden voor het gouden dirigeerstokje, maar
gewonnen werd door Rita Verbeek. We boften dat de harmonie nog actief was en mede door hen was
het een zeer professionele uitvoering!

Op 7 maart o pnieuw een uitverkochte zaal met het mooie en Ingelaste optreden van Sam en Merljn
Knoop; naar verwachting zullen we hen zeker bij ons terug gaan zien.
Toen, half maart, stond Olristel de Laat gepland en opnieuw hadden we pech: waren we precies een
weekje te laat en hadden alles weer geînventariSeerd waar heel veel werk In zat. Hopen op betere
tijden en begin maart viel inderdaad het theaterdoek door Corona ....
Voor 2021 nog geen vastgestelde plannen, anders dan eerst de voorstellingen waar bezoekers al
kaarten voor hebben, te gaan Inhalen.
14. Werkgroep Bolderllve

Bolderllve had voor 2020 twee activiteiten gepland staan. ln het voorjaar stond Mlracle (Queen tribute)
en in het najaar stond Present Danger (Metallica b1bute) op het programma. Beide zijn door Corona
helaas niet doorgegaan. Gezien de onzekerheid van de huidige maatregelen zijn er voor 2021 nog gee n
activiteiten gepland.

15. Werkgroep Bridge Waspik Troef

In de eerste twee maanden van 2020 hebben we kunnen bridgen, maar daarna werd dit vanwege de
Coronamaatregelen onmogelijk. Wel hebben we In het najaar nog enkele weken van een thuisbridg�
competitie kunnen genieten met een aantal van onze leden, maar begin 2021 moesten we ook die
activiteit opschorten vanwege de verdere aanscherping van die maatregelen.

Voor 2021 hebben wij nog geen plannen, alles is afhankelijk van de wet- en regelgeving inzake Corona.
We verwachten dat we na de zomer de bridgedraad weer op kunnen pakken.

16,Pubqulz

In 2020 heeft beheerder Fred voor de tweede keer de jaarlijkse PubquiZ georganiseerd, natuurlijk met
behulp van een grote groep vrijwilligers. Dit was de achtste editie Inmiddels. Een groot aantal
plaatselijke ondernemers zorgde weer voor een mooi prijzenpakket. Opnieuw was er een groot
deelnemersveld van zo'n 25 teams. Het was één van de laatste avonden In den Bolder voordat Corona
keihard toesloeg. samen met de mannen die de jaarlijkse Muziekqulz organiseren bij Hleriest en 't
Schooll;Je Is er nog een leuke online quiz georganiseerd. Ook deze was erg succesvol. We hopen in
2021 weer een ouderwets gezellige fysieke Pubqufz tB mogen organiseren.

17.

Sociale actlyltelten:
ln het llcht van de Wij-Dienstenactiviteiten worden In Den Bolder vele activiteiten georganiseerd. Als
gevolg van de Corona-maatregelen Is daaraan een veelheid van alternatieven toegevoegd. Binnen de
(beperkende) maatregelen zijn deze activiteiten zowel binnen als bulten het gebouw Den Bolder
plaatsgevonden:
Koffiegroep: Is een onderdeel van Sociaal Contact, ongeveer 12 personen nemen hieraan deel. ze
maken een praatje , drinken koffie, doen een spelletje c:A een knutsel/schilderactlvlteit. Op
woensdagochtend is deze groep blijvend welkom aangezien dit een kwetsbare groep mensen Is van
allerlei leeftijden. Drie à vier begeleiders zorgen voor koffie en activiteiten en geven leldlng aan het
gesprek.
Soepgroep: Soep eten In Den Bolder op woensdag 12-13u is een activiteit van den Bolder en Samen
Top, welke de soep maakt en de tafels dekt. Bulten de Coronatljd namen hier m'n 16 mensen aan deel
en betaalden € 1,00 voor de soep met brood.

Nu Den Bolder gesloten Is bezorgen we bij 75 mensen op donderdag soep. Deze lijst Is tot stand
gekomen I.s.m. Sociaal Contact en wordt steeds bl]gewerkt. De soep is gratis, het praatje erbij ook. Er
zijn vier routes die vier vrijwilligers aandoen en Marjoleine coördineert. De kosten worden gedeeld met
Contour de Twem. Danielle heeft een sponsor gevonden die ook een deel van de kosten op zich neemt.
Taalgroep: Heeft Marjolelne opgezet n.a.v. een Syrische vrijwilligster die In Den Bolder meeliep om de
taal beter te kunnen spreken. ZIJ gaf aan dat er meerdere Syrische mensen In Waspik waren die contact
zochten. Begonnen als koffie-uurtje, daarna uitgegroeid tot taalles. Onder supervisie van Taalhuls
Waalwijk en Contour de twem uitgezet. Zij geven de methode aan en zorgen voor begeleiding, iedere
vrijwilliger krijgt een cursus van 5 dagdelen van het ROC om op een goede manier de "t:aalcurslsten"
te begeleiden.
In Den Bolder is 2x per week een uur taalles voor anderstaligen. Marjoleine en Plet van Ool verzorgen
dit als vrijwllllger van Contour de Twem.
Taartenactie Valentijn: eenmalige actie waarbij de Inwoners van Waspik gevraagd wero iets te bakken
en waarbU mensen, die een steuntje In de rug nodig hadden, een gebaltje kregen op zondag 14 febr"
Er werden 250 stuitjes gebak rondgebracht door onze beheerders en Arie.
Wandelen In de Wijk: voortvloeisel uit de wandelactie Nationale Diabetes Challenge die vanuit Waalwijk
georganlseertl wertl. Hieraan werd niet offideel deelgenomen door Waspikse wandelaars, maar zij
vonnden wel een groep wandelaars die wekelijks een rondje van 3 of 5 km lopen In de wUk, Momenteel
niet actief lvrn de maab'egelen, maar zodra het weer kan gaat deze groep weer van start.
Kaartenactie: eind januari Is er via Facebook opgeroepen tot een actte I.v.m. kaarten. Mensen konden
aangeven of zij een kaart;Je wilden ontvangen en mensen die het leuk vonden konden een kaart
inleveren. Hier was weinig echte respons op. Eén gezin heeft kaarten gemaakt en deze zijn
rondgebracht tijdens bezorgen van de soep. Dit hebben we vla Fac:ebook gedeeld en laten zien. De
actie op Facebook Is vaak gedeeld en gezien door ruim 2000 mensen.
Samen Eten: op donderdagavond kun Je voor 5 euro een 3- gangendlner eten bij Den Bolder, vnl.
bedoeld voor de mensen die alleen thuis zijn ( vaak de wat kwetsbare oudere). Er wordt een gezonde
maaltijd gemaakt door Samen Top en met vrijwilligers wordt deze avond verder vormgegeven. Helaas
hebben we dit maar één avond mogen organiseren i.v.m. de Coronamaatregelen. Wel was het een
zeer geslaagde avond waar gelljk. 25 personen op af kwamen, zowel van Waspik Boven als uit de kem.
Mensen die elkaar niet kenden zaten naast elkaar en hebben genoten.
Kerstspeurtocht Voor de kinderen is in de weken voor kerst een speurtocht georganiseerd, samen met
Kevin, de stagiaire. Op 15 plaatsen was een opdracht. Na afloop moesten ze de lijst met gevonden
locaties inleveren en werd er een presentje gegeven. Er deden meest families mee met kinderen tot
ong. 10 Jaar. Leuke reacties op gehad.
18. Andere BBA actiyitelten

In 2020 was er helaas geen Kids Doe Dag, Pletenhuis, Jeugdkwizz Waspik en Klnderidedlng en
speelgoedbeurs, kerstborrel en feestavond voor de vrijwilligers. Eveneens geen Feestavond van Samen
Top en geen Hollandse Avond. We hopen na Corona, hopelijk In 2021 weer flink uit te kunnen pakken
met de verschillende Bolder Beheerders Activiteiten.
Wel hebben de beheerders de kwast ter hand genomen en heel veel schilderwerk verricht In de
Rabozaal!

19. Ac;tlvlteleo aeom,an1seen1 In Çaronatljd

Gedurende de periOde dat Den Bolder gesloten was, hebben de beheerders en vrijwllllgers diverse
alternatieve werkzaamheden uitgevoerd. Wij noemen het volgende:
- Onderhoud Installatie I.o.v. gemeente: verwarming en luchtafzuiging

•

Onderhoud gebouw i.o.v. gemeente: dak schoonmaak, noodverlichting, keuring BMC,
aanpassingen betimmering voor BMC, koelingen café, bestlkkeren en reorganiseren
- Groot onderhoud eigen personeel: magazijn reorganiseren, schoonmaak podium en vloer zaal
behandelen, stofvrij maken apparatuur op hoogte, schoonmaak zaal +foyer, dakramen
bibliotheek, opruimen en reorganiseren kelder, cafe plafond schoonmaak, kantoor opschonen en
mappen nakijken
- Bulten: hekken en containers mosvrij mak.en, opslag horeca emballage schoonmaken
- Organisatie van:
o Digitale pub quiz voor Jeugd;
o Digitale pub quiz voor volwassenen I.s.m. Schoolt;je en Muziek Quiz Waspik,
o Dance the night @Home i.p.v. Koningsnachtevenement,
o Alles Kids @Home, digitale activiteit voor jeugd,
o Dance Challenge voor jeugd(planning),
o Soep rondbrengen i.s.m. Contour de Twem wekelUks voor diverse groepen,
o Attentie 180 Boldervrijwllllgers,
o wekelijks belrondje voor alleenstaande vrijwilligers,
o rullkast opgezet I.s.m. Schooltje,
o 4 en 5 mei muziek laten horen,
o 5 mei film vertoond vla llnk met voorwoord burgemeester en Heemkundevereniging,
o Go Waalwijk bewegingsmomenten met ondersteuning door beheerders,
o afhaalmomenten bibliotheek,
o contact onderhouden met div. gebruikers
- Afwerken van geannuleerde voorstellingen: teruggave entreegelden; planning nieuwe data
Naast onze werkgroepen hebben wij drie bewoners (peuterspeelzaal MIKZ, Bibliotheek Midden Brabant en
Kunsten c.entrum Waalwijk) die naast bewoner ook enkele activiteiten en evenementen In Den Bolder
organiseren, veelal In samenwerking met onze beheerders en onze vrijwilligers.
Dit jaar hebben wij weer genoten van de musicals van Basisschool De Veste en Baslsschool De Brug.
Naast de Senioren Stichting Waspik, Sociaal Contact Waspik, Erop Uit en de Zonnebloem is ook Rode Kruis
de Langstraat (Welfare) te gast bij ons. vanuit Welfare is er nonnallter een groep van 15 dames die iedere
donderdagmiddag, onder het genot van een kopje koffie/thee, bezig zUn met handwerken (breien, haken
enz.). Een keer per half jaar worden de gemaakte handwerkjes verkocht in de foyer van Den Bolder.
Bij Den Bolder kun je ook terecht voor yoga op maandag en dinsdag in een gedeelte van de blbllotheek of
Rabo-zaal.
De Harmonie, Arabesk en St. leugdcarnaval zijn, naast onze Biljartvereniging Den Bolder, drfe grote vaste
gebruikers van Den Bolder die ieder jaar weer zorgen voor een vaste programmering van hun activiteiten In
Den Bolder. St. Jeugdcamaval organiseert jaarlijks met veel sucx:es het Songfestival en carnaval, maar heeft
a.g.v. Covld19 dit jaar haar activiteiten moeten cancelen. Datzelfde geldt voor Harmonie V&V, die bovendien
hun mooie korps heeft moeten ontbinden. Arabesk organiseert tweejaarlijks een mooi mncert In Den Bolder,
echter ook deze Is In 2020 gecanceld.
Uiteraard staat Den Bolder ook open voor ZZP'ers en bedrijven die willen vergaderen of activiteiten en
evenementen willen organiseren. Dit gebeurt dan ook zeer regelmatig.

Goedgekeurd en vastgesteld d.d......
Voorzitter bestuur sec Den Bolder

Secretaris bestuur sec Den Bolder

Martin van Smijn

Theo van den Burg

2, JAARREKENING

Den Bolder te Waspik
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2020
E
€

31 december 2019
€
E

19.968
6.080
2.233

19.650
8.503
2.739

Vaste activa
Materiele ieste aáJva

Bedr1jfslnventarls
Automatiseringsapparatuur
Geluids- en lichtapparatuur

28.281

30.892

Vlottende activa

VoomKlen
Handelsgoederen
EmbaUage

Vorr/eringen

Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
OVerige vorderingen en overtopende
activa

3.308
1.246

4.554

6.327
1.073

6.192

10.806

10.880

3.388

22.557

39.629

36.808

7.400

51.002

üquide middelen

230.892

166.955

Totaalactlvazljde

303.356

256.249
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2.1 Balans per 31 december 2020

{Na resultaatbestemming)
PASSIVA
Eigen vennogen

Vrij besteedbaar vermogen
Contfnuileitsreserve
Bestemmingsreserve
onderhoud/lnvesu!r'n,g
Bestemmingsreserve jubilea
Voorzieningen

31 december 2020
E
€

31 december 2019
E
€

28.758
85.000

62.470
85.000

50.000

30.950
7.724

7.724

171.482

Overige voorzieningen

16.667

Kortlopende Khulden
Handelsaedlteuren

29.425

2.925

7.902

10.568
2.699

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

23.076
54.804

16.667

115.207

303.356

Totaal passlvazljde

Beoordelingsvendarlng afgegeven d.d. 26-+2021
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186.144

53.913

70.105

256.249

Den Bolder te Waspik
2.2 Staat van baten en lasten over 2020

E

subsidies
Overige baten

2020

268.864
109.389

Bruto-marge

Kosten horeca en acävltelten
Kosten artiesten en docenten
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Kosten uitbesteed werk
Afschrijvingen materiêle vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal lasten

Flnandêle baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming van saldo van baten en
lasten
Saldo na bestemming

€

€

2019

€

262.814

378.253
378.253

241.541

155.082

66.358
11.302
188.548

5.175
14,495
157.303

12.821
18.254
209.621

33.642
2.246

504.355
504.355

6.285

24.026

391.969

513.189

-13.716

-8.831

-946

-1.260

-14.662

-10.094

14.662

10.094

Den Bolder te Waspik
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld In overeenstemming met Rlchtlljn Cl Kleine O�anisat:ies - zonder
winststreven, uitgegeven door de Raad voor Jaarverslaggeving.
Hierbij is uitgegaan van de veronderstelllng dat de vereniging Den Bolder In a>ntinuitelt kan voortbestaan,
waarbij het bestuur eveneens de impact van 'Corona' op de activiteiten In en rond Oen Bolder én de
finandele gevolgen hiervan heeft overwogen,

Ondememlng

Den Bolder, statutair gevestigd te Schoolstraat 19, 5165 TR te Waspik is ingeschreven bij de kamer van
Koophandel onder dossfemummer 40271370.

Actlvlleiten

De activiteiten van de vereniging bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van sociale, culturele ac:Uviteimn
voor de Waspikse gemeenschap. De vereniging heeft tot doel inwoners van Waspik en omgeving In de
gelegenheid te stellen hun tijd overeenkomstig hun leeftijd en belangstellingssfeer op hun eigen wijze
recreatief en vormend te laten beleven en tracht dit doel te bereiken door:
- zorg te dragen voor de exploltatle en het beheer van gebouwen en ruimte, die daarvoor geschikt zijn;
- acti\liteiten op maatschappelijk, recreatief en cultureet gebied te bevorderen en te organiseren;
- alle andere middelen, die het bereiken van dit doel bevorderen.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Den Bolder ziCh verschillende ooroelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de In de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het ln artikel 2:362 Ud 1 BW vereiste lnzfdlt
noodzakelijk Is, is de aard van deze oordelen en schattingen Inclusief de bijbehorende veronderstelllngen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
GRONDSlAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van nistortsche kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost ander wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.

Materlile vaste activa
De materiêle vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardlglngskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrljVlngen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte ecooomische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verla'ljglngsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van Ingebruikneming.
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2.3 Toellchtlng op de jaarrekening
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Den Bolder beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevennindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het Individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de realiseerbare waarde lager Is
dan de boekwaarde van een actief; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardevermlnderlngsverlles wordt direct als een last verwerkt in de winst
en verliesrekening onder gelijktijdige vertaglng van de boekwaarde van het bebeffeilde aeiief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste Instantie ontleend aan een bindende verlmopovereenkomst; als die er
niet Is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij nonnallter de
gangbare biedprijs geldt als marktprtjs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de
opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan
de verkoop en nodig Zijn om de verkoop te realiseren.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende ad:lva niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn Indien geen bijzondere waardevermindering voor
het actief zou zijn verantwoord.
In 2020 was bij Den Bolder geen sprake van bijzondere waardevenninderingen.
VOOffllden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first
out) of lagere opbrengstwaarde.
De kostprijs bestaan uit de verkrijgingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging ) en gemaakte
kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare vem:,opkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de inannntheld van de voorraden.

Vorderingen

De korttopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwert<lng opgenomen tegen de nominale waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de reële
waarde. Dat wil zeggen dat noodzakelijk geachte voorzieningenvoor het risico van onlnbaarheid in
mindering worden gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
de vorderingen.
Uqulde middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kreclletinstelllngen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.3 Toelichting op de jaan-ekening
Verenigingsvermogen
Reserves en fondsen
Den Bolder geeft door middel van benoeming van reserves aan op welke wijze de haar ter beschikking
staande middelen worden aangewend. In de Jaarrekening wordt het volgende onderscheid gemaakt.
Conlinuil.eitsteserY:

Deze reserve wordt gevormd ter dekking van de explottatlekosten en kosten ter besteding aan de
doelstellng welke een vast karakter hebben met als doel het kunnen voorzien in de continurtelt op korte
termijn (1 jaar).
Bestemmingreserve:
Het gedeelte van het verenigingsvermogen dat Is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een
bepaalde bestedingsmogelijkheid Is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. De Algemene
Ledenvergadering heeft de bevoegdheid om de bestemming weer op te heffen of iJf te wijzen.
zowel de ontvangen baten als de bestedingen vanuit de fondsen en reserves worden via de staat van baten
en lasten verwerkt en via bestemming van het saldo van beten en lasten op de fondsen en reserves
gemuteerd.
Voorziening
De voorziening betreft de opbouw van een reorganisatievoorziening die is gebaseerd op een in november
2020 door de gemeente Waalwijk voorgenomen besluit om de subsidie aan de vereniging Den Bolder vanaf
boekjaar 2022 te korten.
Kortlopende 8Chuldan
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, Zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit Is meestal de
nominale waarde.
Niet In de balans opgenomen rechten en verpllchtlngen
Huurverplichting
De vereniging heeft een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Waalwijk die Is Ingegaan per 7
december 2001. De hiermee samenhangende huurtast wordt periodiek geëvalueerd. De huurverpllchting
voor 2021 bedraagt drca E 99.000,-.
Onderhoudsovereenkomst ex>pier
De vereniging heeft een onderhoudsovereenkomst voor de ex>pler gesloren van E 520,- per jaar, die Is
Ingegaan per 1 september 2019 voor de periode van 7 jaar.
Gebeurtenissen na balansdatum
Vanaf half februari 2020 Is ook Nederland In de greep van het Corona-virus en worden vergaande
maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo veel als mogelijk tegen te gaan. Deze
maatregelen lopen door tot in 2021 en brengen ook nu nog een onzekere situatie met zich mee. Het
bestuur van sec Den Bolder wlgt uiteraard de adviezen van het RIVM en de Gemeente Waalwijk, wat
betekent dat Den Bolder slechts beperkt geopend Is en geen grote bijeenkomsten en activiteiten kan
011Janlseren. Dele beperkingen hebben ook gevolgen voor de Inkomsten en uitgaven van Den Bolder. Waar
mogelijk maakt de vereniging Den Bolder gebruik van de tegemoetkomingen vanuit de overheid en zijn
bestuur en management continu in constructief overleg met de Gemeente Waalwijk over het vervolg van de
activiteiten en de financiering daarvan.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPWNG VAN HET RESULTAAT
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het Jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord In het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Netto-omzet

Subsidies:

Subsidiebaten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht van het Jaar waarop de
subsidie betrekking heeft.
De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar waarop deze bestedingen betrekking
hebben. Een negatief dan wel positief saldo wordt via de resultaatbestemming ten laste dan wel ten gunste
van het verenigingsvermogen gebracht.
Investeringssubsidies worden als schuld opgenomen op de balans en vallen In het resultaat gelljk aan de
afschrijving en of kosten gerelateerd aan de afschrijving en of kosten aan de materiele vaste activa.
Overige baten:

Opbrengsten voortvloelend uit de levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de dienst.en zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Persaneelsbalonlngen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensloenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden geftnandeerd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
Indien er, naast de verplidrtlng voor pertodleke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (badcservlceverplichitngen), wordt de verplichting In de balans
opgenomen tegen de contante waarde.
Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verpllchtlngen naast de betaling van de
jaarlQks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Afschrijvingen

De afschrljVingen zijn berekend door mlddel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij ver1<00p van de vaste activa zun
begrepen onder de afschr1jvingen.

Financiële baten en lasten

De financlêle baten en lasten betreffen de op de verslagpel1ode betreking hebbende renteopbrangsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrtjvlngen
Boekwaarde per 1 januari

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen

Mutaties 2020

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrljVlngen
Boekwaarde per 31 december

Bedrijfs
Inventaris

Automatise
rtngs

E

€

230.714
-211.064
19.650

al!l!!rabrur

24.272
-15.769
8.503

10.605
-4.938

Gelulds- en

Totaa12O20

apparatuur
E

€

Rcht

96.219
-93.480

351.205
-320.313

1.279

11.884
-4.938

2.739

30.892

318

-2.423
-2.423

-1.785
-506

1.938
-14.495
-2.611

236.381
-216.413
19.968

-18.192
6.080

24.2n

97.498
-95.265
2.233

358.151
-329.870
28.281

2.706
602
3.308

4.705
1.622
6.327

4.938

·10.287

Afschrijvingsperamtages:
Bedrijfsinventaris
Automatiseringsapparatuur
Geluids- en llchtapparatuur

10-20%
20%
20%

VLOTTENDE ACDVA

Voorraden

Handelsgoederen
Handelsgoederen 21o/o
Handelsgoederen 9%
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Emballage
Emballage

31-12-2020
E

31-12-2019
E

1.246

1.073

6.192

12.306
-1.500
10.806

Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening debiteuren

6.192

Betastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Premies pensioen

8.675
2.205
10.880

Omzetbelastlng
Omzetbelastlng laatste periode
Omzetbelasting suppletie
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren

10.131
-395
-1.061
8.675

Premies pensioen
Pensioenen

3.388
3.388

4.449

2.861
-3.922
3.388

2.205

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bonussen en kortingen
Vooruitbetaalde kosten
Nog te verrekenen energiekosten
Nog te factureren baten
Nog te ontvangen NOW 3.0
Overige

5.500
8.451
2.468
1.001
-141
5.278
22.557

Liquide mlddelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank Zomerkamp
Rabobank Jeugdvakantleweek
Rabobank BedrljfsSpaarRelcening
Kas
Gelden onderweg

15.203
1.810
185
209.816
3.878
230.892
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27
36.808

15.021
11
1.080
134.806
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PASSIVA
VERENIGINGSVERMOGEN
2020
E

Vrij besteedbaar vennogen
Stand per 1 januar1
Onttrekking/toevoeging via staat van batl!n en lasten
Stand per 31 december
Continulteltsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging via staat van baten en lasten
Stand per 31 december

2019
€

62,470
-33.712
28.758

77.564
-15.094
62.470

85,000

85.000

85,000

85.000

In 2016 Is een continuiteltsreserve gevonnd vanuit de staat van baten en lasten ten bedrage van E 85.000.
De contlnuiteit:sreserve is gevormd ten behoeve van de continuïteit van de vereniging op de korte termJjn
(1 jaar) en Is gebaseerd op de vaste exploltaUekosten.
Bestemming&re9erve onclemoud/lnvesteringen
Stand per 1 januari
Toevoeging vla staat van baten en lasten
Mutatie af
Stand per 31 december

30.950
19.050
50.000

27.950
5.000
-2.000
30.950

Dit betreft een door het bestuur aangewezen bestemmingsreserve Inzake geplande toekomstige
onderhoudskosten en Investeringen. De investeringen zullen middels de jaar1ijkse afschrijvingslast via de
staat van baten en lasten onttrokken worden aan de bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserve Jubilea
Stand per 31 december

7.724

Dit betreft een door het bestuur aangewezen bestemmingsreserve welke betrekking heeft op uitgaven voor
lustrums van werkgroepen en andere jubilea.
VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen
Voorziening reorganisatie
Stand per l januari
Dotatie voorziening
Stand per 31 de<Ember

16.667
16.667

Dit betreft een reorganisatievoorziening.
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KOR'nOPENDESCHULDEN
31-12-2020

31-12-2019

29.425

2.925

7.902

10.568

€

Handelsaedlteuren
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

Schulden terzake van pensioenen

€

2.699

Pensloenverpllchtlng personeel

Overige schulden

23.076

Nog te besteden Kickstart Fonds
Overlopende passiva

Nog te betalen kosten
Nog te betalen acoountantslrosten
Vakantiegeldverplichting
Voorultontvangen bedragen
Reservering loopbaanbudget

Uitgegeven Boldennunten
Vakantiedagenverplk:hting
Nog te verrekenen fooien vrijwilligers
Nog te betalen nettolonen
Voorultgefactureerde bedragen
Gelden onderweg
OVerige
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1.822
11.902
4.980
19.768
5.765
3.2 20
1.845
2.086
276
3.092
418

2.965
8.671
4.943
15.563
3.934
3.244
4.480

54.804

53.913

1.596

3.020
4.198
1.299
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Netto-omzet

268.864

Subsidie Gemeente Waalwijk

262.814

Ten aanzien van de subsidie zijn de volgende prestatie-afspraken gemaakt:
- de bezettingsgraad van de ruimten is gemiddeld � per maand, per ruimte;
- Vereniging Den Bolder organiseert zelf, samen met partnerorganisaties, nieuwe diensten en actlVlteiten
die aansluiten bij de doelstelling en prestaUes;
- het aantal unieke gebruikers neemt toe en bedraagt meer dan 50 gebruikers die maatschappelijke
act:Mtelten aanbieden;
- het aantal unieke bezoekers van maatschappelijke activiteiten neemt toe en wordt inzidltelijk gemaakt;
- uit evaluatie blijkt dat meer dan de helft van de gebruikers en bezoekers tevereden zijn over de
aangeboden actMtelten, faciliteiten, beschikbaarheid, klantvriendelijkheid en dat het aanbod aansluit bij de
behoeften van de gebruikers en bezoekers;
- de vereniging draagt jaartijks zorg voor de organisatie van de jeugdvakantleweek In Waspik en de
avondvierdaagse in Waspik.
Als gevolg van de C'Drona-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen is Den Bolder in 2020
slechts beperkt geopend geweest en zijn er geen grote bijeenkomsten of activiteiten georganiseerd. Met de
gemeente WaalWIJk Is steeds constructief overleg geweest dat bovengenoemde prestatie-afspraken
derhalve niet behaald kunnen worden. De gemeente heeft hierop begripvol gereageerd en richt de
vereniging Den Bolder de verachting uitgesproken dat er geen gevolgen zijn voor de over 2020 toegekende
subsidie.
De subsldleafrekening wordt na ontvangst van de jaarrekening goedgekeurd (RJK-Cl.314). De
subsidiebesdllkklng over 2021 - die In lijn ligt met eerder jaren - is op 25 januari 2021 ontvangen. Hierbij is
door de gemeente Waalwijk aangegeven: 'We maken de afspraak om In 2021 de activiteiten zoals
vastgelegd In de prestatieafspraken voor 2019/2020 voort te zetten. We zijn ons er uit2raarc:I wel van
bewust dat de Corona-pandemie In de uitvoering van uw activiteiten de nodige beperkingen oplegt.'

OVertge baten
Horeca opbrengsten
Huuropbrengsten

64.031
16.440
5.554
814
13.738
2.903
60
2.328

Entreegelden

Contributies
Sponsorbijdragen
Teruggave belastingen
cursussen

Doorbelaste kosten
Vl'ljval Boldermunten
Overige baten

3.521
109.389
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14,377
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2.707
618
1.080
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2020
€

Kosten horeca en activiteiten
Kosten horeca
Kosten activiteiten
Kosten artiesten en docenten
Kosten artiesten
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Personeel niet in loondienst
C.orona: Bijdrage NOW

Overige penoneelsl«Jllten
Zielcengeldverzekalng
Reiskostenvergoeding woon-werk
Studie- en opleidingskosten
Vrijwllllgersvergoedlng
overige personeelskosten
Dotatie reorganisatievoorziening

2019
€

27.385
6.257
33.642

46.704
19.654
66.358

2.246

11.302

121.843
21.312
9.786
29.346
-27.205
155.082

115.814
20.624
9.420
42.690

3.539
1.745
2.793
2.305
'12.7

Doorberekende personeelskosten aan bewoners
Kosten uitbesteed werk
Kosten uitbesteed werk
Afschrijvingen mamrtlle vaste activa
Bedrijfsinventaris
Autcmattseringsapparatuur
Geluld&- en lichtapparatuur
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Vrijwilligerskosten

3.057
1.570
1.1n
1.852
1.584

16.667
27.276
-3.250
24,026

9.235
-2.950

5,175

12.821

10.287
2.423
1.785
14.495

13.766
2.473
2.015
18.254

96.705
2.729
3.891
12.284
41.179
515

112.7'12.
4.368
20.325
25.801
44.173
475
1.757
209.621

157.303
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2020
€

HtJ!svestlngskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Huur Inventaris
Grond- en straadasten
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
Reparatie en onderhoud get>ouwen
Kosten container
Kosten beveiliging
Corona: huur retour
Corona: ontvangsten RVO
Doorberekende huur

2019

e

97.387
24.583
3.961
3.345
979

252

2.208

387
211
-4.000

-23.806

105.507
-7.620

Doorberekende energiekosten
Doorberekende grond- en straatlasten
Doorberekende kosten container

-918
-264

Exploitatiekosten

Benodigdheden horeca artikelen
Onderhoudskosten Hcht en geluld
Kleine aanschaffingen licht en getuid
MU21ekkosten
OVerlge exploitatiekosten
Keuringen

v�

K;Jntoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Autx>matisenngskosten - servlceamtracten
Automatiseringskosten - consultancy/aanschaffingen
Telefoon- en lntErnetkosten
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24.513

8.368
1.194
3.304
2.013

1.556

2.180
529

-21.808

119.448
-5.674

-892

-160

96.705

112.722

1.197
86

2.041
341

238
479
-208

Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Kasverschillen
AfschrijVlng oninbare vorderingen

97.599

1.046
599

341

937
2.729

4.368

4.160

13.966

2.4n
-1.241
-1.500
3.891

20.325

1.399
4.074
4.857
1.954
12.284

3.493
3.470
17.161
1.677
25.801

3.688

1.171

1.500
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2020

2019

e

E

Algemene kosten

21.700

Accountants- en administratiekosten
Verzekeringen
Conb1buties en abonnementen
Niet-verrekenbare B1W op kosten
Auteursrechten
Overige algemene kosten

4.664
1.889
8.959

913

2.252
40.3n
802

Corona: exb'a kosten

Bestuurskosten

Bestuurs- en organisatiekosten

29.338
6.027
2.891
3,925
1.313
679
44.173

41.179

44.173

515

475

VrtJwllligerskDs
Kilometervergoeding
OJrsussen

757
1.000
1.757

Financiële bab:n en lasten
Rentelaswn en soortgelijke kasten

Bankkostl!!n

946

1.260

19.050
-33.712

5.000
-15.094
-10.094

Bestemming 1'95Ultaat van saldo van baten en lasten

Toevoeging bestemmingsreserve jubilea
Toevoeging tetemmingsreserve onderhoucl/invest.erfngen
Onttrekking aan vrij besteedbaar vermogen
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