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Betreft jaarrekening 2019, voorzien van
beoordelingsverklaring van accountant d.d. 11 mei 2020 en
ondertekend door de bestuursleden van SCC Den Bolder te
Waspik.
I.v.m. de gevolgen van het Coronavirus heeft er nog geen
ledenvergadering kunnen plaatsvinden.
De jaarrekening is dus nog niet formeel vastgesteld door de
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1. FINANCIEEL VERSLAG

Gewa rmerkt
\d.d.

�ra!!.f

Den Bolder te Waspik
1.2 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

7.400
51.002
166.955

7.235
59.010
211.269

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

225.357
70.105
155.252

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

277.514
118.988
158.526

Vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa

30.892

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

30.892

39.712

39.712

186.144

198.238

186.144
186.144

198.238
198.238

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018
gedaald met€ 3.274.
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heroriëntatie uitgevoerd en in 2018 hebben wij een nieuw ondernemingsplan opgesteld in
samenwerking met BMC Groep. Dit plan is begin 2019 voorgelegd worden aan de gemeente Waalwijk
om te bezien in hoeverre de gemeente financieel medewerking kan en wil verlenen aan de uitvoering
van de in het plan genoemde zaken. Daar de gemeente een uitgebreidere onderbouwing van de
aanvraag wilde zien, gecombineerd met elementen van duurzame energie, is besloten begin 2020
opnieuw een aanvraag in te dienen bij het college en de raad van de gemeente Waalwijk. Het overleg
dienaangaande met de gemeente Waalwijk heeft geleid 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 voortvloeiend gebouwelijk noodzakelijk is
voor Den Bolder om de genoemde ontwikkelingen te realiseren. Daarnaast is er in de nieuwe plannen
ruimte om invulling te geven aan duurzaamheidsaspecten op het gebied van energie.
Wij werken samen om Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder een mooie en nieuwe toekomst te geven!
Vooruitblik
Naast bovengenoemde, positieve, ontwikkelingen rondom het gebouw Den Bolder en toekomstige
activiteiten, ontkomen wij er niet aan ook de recente negatieve 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 geleid 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 sluiting 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 sociale en
welzijnsactiviteiten die in Den Bolder plaatsvinden. De 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 activiteiten opgezet zoals een online pubquiz.
Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe lang de sluiting van openbare gelegenheden nog zal
duren. Wat wel duidelijk is, is dat de sluiting van Den Bolder ook impact heeft op de inkomsten en
uitgaven van Den Bolder. Hoe groot die impact is, hangt af van de duur van de sluiting en eventuele
andere (overheids-)maatregelen.
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR VERENIGING DEN BOLDER PER 22 APRIL 2020.
NAAM

FUNCTIE

ZITTINGS TERMIJN
3JAAR

Martin van Steijn
Dick van Onzenoort
Theo van den Burg
Hans Vogels
Jan Vissers
Nicoline Lamboov
Peter Verdijk

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

2021
2022
2021
2019
2020
2020
2019

Anneloes
van de Mosselaar
Johan de Bont

Bestuurslid

2020

2026

Bestuurslid

2019

2025

genomen)

(afscheid

MAXIMALE
ZITTINGS TERMIJN
12jaar

2027*
2031
2027*
2025
2026
2026

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.
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Samenstelling management en beheerdersteam sec Den Bolder per 22-04-2020

NAAM

FUNCTIE

Arie Eijkelenboom
Fred v.d. Velden
Barbera van Breemen
Marjoleine Veldhuisen
Danielle Kohlberq

Manaqer
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Beheerder

Verslag van de activiteiten/werkgroepen 2019
Hierna volgt een kort verslag van de activiteiten van een aantal van de werkgroepen van Den Bolder.

1. Werkgroep Blaasconcerten
Ook in het seizoen 2019 is de werkgroep Blaasconcerten Den Bolder er weer in geslaagd drie mooie
en sfeervolle concerten te presenteren.
Allereerst het traditionele Nieuwjaarsconcert op dinsdag 29 januari 2019 waarbij een optreden
verzorgd werd door Da Capo Land van Heusden en Altena onder leiding van Karel van Dee en
Seniorenorkest De Langstraat onder leiding van Nico Haneveld. Ook dit keer werd er weer een loterij
georganiseerd met vele mooie prijzen. Na afloop, tijdens de nazit, werd de mogelijkheid geboden een
hapje te blijven eten, waarvan velen gebruik maakten en waarbij nog gezellig nagepraat werd.
Het Lenteconcert vervolgens werd op 23 april 2019 gehouden met medewerking van Entre-Nous
Teteringen onder leiding van Ad de Klijn en Pro Musica Etten-Leur onder leiding van Ton Wijngaards.
Tot slot het Herfstconcert op dinsdag 8 oktober 2019. Regio Orkest 50+ Made onder leiding van Jan
Schoemaker en Seniorenorkest Gillesia Gilze onder leiding van Ad de Klijn verzorgden hierbij een
optreden.
De door de werkgroep jaarlijks georganiseerde concerten worden door het aanwezige publiek zeer
gewaardeerd en we mogen dan ook telkens weer rekenen op grote belangstelling. Enerzijds door het
gevarieerde repertoire van klassiekers tot hedendaagse muziekstukken, maar anderzijds door het
enthousiasme waarmee de muzikanten hun melodieën ten gehore brengen. Telkens weer een
garantie voor een sfeervolle en gezellige middag muzikaal genieten. Ook de orkesten komen graag in
Den Bolder spelen vanwege de gezellige sfeer en prima accommodatie.
Geregelde bezoekers ontvangen voor elk concert een persoonlijke uitnodiging, hetgeen door hen zeer
op prijs wordt gesteld. Inmiddels is dan ook een vaste kring van bezoekers opgebouwd, onze
'fanclub'. Door middel van de nodige PR activiteiten proberen wij steeds meer bezoekers te
interesseren voor deze mooie concerten.

2. Werkgroep Avond-4-Daagse
Alweer de 16e editie georganiseerd vanuit Den Bolder. Dit jaar hebben we een onderwerp uit ons
calamiteitenplan ook daadwerkelijk moeten toepassen. Namelijk het noodweer dat ons teisterde. Na
beraad hebben we de avond toch door laten gaan, op basis van vooruitzichten, welke niet helemaal
accuraat bleken te zijn. De 3 en 5 km konden hun route afmaken in redelijke weeromstandigheden.
De 10 en 15km zijn halverwege deels gestaakt, bestuur en vrijwilligers zijn de lopers tegemoet
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gereden en allen aangesproken hoe het ging en of ze mee wilden rijden terug naar Den Bolder. Waar
ook ouders ondertussen zelf al pendeldiensten hadden opgezet na telefoontjes van hun kinderen. De
oplossingen en opgezette acties zijn zeer gewaardeerd door de lopers en ouders, blijkend uit de
reacties achteraf. Komend jaar zetten we er meer op in om dergelijke situaties in ons calamiteitenplan
vast te hebben liggen en te delen met de vrijwilligers. Ook het gebruik van WhatsApp als
communicatiemiddel tussen vrijwilligers (verkeersregelaars) onderling en het bestuur is goed bevallen.
Na een test dit jaar wordt het gebruik van dit communicatiemiddel verder uitgebreid met meer
informatieverstrekking. Ook dit jaar is het helaas weer niet gelukt om meer kinderen in groepen te
laten lopen vanuit de scholen. En ook de deelnemersaantallen (366 lopers) zijn dit jaar helaas niet
beter geworden. We gaan komend jaar met verschillende partijen in gesprek om hier verandering in
aan te brengen. De slotavond was weer een feestje, met dit keer weer livemuziek, langs het
halvezolen pad om lopers binnen te halen. Dit is goed bevallen en maakt een langere binnenkomst
mogelijk met meer sfeer. Als laatste wederom weer grote dank aan onze vrijwilligers die zich weer
met hart en ziel hebben ingezet deze editie van de avondvierdaagse weer mogelijk te maken.

3. Werkgroep Partners
In 2019 hebben we weer overeenkomsten kunnen verlengen. Gelukkig hebben we daarnaast vijf
nieuwe partners binnengehaald. Onder hen waren er zelfs twee die Den Bolder een extra warm hart
toedragen en meteen voor zilver gaan. Ja, onze overeenkomsten dragen de namen van edelmetalen,
te beginnen bij brons. We hebben de overeenkomsten beter aangepast aan de huidige
communicatiemiddelen, onze tegenprestatie is aangevuld met publicatie op beeldschermen in het
gebouw.

4. Werkgroep Evenementen
Nadat we in 2017 en 2018 het Halve Zolen Festival georganiseerd hebben en de Stichting Halve Zolen
Festival in 2019 het financieel niet rond kon krijgen hebben wij als werkgroep in 2019 geen activiteit
georganiseerd.
Want het was de bedoeling dat het Halve Zolen Festival de aftrap van het Festival weekend in Waspik
zou laten beginnen.
Met de uitbreiding van de werkgroep met Jolanda van Onzenoort hebben we een nieuwe activiteit
georganiseerd wat in het verlengde ligt van het Halve Zolen Festival.
Deze activiteit zal plaats vinden op zondag 6 september 2020.
Wij als werkgroep Evenementen hopen dan dat deze verrassende activiteit een succes zal worden die
we elk jaar in een ander jasje kunnen herhalen.
Houd de sociale media en de nieuwsbrieven van Den Bolder in de gaten om je op tijd aan te melden
voor deze activiteit want vol is ook daadwerkelijk vol.
5. Werkgroep Galerie
Werkgroep bestaat uit de volgende leden: Lya van Irsel en Marian van en Berg
De werkgroep biedt een breed platform aan voor Waspikse kunstenaars. Ook exposeren kunstenaars
die buiten Waspik wonen.
Aantal exposities: 7
Publicaties exposities:
• Jaarlijks streven we een gevarieerd kunstaanbod na
• Voor elke expositie 3 x publicaties in
o Regionale kranten
o Weekbladen.
o "Dorpskrant"
o "Uit in Den Bolder"
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kunnen de jongeren lekker chillen en gamen in Kade 19. Dit jaar is de Tavenu ook begonnen met
oppascursussen voor de jeugd.
De organisatie van het jaarlijkse Tonpratersgala is zoals ieder jaar in goede handen van Marjoleine.
Helaas loopt het bezoekersaantal steeds terug, waardoor in 2019 waarschijnlijk het laatst
Tonpratersgala is geweest.
Beheerder Fred verzorgde dit jaar voor het eerst de Pubquiz in Den Bolder op vrijdag 6 maart. Hij
heeft enorm gelobbyd, wat geresulteerd heeft in een aantal van veertig teams. Een ludieke avond met
veel gezelligheid en sportief fanatisme. Voor herhaling vatbaar dus.
De eerste JeugdKwizz Waspik werd dit jaar georganiseerd onder aansturing van Den Bolder. Samen
met een grote groep vrijwilligers is er een prachtig evenement opgezet. Op zaterdag 18 mei gingen
tien teams van zo'n vijftien kids in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar de strijd met elkaar aan. Er moesten
theorievragen opgelost worden uit het Kwizzboek, met aansluitend verschillende actieve opdrachten
verspreid door ons dorp. Op zondag 26 mei vond in Den Bolder de feestelijke prijsuitreiking plaats. In
2020 wordt er vervolg gegeven aan deze activiteit. JKW gaat als zelfstandige werkgroep verder, maar
Den Bolder blijft betrokken en faciliteren.
In 2019 werd voor de tweede keer een Kids Doe Dag georganiseerd op woensdagmiddag 4
september. Samen met het Kunstencentrum Waalwijk, Bibliotheek Waspik, Katie'Z Fitdance Cursussen
voor de jeugd van VU De Langstraat, werd een uitdagend programma gepresenteerd. Kinderen
konden door deelname aan alle activiteiten stempels krijgen voor een heerlijk ijsje. Zo'n tachtig
basisschoolkinderen uit Waspik, 's-Gravenmoer, Raamsdonk en Capelle deden mee.
De organisatie van de tweede Kinderkleding- en speelgoedbeurs op 2 november, is dit jaar
georganiseerd door Mama Café Waspik. Den Bolder blijft faciliteren (ruimte en PR).
Op zaterdagmiddag 30 november vond het eerste Pietenhuis plaats in Den Bolder. Een leuke actieve
middag voor de allerkleinsten met medewerking van Alles Kids, Muziek op Schoot van het KCW,
Katie'Z Fitdance en de Bibliotheek. Er kon gekleurd en geknutseld, pepernoten gebakken, gedanst en
muziek gemaakt worden en er werd een spannend verhaal voorgelezen. Natuurlijk kwamen Sint en
zijn pieten even langs. De middag werd afgesloten met een Sinterklaasfilm in de Rabozaal.
Beheerder Marjoleine organiseert samen met Contour de Twern en Samen Top de soepgroep en
wandelgroep op woensdagochtend. Op vrijdag 27 december was er een Film-lunch-filmmiddag voor
deze doelgroep in de kerstvakantie, met een film van Stan & Ollie.

9. Werkgroep Zomerkamp
Terugblik
Zomerkamp 2019 heeft plaatsgevonden in Uden, op kampeerboerderij D'n Dorsvlegel. Dit kampterrein
hebben we nu voor de tweede maal bezocht. Qua voorzieningen is dit kampterrein voor ons een
grotere uitdaging, omdat er minder geregeld is dan bij ons vaste kampadres in Heeswijk-Dinther. De
laatste jaren zijn we daarin wat verwend geweest, maar het houdt ons scherp om ook eens wat meer
zaken te moeten regelen.
Daarop voortbordurend melden we graag dat we in 2019 de keuze hebben gemaakt om vrij veel
materialen aan te schaffen. Deze materialen waren vaak versleten of werden ieder jaar gehuurd.
Voorbeelden hiervan zijn nieuwe kisten voor het vervoer, elektriciteitskabels en keukengerei.
Uiteindelijk paste dit allemaal binnen de financiële grenzen van onze werkgroep.
We zijn in 2019 op pad gegaan met 112 kinderen en 35 begeleiders. We hebben een echte topweek
gehad, met activiteiten zoals een dropping, variété (bonte middag), zeskamp, spooknacht en nog veel
meer! Wij doen er alles aan om de kinderen in deze tijd nog steeds met zo min mogelijk middelen, zo
veel mogelijk plezier te laten maken.
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Helaas hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van een aantal begeleiders, zes stuks.
Best een flink aantal, maar gelukkig hebben we hier al rekening mee gehouden. Afgelopen jaar zijn er
wat extra mensen klaargestoomd en ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. Ons geluk is dat er
genoeg oud-Zomerkampers in de rij staan om met ons op pad te gaan. Bo van Kuijk heeft afgelopen
jaar haar laatste jaar Zomerkamp gedraaid, zij zal als hoofdleiding vervangen worden door Mark de
Groot. Ben Merkx heeft twee jaar terug al meegekeken en is vorig jaar ook al hoofdleiding geweest.
Het stokje is nu dus volledig overgedragen.
Vooruitblik:
Zomerkamp 2020 gaat plaatsvinden op voor ons zeer bekend terrein, namelijk hoeve Weltevreden in
Heeswijk-Dinther. Dit jaar zijn we op pad van 12 t/m 18 juli. Het kampterrein is ons welbekend, dus
dat gaat helemaal goed komen. Het is wel zo dat de kampeerboerderij van eigenaar is veranderd. Dit
baart ons wat zorgen, vandaar dat we goed in contact blijven over de toekomst van de boerderij.
Zoals altijd zijn we daarom ook nog op zoek naar een eventueel nieuw terrein waar we met ongeveer
150 mensen terecht kunnen.
Wij gaan er dit jaar weer een ontzettend feest van maken en hopen zo de jeugd van Waspik lekker
"back to basic" te kunnen laten genieten.
10. Werkgroep Jeugdvakantieweek

In het jaar 2019 hebben wij als jeugdvakantieweek een fantastische 49e editie weg mogen zetten!
Hier zijn we supertrots op en kijken dan ook heel erg uit naar de soe editie, die (hopelijk) nog dit jaar
mag gaan plaatsvinden. Zoals elk jaar organiseren wij als werkgroep Jeugdvakantieweek Waspik de
week zelf waar meer dan 80 vrijwilligers deel van uitmaken en we ruim 200 schoolkinderen blij mee
kunnen maken! De week zelf is dan voor ons vanzelfsprekend ook het hoogtepunt en de belangrijkste
activiteit die wij organiseren, maar het blijft natuurlijk niet bij het programma van de week zelf, maar
ook alle omliggende zaken waar we niet zonder kunnen zoals het veld, de kinderen, de vrijwilligers en
natuurlijk onze sponsoren. Het was afgelopen jaar geen spetterend weer, maar we kijken nu al uit
naar een prachtige soe editie, wanneer die ook mag komen!
11. Werkgroep Meezing Plus

Het Meezing Plus is elk jaar weer zeer dankbaar om te doen. Onze doelgroep is wat ouder en de
muzieksterkte en muziekkeuze wordt altijd aangepast op de bezoekers. Dat wordt zeer gewaardeerd.
We proberen steeds weer liedjes te kiezen die in de smaak vallen bij het publiek en waar ze heerlijk
op mee kunnen zingen. Natuurlijk zitten er ook mooie luisterliedjes tussen die wat rustiger zijn, maar
ook de tempo nummertjes met feestvreugde verhogend gehalte zitten er genoeg tussen. De zaal zit
elk jaar goed gevuld en daar zijn we heel blij mee. We houden de entree laag, zodat er geen drempel
is om naar dit mooie liedjesfestijn te komen luisteren. De ideeën voor de volgende editie borrelen al
weer volop, dus er komt zeker weer een vervolg.
12. Werkgroep Dance the Night Away

Tien jaar lang heeft Den Bolder tijdens Koningsdag/Koningsnacht het A-Meezingfestijn gehouden.
Door de afname van het enthousiasme bij de zangers is er in overleg met hen gekozen voor een
andere opzet. Hier is Dance The Night Away ontstaan. Het is een "dansavond", waarbij de Rabozaal
wordt omgetoverd tot een heus Disco-Paleis. Er wordt een verlichte dansvloer aangebracht met daar
omheen een truss-carré en daar hangen dan weer allerlei lichteffecten in. De bekende dans/disco
nummers komen die avond voorbij. Zij worden of live gezongen door de zangers of gedraaid door de
DJ. De bezoekers en zangers waren tijdens deze eerste editie laaiend enthousiast. Daarom is besloten
om met deze activiteit door te gaan.
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13. Werkgroep Alles Kids
Ons seizoen valt altijd in twee jaartallen, omdat ons seizoen gelijk loopt aan een schooljaar.
2019 was een succesvol jaar voor Alles kids. De bezoekersaantallen zijn ten opzichten van 2018
omhoog gegaan, en het aantal vrijwilligers, dat vast komt helpen, is toegenomen.
Hierdoor hebben we minder problemen in de bezetting en dat is natuurlijk voor een groeiend aantal
bezoekers erg gunstig.
Gemiddeld bezoeken 75 kinderen een alles kids activiteit, met uitschieters naar 100 kids of meer, en
soms net wat minder met 50/65 kids. De lage aantallen hebben dan vaak te maken met het thema
van de avond of een schoolvakantie.
We zien in 2019 wel een verschuiving van leeftijd. Net na de zomervakantie zijn er veel kinderen uit
groep 3 en 4 bijgekomen en minder bezoekers uit de groepen 7 en 8.
Het publiek is dus jonger geworden en dat vraagt ook om wat strakkere begeleiding van deze
avonden.
De thema's glow in the dark en lasergamen sloegen goed aan en zullen in 2020 weer aan bod komen.
Op naar een goed bezocht 2020.
14. Werkgroep horeca
2019 is voor de horecagroep een druk jaar geweest, waarbij we ondersteuning hebben gegeven aan
andere werkgroepen en invulling van avond- en dag evenementen. Gelukkig is de werkgroep groot
genoeg om dit op te vangen. Wel wordt ieder jaar de leeftijd hoger en zijn we dus toch voortdurend
op zoek naar aanwas van jongeren.
De samenwerking met het beheer verloopt zeer goed en hopen dit in de toekomst ook zo te houden.
15. Werkgroep Soundlight/licht en geluid
Geheel 2019 heeft sec Den Bolder samengewerkt met twee partijen op het gebied van licht en geluid.
Als professionele partner is dit Fabulous uit Waalwijk en als vrijwilligers zijn dit Jan Koppert en Thé
Kuijpers. Er is afgesproken dat Fabulous de grotere voorstellingen uitvoert. Jan en Thé begeleiden op
het gebied van geluid de resterende voorstellingen. Zij nemen ieder kwartaal deze met de beheerder
door en maken een keuze welke zij uitvoeren. Vanwege de grote interesse en kunde van Jan en Thé
op het gebied van geluid hebben zij Den Bolder geadviseerd om een aantal wijzigingen in de huidige
opstelling van de speakers in de Rabozaal aan te brengen. In overleg met de manager/Fabulous is dit
uitgevoerd. Tevens zijn er een aantal extra speakers onder het verlaagde gedeelte van de Foyer
aangebracht. Na iedere voorstelling zullen zowel de beheerders als Jan en Thé controleren of alle
materialen weer op zijn plaats liggen.

16. Werkgroep WaspiKunst: dit jaar niet actief geweest; activiteit vindt om het jaar plaats.
17. Werkgroep Boldertheater
Als er een jaarverslag gemaakt moet worden, is het altijd nodig om een knop om te zetten, omdat
theater nou eenmaal met seizoenen werkt vergelijkbaar met schoolseizoenen, je op het moment van
het maken van een jaarverslag midden in een lopend seizoen zit én tegelijkertijd volop bezig bent met
plannen, boeken en de PR voor een volgend nieuw seizoen; volop schakelen dus!
2019 was een goed theaterjaar, met twee uitverkochte voorstellingen en een goede kaartverkoop
voor de overige drie theateravonden.
We hadden eerder al plannen gemaakt om professioneel te verbinden met lokaal talent, daar waar
mogelijk qua optreden; met bijvoorbeeld cabaret is dat al veel moeilijker.

- 13 -

Zo hadden we een prachtige voorstelling 'So long Cohen' met Ernest Beuving, die volledige
medewerking gaf om de vier prachtig zingende dames van Undefined een rol in betreffende productie
te geven.
Ook de Kerstmiddag verzorgd door louter lokale groepen, maar dan wel met een professionele
bijdrage van cabaretier Mark van de Veerdonk die een kerstverhaal vertolkte, was een groot succes en
helemaal uitverkocht.
In 2019 traden achtereenvolgens op : Ogham 90% verkocht, Ernest Beuving, Mark van de Veerdonk ,
Andy Marcelissen en eind december de lokale koren en gezelschappen tijdens de Kerstmiddag , een
mooie afsluiting van een tevreden theaterjaar.
18. Werkgroep Bolderlive
We hebben in 2019 twee leuke avonden gedraaid. Op 6 april stond de eerste avond gepland. Met de
bands Grindstone en De Dijk Tribute is er een leuke avond neergezet. Over beide bands waren we
goed te spreken. Wel viel het bezoekersaantal enigszins tegen. Ondanks de PR die we toegepast
hebben hadden we geen volle zaal. Dit is jammer en lijkt een trend te worden.
De tweede avond hebben we wederom een leuke avond gedraaid. Op 26 oktober stond U@-one in
combinatie met DJ Maus op het programma. Een leuke avond met toegankelijke muziek voor jong en
oud. Ook de 'afterparty' met DJ Maus was een succes en moesten we de gasten letterlijk buitenvegen.
We merken wel dat we heel veel moeite hebben om de zaal echt vol te krijgen. Een trend waar we
helaas al een aantal jaargangen last van hebben.
Het programma voor 2020 is vanwege de Coronacrisis aangepast. De band Miracle (Queen tribute)
hebben we verzet naar 24 oktober. Voor present Danger zijn we nog op zoek naar een geschikte
datum in 2021. Dit is een lastiger verhaal aangezien er veel geschoven wordt met evenementen op
het moment. Al met al hebben we er alle vertrouwen in dat we hier succesvolle avonden mee gaan
draaien.
19. Werkgroep Hand- en Spandiensten
De stoelenploeg bestaat uit dertien leden welke ook in 2019 bij allerlei activiteiten in Den Bolder de
zaal hebben ingericht en na afloop weer hebben opgeruimd. Aantal activiteiten waar de stoelenploeg
nodig was, was ongeveer 60 waarvan alleen al het laatste kwartaal 22. In de vakantietijd hebben we
alle stoelen een onderhoudsbeurt gegeven, wat wil zeggen schoongemaakt en zo nodig gerepareerd.
Een dieptepunt was de ziekte en het overlijden van Huub Broeders

Dit overzicht is niet volledig. Naast bovengenoemde werkgroepen, zijn de volgende groepen in Den
Bolder actief:
20. Werkgroep Superflights
21. Werkgroep Bridge Waspik Troef
22. Werkgroep Cursussen & Workshops
23. Werkgroep gastvrouwen & gastheren
Naast onze werkgroepen hebben wij drie bewoners (peuterspeelzaal MIKZ, Bibliotheek Midden
Brabant en Kunsten Centrum 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 leerlingen die op les komen bij Dansschool Katie'Z' en de
musicals van Basisschool De Veste en Basisschool De Brug. Naast de Senioren Stichting Waspik,
Sociaal Contact Waspik, Erop Uit en de Zonnebloem is ook Rode Kruis de Langstraat (Welfare) te gast
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bij ons. Vanuit Welfare is er een groep van 15 dames die iedere donderdagmiddag, onder het genot
van een kopje koffie/thee, bezig zijn 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 bibliotheek of Rabo-zaal.
De Harmonie, Arabesk en St. Jeugdcarnaval zijn, naast onze Biljartvereniging Den Bolder, drie grote
vaste gebruikers van Den Bolder die ieder jaar weer zorgen voor een vaste programmering van hun
activiteiten in Den Bolder. St. Jeugdcarnaval organiseert jaarlijks met veel succes het Songfestival en
Carnaval. Harmonie V&V organiseert het Nieuwjaarsconcert en een Thema concert, waarbij
samenwerking wordt gezocht met een verrassende artiest of groep. Arabesk organiseert tweejaarlijks
een mooi concert in Den Bolder.
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 11 mei 2020
Voorzitter bestuur
Martin van Steijn

sec Den Bolder

Secretaris bestuur

sec Den Bolder

Theo van den Burg
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2, JAARREKENING

Den Bolder te Waspik
2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

19.650
8.503
2.739

31.127
3.831
4.754

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsinventaris
Automatiseringsapparatuur
Geluids- en lichtapparatuur

30.892

39.712

Vlottende activa
Voorraden
Handelsgoederen
Emballage

5.712
1.523

6.327
1.073
7.400

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

7.235

10.806

18.925

3,388

3.709
36.376

36.808
51.002

59.010

Liquide middelen

166.955

211.269

Totaal activazijde

256.249

317.226
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Den Bolder te Waspik
2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

31 december 2019
PASSIVA
Verenigingsvermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
onderhoud/investering
Bestemmingsreserve jubilea

€

€

31 december 2018
€

62.470
85.000

77.564
85.000

30.950
7.724

27.950
7.724
186.144

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

198.238

2.925

15.343

10.568
2.699
53.913

9.149
706
93.790

Totaal passivazijde
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€

70.105

118.988

256.249

317.226

Den Bolder te Waspik
2.1.1 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€

€
Subsidies
Overige baten

€

2018

257.858
255.568

262.814
241.541

513.426

504.355
Kosten horeca en activiteiten
Kosten artiesten en docenten
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Kosten uitbesteed werk
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal lasten

62.112
18.379
196.538
6.790
10.644
19.313
203.731

66.358
11.302
188.548
6.285
12.821
18.254
209.621

Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming van saldo van baten en
lasten
Saldo na bestemming
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€

513.189

517.507

-8.834

-4.081

-1.260

-1.030

-10.094

-5.111

10.094

5.111

Den Bolder te Waspik
2.2 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn Cl Kleine Organisaties - zonder
winststreven, uitgegeven door de Raad voor Jaarverslaggeving.
Onderneming
Den Bolder, statutair gevestigd te Schoolstraat 19, 5165 TR te Waspik is ingeschreven bij de kamer van
Koophandel onder dossiernummer 40271370.
Activiteiten
De activiteiten van de vereniging bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van sociale, culturele activiteiten
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 exploitatie en het beheer van gebouwen en ruimte, die daarvoor geschikt zijn;
- activiteiten op maatschappelijk, recreatief en cultureel 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 oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost ander wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Den Bolder te Waspik
2.2 Toelichting 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 waardevermindering 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-waardeverminderingsverlies wordt direct als een
last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het
betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er
niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de
gangbare biedprijs geldt als marktprijs. 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 activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor
het actief zou zijn verantwoord.
In 2019 was bij Den Bolder geen sprake van bijzondere waardeverminderingen.
Voorraden
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 verkoopkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de reële
waarde. Dat wil zeggen dat noodzakelijk geachte voorzieningenvoor het risico van oninbaarheid in
mindering worden gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
de vorderingen.
Liquide 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 kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Den Bolder te Waspik
2.2 Toelichting op de jaarrekening
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.
Continuiteitsreserve:

Deze reserve wordt gevormd ter dekking van de exploitatiekosten en kosten ter besteding aan de
doelstelling welke een vast karakter hebben met als doel het kunnen voorzien in de continufteit op korte
termijn (1 jaar).
Bestemmingsreserve:

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 af 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.
Kortlopende schulden

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 verplichtingen

Huurverplichting
De vereniging heeft een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Waalwijk die is ingegaan per 7
december 2001. De hiermee samenhangende huurlast wordt periodiek geëvalueerd. De huurverplichting
voor 2020 bedraagt circa € 102.000,-.
Onderhoudsovereenkomst copier
De vereniging heeft een onderhoudsovereenkomst voor de copier gesloten van € 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. Het bestuur
van sec Den Bolder volgt uiteraard de adviezen van het RIVM en de Gemeente Waalwijk en heeft dus ook
de deuren van Den Bolder moeten sluiten. Hoe lang deze sluiting duurt is op dit moment niet duidelijk en
derhalve is nog niet in te schatten wat de impact is op de inkomsten en uitgaven van Den Bolder. Bestuur
en management van Den Bolder proberen uiteraard gebruik te maken van de tegemoetkomingen vanuit de
overheid en is in gesprek met de Gemeente over het vervolg van de activiteiten en de financiering daarvan.
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Den Bolder te Waspik
2.2 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING 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.
Overige baten:
Opbrengsten voortvloeiend 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 diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
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.
Pensioenlasten
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancieerd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichitngen), wordt de verplichting in de balans
opgenomen tegen de contante waarde.
Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betreking hebbende renteopbrangsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Den Bolder te Waspik
2.3 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Bedrijfs
inventaris

Automatise
rings
apparatuur
€

€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Totaal 2019
€

96.219
-91.465
4.754

429.493
-389.781
39.712

7.145
-3.706
3.706
-2.473
4.672

-2.015
-2.015

9.434
-87.722
87.722
-18.254
-8.820

24.272
-15.769
8.503

96.219
-93.480
2.739

351.205
-320.313
30.892

312.441
-281.314
31.127

20.833
-17.002
3.831

2.289
-84.016
84.016
-13.766
-11.477
230.714
-211.064
19.650

Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsinventaris
Automatiseringsapparatuur
Geluids- en lichtapparatuur

Geluids- en
licht
apparatuur
€

10 - 20 %
20 %
20 %

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
31-12-2019
€

Handelsgoederen
Handelsgoederen 21%
Handelsgoederen 9%

Emballage
Emballage
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31-12-2018
€

4.705
1.622
6.327

4.607
1.105
5.712

1.073

1.523

Den Bolder te Waspik
2.3 Toelichting op de balans
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren

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

12.306
-1.500
10.806

18.925

3.388

3.709

4.449
2.861
-3.922
3.388

7.633
-3.924

20,542
10.677
4.846
716

22.494
8,582
2.391
2.394
10
505
36.376

27
36.808

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank Zomerkamp
Rabobank Jeugdvakantieweek
Rabobank BedrijfsSpaarRekening
Kas
Gelden onderweg

15.021
11
1.080
134.806
6.718
9.319
166.955
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18.925

3.709

2.514
2.122
1.221
199.796
5.616
211.269

Den Bolder te Waspik
2.3 Toelichting op de balans
PASSIVA
VERENIGINGSVERMOGEN
2019
€

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari
Onttrekking/toevoeging via staat van baten en lasten
Stand per 31 december

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging via staat van baten en lasten
Stand per 31 december

2018
€

77.564
-15.094
62.470

88.674
-11.110
77.564

85.000

85.000

85.000

85.000

In 2016 is een continuïteitsreserve gevormd vanuit de staat van baten en lasten ten bedrage van€ 85.000.
De continuïteitsreserve is gevormd ten behoeve van de continuïteit van de vereniging op de korte termijn
(1 jaar) en is gebaseerd op de vaste exploitatiekosten.

Bestemmingsreserve onderhoud/investeringen
Stand per 1 januari
Toevoeging via staat van baten en lasten
Mutatie af
Stand per 31 december

27.950
5.000
-2.000
30.950

22.950
5.000
27.950

Dit betreft een door het bestuur aangewezen bestemmingsreserve inzake geplande toekomstige
onderhoudskosten en investeringen. De investeringen zullen middels de jaarlijkse afschrijvingslast via de
staat van baten en lasten onttrokken worden aan de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve jubilea
Stand per 1 januari
Toevoeging via staat van baten en lasten
Stand per 31 december

7.724
7.724

6.725
999
7.724

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

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

2.925
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15.343

Den Bolder te Waspik
2.3 Toelichting op de balans
31-12-2019
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Schulden terzake van pensioenen
Pensioenverplichting personeel

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Nog te betalen accountantskosten
Vakantiegeldverplichting
Vooruitontvangen bedragen
Reservering loopbaanbudget
Uitgegeven Boldermunten
Vakantiedagenverplichting
Nog te verrekenen fooien vrijwilligers
Nog te betalen nettolonen
Te betalen huur Gemeente Waalwijk
Vooruitgefactureerde bedragen
Overige

31-12-2018
€

10.568

9.149

2.699

706

2.965
8.671
4.943
15.563
3.934
3.244
4.480
1.596
3.020

6.066
8.700
7.750
1.002
5.619
3.260
1.237
2.948
55.715

4.198
1.299
53.913
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1.493
93.790

Den Bolder te Waspik
2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Subsidies
Subsidie Gemeente Waalwijk

262.814

2018
€
257.858

Ten aanzien van de subsidie zijn de volgende prestatie-afspraken gemaakt:
- de bezettingsgraad van de ruimten is gemiddeld 40% per maand, per ruimte;
Vereniging Den Bolder organiseert zelf, samen met partnerorganisaties, nieuwe diensten en activiteiten
die aansluiten bij de doelstelling en prestaties;
het aantal unieke gebruikers neemt toe en bedraagt meer dan 50 gebruikers die maatschappelijke
activiteiten aanbieden;
het aantal unieke bezoekers van maatschappelijke activiteiten neemt toe en wordt inzichtelijk gemaakt;
uit evaluatie blijkt dat meer dan de helft van de gebruikers en bezoekers tevereden zijn over de
aangeboden activiteiten, faciliteiten, beschikbaarheid, klantvriendelijkheid en dat het aanbod aansluit bij de
behoeften van de gebruikers en bezoekers;
- de vereniging draagt jaarlijks zorg voor de organisatie van de jeugdvakantieweek in Waspik en de
avondvierdaagse in Waspik.
De subsidieafrekening wordt na ontvangst van de jaarrekening goedgekeurd (RJKCl 314)
Overige baten
Horeca opbrengsten
Huuropbrengsten
Entreegelden
Contributies
Sponsorbijdragen
Teruggave belastingen
Doorbelaste kosten
Vrijval Boldermunten
Overige baten

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
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150.341
30.254
19.274
14.377
15.799
2.707
618
1.080
7.091
241.541

156.398
38.591
21.104
16.783
12.273
3.327
1.618
1.087
4.387
255.568

46.704
19.654
66.358

47.076
15.036
62.112

11.302

18.379

115.814
20.624
9.420
42.690
188.548

157.703
26.356
12.479
196.538

Den Bolder te Waspik
2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Overige personeelskosten
Verzekering
Reiskostenvergoeding woon-werk
Studie- en opleidingskosten
Vrijwilligersvergoeding
Overige personeelskosten
Doorberekende personeelskosten aan bewoners

Kosten uitbesteed werk
Kosten uitbesteed werk

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsinventaris
Automatiseringsa pparatuur
Geluids- en lichtapparatuur

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Vrijwilligerskosten
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2018

€

3.057
1.570
1.172
1.852
1.584
9.235
-2.950
6.285

3.795
2.079
2.509
-4.112
5.619
9.890
-3.100
6.790

12.821

10.644

13.766
2.473
2.015
18.254

15.332
1.449
2.532
19.313

112.722
4.368
20.325
25.801
44.173
475
1.757
209.621

116.227
4.190
18.127
14.981
27.177
19.362
3.667
203.731

Den Bolder te Waspik
2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Huur inventaris
Grond- en straatlasten
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
Reparatie en onderhoud gebouwen
Kosten container
Kosten beveiliging
Doorberekende huur
Doorberekende energiekosten
Doorberekende grond- en straatlasten
Doorberekende kosten container

Exploitatiekosten
Benodigdheden horeca artikelen
Onderhoudskosten licht en geluid
Kleine aanschaffingen licht en geluid
Muziekkosten
Overige exploitatiekosten

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Kasverschillen
Afschrijving oninbare vorderingen

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Automatiseringskosten - servicecontracten
Automatiseringskosten - consultancy/aanschaffingen
Telefoon- en internetkosten
Porti

97.599
24.513
8.368
1.194
3.304
2.013
1.556
2.180
529
-21.808
119.448
-5.674
-892
-160
112.722

97.489
22.592
8.932
4.156
3.776
2.305
1.325
1.907
1.237
-19.627
124.092
-6.454
-1.121
-290
116.227

2.041
341
1.046
599
341
4.368

1.534
874
704
959
119
4.190

13.966
3.688
1.171
1.500
20.325

12.636
5.934
-443

3.493
3.470
17.161
1.677

6.207
3.154
3.815
1.585
220
14.981

25.801
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2018
€

18.127

Den Bolder te Waspik
2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

2018

€

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten
Verzekeringen
Contributies en abonnementen
Niet-verrekenbare BTW op kosten
Auteursrechten
Overige algemene kosten

Bestuurskosten

Bestuurs- en organisatiekosten
Kosten BMC

Vrijwilligerskosten

Kilometervergoeding
Cursussen

€

29.338
6.027
2.891
3.925
1.313
679
44.173

14.542
5.931
2.191
1.830
970
1.713
27.177

475
475

1.862
17.500
19.362

757
1.000
1.757

1.580
2.087
3.667

10

10

1.270
1.270

962
78
1.040

5.000
-15.094
-10.094

999
5.000
-11.110
-5.111

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten
Rentelast fiscus

Bestemming van saldo van baten en lasten
Buitengewone lasten

Toevoeging bestemmingsreserve jubilea
Toevoeging bestemmingsreserve onderhoud/investeringen
Onttrekking aan vrij besteedbaar vermogen
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