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Woensdag 29 september 2021 

Theaterzaal in CC De Boodschap 

Nassaulaan 62-64, Rijen 
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AGENDA  
 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Verslag algemene ledenvergadering 18 september 2020. 

3. Bestuursverkiezing: 

Aftredend: Truus Noij, Wil Simons, Hanneke Thielen, Sjef Douma, Lenie Schuermans. 

Sjef Douma is niet herkiesbaar en Lenie Schuermans is statutair niet herkiesbaar. 

Truus Noij, Wil Simons en Hanneke Thielen zijn herkiesbaar. 

Voordracht kandidaten door bestuur: Louise Keijzers en Christ Maas. 

Melden tegenkandidaten kan tot 20 september 2021 bij de secretaris, schriftelijk via 

postvak in Oase of via info@sv-rijen.nl   

4. Jaarverslag 2020. 

5. Vaststellen jaarrekening 2020. 

6. Verslag kascommissie. 

7. Benoeming kascommissie en reservelid.  

8. Begroting 2021. 

9. Vaststellen contributie 2022.  

10. Beleidsplan 2020-2025. 

11. Mededelingen. 

12. Rondvraag en sluiting. 

 
De Algemene ledenvergadering 2021 vindt plaats op woensdag 29 september 2021 in de 
Theaterzaal van CC De Boodschap om 13.30 uur. Het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 
en de begroting 2021 zijn te vinden op onze website. Ook ligt vanaf 6 september het verslag 
2020 ter inzage in de Oase. Vragen over de financiële stukken graag vóór 16 september 
indienen bij het secretariaat. Tijdens de jaarvergadering kunnen deze vergaderstukken 
worden toegelicht en eventuele vragen worden beantwoord.  
 
Lenie Schuermans, secretaris SV-Rijen 
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Verslag Algemene ledenvergadering 18 september 2020 

Aanwezig: 60 leden  

 
1. Opening door voorzitter. 
De voorzitter Truus Noij opent de vergadering en heet allen welkom. Zij geeft aan verheugd 
te zijn dat er toch nog zoveel mensen zijn gekomen in deze bizarre coronatijd. Velen hebben 
heimwee naar de tijd vóór corona.  
 
2.Vaststellen verslag 13 maart 2019. 
Het verslag wordt zonder vragen en opmerkingen onder dankzegging aan de secretaris 
vastgesteld. 
 
3.Bestuursverkiezing. 
De voorzitter deelt mee, dat we in april afscheid hebben moeten nemen van onze 
deskundige penningmeester Joep Wouters. We hebben hem herdacht in een memoriam. 
Hierdoor is er een vacature ontstaan binnen het bestuur. We hebben in Charles Verhoosel, 
nog met inzet van Joep, een nieuwe penningmeester gevonden die we vandaag officieel als 
bestuurslid willen benoemen. Henny van den Udenhout is aftredend. Door het ontstaan van 
de vacature van Henny wordt vandaag ook door het bestuur Marian Heesbeen 
voorgedragen als nieuw bestuurslid. Marian was al actief als aspirant bestuurslid en 
coördinator van de communicatiegroep.  
Beiden worden bij acclamatie gekozen en daarmee is het bestuur weer voltallig. 
Na deze verkiezing biedt de voorzitter Henny een attentie aan, voor zijn inzet afgelopen vijf 
jaar voor de vereniging met name voor de activiteitengroepen.    
  
4. Jaarverslag 2019. 
De voorzitter geeft nogmaals aan, dat uit het jaarverslag blijkt dat wij een bloeiende 
vereniging zijn met veel vrijwilligers. Zonder al deze vrijwilligers zou de vereniging niet voort 
kunnen bestaan. Het bestuur is dan ook blij met hun inzet. 
 
Hierna gaat de voorzitter in op de gevolgen die corona heeft voor onze vereniging. 
Naast de vele activiteiten zijn ook reisjes en informatiebijeenkomsten niet doorgegaan.  
Wij vernemen van onze leden dat ze dit erg hebben gemist.  
Een aantal activiteiten, zowel binnen als buiten, is inmiddels weer opgestart. De komende 
periode is de verwachting dat de corona nog onder ons zal zijn. Het bestuur zal steeds een 
afweging moeten maken van wat wel en niet door kan gaan, met inachtneming van de 
RIVM-maatregelen. Op een vraag uit de zaal over het doorgaan van de kerstviering is nog 
geen besluit genomen. Suggesties zijn welkom.  
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5.Vaststellen jaarrekening 2019. 
De penningmeester Charles Verhoosel geeft een toelichting op de balans. Er is sprake van 
een klein positief resultaat. Ook geeft hij aan dat met de gemeente over subsidie is 
gesproken en over het eigen vermogen en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.  
Ook legt de penningmeester uit wat het calamiteitenfonds inhoudt. Naar aanleiding van een 
vraag uit de zaal antwoordt Charles, dat kosten die de exploitatie overstijgen (zoals bijv. 
aanwijsbare gevolgen van de coronacrisis) ten laste zullen worden gebracht van deze 
bestemmingsreserve.   
De subsidie die we van de gemeente ontvangen gaat naar de huur van De Boodschap en de 
zaalhuur in Den Butter voor sportclub 50+. De contributie van de leden dekt de overige 
exploitatie. Complimenten en applaus is er voor de penningmeester, voor alle gastvrouwen 
in de Oase en in het bijzonder voor Miriam Gommans die de ledenadministratie verzorgt.       
 
6.Verslag kascommissie.   
Cisca Vonk leest de bevindingen voor van de kascontrole, die zij samen met Nel Willemen 
heeft gedaan. De commissie is van mening dat de aangeboden jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van het financieel handelen van het bestuur over het jaar 2019 en de financiële 
situatie per 31 december 2019 van de Seniorenvereniging.  
Het advies van de commissie aan de aanwezige leden om de jaarrekening 2019 goed te 
keuren en het bestuur décharge te verlenen wordt met applaus overgenomen.   
 
7.Benoeming nieuwe kascommissie.  
Cisca Vonk en Nel Willemen treden af. Wim Schaffelaars die reservelid is schuift door als vast 
lid. Dit betekent dat er in deze vergadering twee nieuwe leden gekozen moeten worden, een 
vast lid en een reservelid. Carel Gorissen wordt gekozen als vast lid en Henny van den 
Udenhout als reservelid. 
 
8.Begroting 2020. 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting 2020. De baropbrengsten 
zullen in 2020 aanmerkelijk lager zijn, doordat veel activiteiten niet zijn doorgegaan vanwege 
corona en sluiting van de Oase. Dit zal worden opgevangen via de bestemmingsreserve. 
Met een applaus wordt door de aanwezige leden aangegeven dat de begroting 2020 
hiermee is goedgekeurd.    
 
9.Vaststellen contributie 2021. 
Dit is een vast agendapunt voor de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de ALV van 13 maart 
2019 is de contributie voor 2020 verhoogd van € 22 naar € 25. Het voorstel van het bestuur 
om de contributie voor 2021 niet te verhogen wordt aangenomen. 
 
10. Vaststellen concept beleidsplan 2020-2025. 
De voorzitter legt uit hoe het beleidsplan 2020-2025 tot stand is gekomen.  
Samen met een werkgroep, bestaande uit leden en een afvaardiging van het bestuur, ligt er 
nu een beleidsplan met een visie voor de komende vijf jaar. Hierin zijn visie, doelen, 
organisatie, activiteiten, belangenbehartiging, voorlichting-informatie-educatie en  
advies-begeleiding opgenomen.  
SeniorenVereniging Rijen wil worden gezien als een belangrijke gesprekspartner als het gaat 
over senioren in onze gemeente. Als voorbeeld wordt gegeven de brief over het verdwijnen 
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van de prikpost in Rijen en de toegankelijkheid bij de ontwikkelingen rond het spoor. Wat 
betreft de prikpost in Rijen is telefonisch vernomen dat deze in Rijen zal blijven en dat 
hierover in oktober 2020 meer bekend zal worden gemaakt. Ook bij de ontwikkelingen rond 
de plannen over de toegankelijkheid aan het spoor, worden wij betrokken. Na het bericht 
over de prikpost komt er een applaus uit de zaal. Verder worden er uit de zaal nog vragen 
gesteld over het woonbeleid in de gemeente voor senioren. Wij houden een vinger aan de 
pols als het gaat over de bouwplannen in Rijen.    
Ook het onderwerp eenzaamheid is opgenomen in het beleidsplan. We merken dat op dit 
moment veel professionele organisaties hiermee bezig zijn. Wij willen in het plan aangeven 
dat dit de komende jaren een belangrijk aandachtspunt is, ook in het kader van de 
vergrijzing. In het gesprek met de burgemeester is ook onze rol duidelijk gemaakt.   
 
De steeds toenemende digitale communicatie heeft onze aandacht. Tweemaal per maand 
het digitaal café in de Oase geopend.  
Meegedeeld wordt dat het Automaatje weer is gestart met inachtneming van de RIVM-
coronamaatregelen. 
Vanuit de zaal komt een vraag over de mogelijkheid om ook in de avonduren een activiteit te 
organiseren. Het bestuur neemt dit mee.      
 
In de afsluiting van dit beleidsplan deelt de voorzitter mee dat naast het beleidsplan ook een 
werkplan wordt opgesteld.  
Het beleidsplan 2020-2025 wordt door de aanwezige leden vastgesteld. 
 
11. Mededelingen.  
Geen speciale mededelingen vanuit het bestuur. 
 
12. Rondvraag. 
Henk van Zwienen vraagt aandacht voor het open zijn van de Oase tussen Kerst en 
Nieuwjaar. De voorzitter legt uit dat de gastvrouwen het hele jaar klaar staan in de Oase. 
Eenmaal per jaar, tussen Kerst en Nieuwjaar, zijn de gastvrouwen vrij en is de Oase gesloten. 
Henk benadrukt nogmaals dat senioren met name in die periode eenzaam zijn. Het bestuur 
zal nagaan of er mogelijkheden zijn. 
 
Koos Spapen maakt een opmerking over de luchtkwaliteit en de warmte in de Oase in de 
biljartruimte. Hierover is contact met De Boodschap. 
Op de vraag van Christ Maas of er nog een vrijwilligersmiddag wordt georganiseerd, deelt de 
voorzitter mee, dat dit fysiek met 150 vrijwilligers en de 1,5 meter maatregel niet te 
realiseren is. Er komt een alternatief. 
 
Cor Andeweg dankt het bestuur voor de bijdrage die is geleverd aan de viering het 50-jarig 
jubileum van het Seniorenkoor Oase. Ook complimenteert hij het bestuur voor het 
uitbrengen van de nieuwsbrieven in deze coronatijd. Belangrijk is dat leden goed op de 
hoogte blijven. 
 
Marijke van Diessen vraagt naar de reden van het stoppen van het seniorenzwemmen op 
donderdagmiddag. De secretaris zal hierover contact opnemen met de manager van Den 
Butter. Deze zwemmogelijkheid is opgestart voor de vier seniorenverenigingen. 
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Stan van Beijsterveldt stelt een vraag over de locatie van VoorMekaar, nu vanwege corona 
niet meer in de Oase maar in het Palet. Door corona kan dit voorlopig niet meer in Vita en 
ook niet in de Oase vanwege SVR-activiteiten. 
Ook vraagt hij naar de stand van zaken met betrekking tot het verdwijnen van de prikpost in 
Rijen. Door de SVR-actie zal in oktober 2020 weer een prikpost worden gevestigd. Het is nog 
afwachten waar deze zal komen.  
 
Jeanne de Hoon vraagt of de film op donderdagmorgen kan worden verschoven naar 
zondagmiddag, omdat dan veel senioren alleen zijn. Dit is niet te realiseren omdat we 
afhankelijk zijn van De Boodschap. Nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn.  
Verder merkt zij op dat is vernomen dat mensen die naar een verpleegafdeling moeten vaak 
niet terecht kunnen in Vita. Zij worden doorverwezen naar een andere gemeente, terwijl er 
mensen in Vita verblijven die niet Rijen wonen. Deze vraag neemt het bestuur mee. 
 
13.Sluiting.  
Voorzitter Truus Noij dankt allen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.   
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Jaarverslag 2020  
 

 

  

Algemeen  
 
 

We zijn het jaar 2020 gestart met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers, 
niet wetende dat het jaar 2020 er heel anders uit zou gaan zien vanwege corona. 
 

Goede voornemens werden uitgesproken om ook in 2020 een bruisende vereniging te zijn voor 
onze leden met diverse binnen- en buitenactiviteiten. 
 

In maart werd alles anders en kwam het coronavirus. Dit had ook veel gevolgen voor onze 
vereniging. De Oase ging dicht op 15 maart waardoor alle activiteiten stillagen tot de zomer. 
Ook de buitenactiviteiten moesten stoppen. Toen er wat meer kon zijn enkele activiteiten weer 
gestart. Er was begrip voor een aantal leden die dit vanwege corona nog niet aandurfde.    
 

Voor het bestuur was dit een jaar waarin vergaderingen niet meer fysiek in De Boodschap 
gehouden konden worden, maar digitaal via de computer thuis. In de zomer hebben we de 
fysieke vergaderingen tijdelijk weer kunnen oppakken. 
 

We hebben kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester. Hij was zeer verrast over het grote 
aanbod aan activiteiten en de rol van onze vereniging als het gaat over belangenbehartiging.      
 

We hebben in de zomer ook onderdak geboden aan Dagactiviteit ‘Voor Mekaar’ om hun 
ontmoetingen doorgang te kunnen laten vinden. Dit is als zeer positief ervaren.     
 
 

 

Bestuur  
 

Met verdriet hebben we in april afscheid moeten nemen van onze penningmeester Joep 
Wouters. Het was bewonderenswaardig dat Joep zelf op zoek ging naar een nieuwe 
penningmeester. Charles Verhoosel heeft vanaf april de functie van penningmeester ingevuld. 
Hij is, net als Marian Heesbeen (coördinator communicatiegroep) in de algemene 
ledenvergadering officieel toegetreden tot het bestuur. Met Charles en Marian is het bestuur 
weer compleet. Henny van den Udenhout is in de ALV van 18 september 2020 afgetreden. 
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Samenstelling bestuur 
 

Truus Noij  Voorzitter  

Ingrid Scheifes  Vicevoorzitter  

Lenie Schuermans  Secretaris  

Joep Wouters  Penningmeester tot april 2020 

Charles Verhoosel Penningmeester vanaf april 2020, officieel gekozen in ALV 18-09-2020 

Wil Simons  Coördinator gastvrouwen en cursussen  

Marian Heesbeen Coördinator communicatie, officieel gekozen in ALV 18-09-2020 

Hanneke Thielen  Coördinator speciale activiteiten, informatieochtenden en busreizen   

Sjef Douma   Coördinator activiteitengroepen  

Adriaan Brouwers  Coördinator sociaal domein  

  

 

 

Enkele onderwerpen uit de bestuursvergaderingen in 2020: 

 

• Beleidsplan 2020-2025 
• Horecavergunning Oase 
• Bij wethouder zorgen over senioren in coronatijd signaleren  
• Deelname aan project ‘Gilze en Rijen helpt’ 
• Gesprekken over mogelijke verhuizing van de Oase naar de bibliotheek 
• Het niet doorgaan van het feest voor vrijwilligers en de kerstviering 
• Bezorgen creatieve kaarten aan 85-plussers in onze vereniging 
• Gevolgen van aanscherping RIVM-regels en sluiting CC De Boodschap 
• Hoe om te gaan met financiën, vooral in coronatijd 
 

 

 

 

Communicatie: 
 

Via de nieuwsbrieven die in 2020 zijn uitgebracht, zowel digitaal als gedrukt, zijn alle leden 
regelmatig op de hoogte gebracht van onderwerpen die in 2020 belangrijk waren. 
Ook is veelvuldig gebruik gemaakt van informatieverstrekking via het weekblad en website. 
Alle leden hebben bij de nieuwsbrief een overzicht ontvangen van ervaringen van 
activiteitengroepen in het coronajaar 2020. 
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Activiteiten:  
• SeniorenVereniging Rijen heeft 25 activiteitengroepen, ieder met een eigen bestuur. 

Ook hebben we een Communicatiegroep en een Digitaal café.  
             Van deze activiteiten zijn er 10 gericht op bewegen. 

• Jaarlijks worden er overige activiteiten georganiseerd voor onze leden, zoals cursussen 
en workshops, informatiedagen, busreizen, bingomiddagen, fiets- wandeltochten en 
samen eten. Hiervoor bestaat altijd grote belangstelling. 

• Onze cliëntondersteuners hebben jaarlijks ongeveer 100 persoonlijke contacten met 
cliënten, waarbij onder andere vragen gesteld worden over de Wmo.  
Vanwege corona was er vaker telefonisch contact voor hulp.  

• Veel tijd wordt besteed aan hulp bij belastingaangiften via onze belastingservice. Ook 
dan is een luisterend oor belangrijk. 

• In de zomer merkten we hoezeer onze leden het hebben gemist om elkaar te 
ontmoeten. Daarom hadden we voor sommige activiteiten extra voorbereidingen 
getroffen, zoals het aanschaffen van spatschermen. Zo zouden in de winter alle 
activiteiten door kunnen gaan.       

• Eind 2020 hebben alle leden een kerstkaart ontvangen met daarbij een kleine attentie. 
 
 

Aantal leden per 

Activiteitengroep 

 
31-12-2020 

 
31-12-2019 

Biljarten 41 38 

Bingo   35 35 

Bridge 92 97 

Country line dance 44 40 

Creatieve handvaardigheid 21 15 

Fietsen 29 27 

Jeu de boules 84 78 

Kaarten 45 45 

Koersbal 16 16 

KunstKring 91 88 

Midgetgolf 22 20 

Nordic Walking 20 17 

Pitch en Putt 41 41 

Leeskring 26 27 

Quilten 16 11 

Seniorengym 21 20 

Sportgroep 50+  60 42 

Sjoelen 26 28 

Seniorenkoor Oase 21 22 

Fotografie De Vrijbuiters 10 12 

Schilder-/tekengroep 20 17 

SchrijveRijen 10 10 

Wandelen 61 42 

 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

JAARREKENING 2020 

 
 

 

 
• Balans per 31 december 2020 

• Resultatenrekening 2020 

• Toelichting balans per 31 december 2020 

• Toelichting resultatenrekening 2020 

• Verslag kascontrolecommissie 2020 



SENIORENVERENIGING RIJEN

Balans per 31 december 2020

31 december 2020 31 december 2019

ACTIVA

Inventaris 1 1

Vorderingen 0 0

Liquide middelen

Kas Oase 35 35

Kas SVR 440 0

Rabobank rekening courant 2.732 4.339

Rabobank rendementsrekening 90.000 80.009

93.207 84.383

93.208 84.384

PASSIVA

Eigen vermogen 25.000 25.000

Bestemmingsreserves

Calamiteitenfonds 35.000 32.000

Vernieuwingsfonds 5.000 5.000

Exploitatie-egalisatiereserve 779 7.702

40.779 44.702

Voorzieningen

Jubileum 4.800 2.400

Investeringen 4.356 4.700

9.156 7.100

Schulden

Vooruit ontvangen 4.250 1.500

Nog te betalen 14.023 6.082

18.273 7.582

93.208 84.384



SENIORENVERENIGING RIJEN

Resultatenrekening 2020

Baten

Contributies 35.736 36.000 -264

Subsidies en donaties 40.046 41.500 -1.454

Overige inkomsten 5.334 1.900 3.434

81.116 79.400 1.716 pos

Bar Oase

Inkomsten 10.243 29.000

Uitgaven 2.497 10.500

7.746 18.500 -10.754 neg

Netto baten 88.862 97.900

Lasten

Dienstverlening 7.690 5.806 -1.884 neg

Accommodatie 42.462 45.511 3.049 pos

Public relations 5.304 7.393 2.089 pos

Algemene kosten 25.830 27.240 1.410 pos

Inventaris 6.741 9.200 2.459 pos

Financiering 1.568 1.400 -168 neg

Activiteiten/cursussen 1.134 1.950 816 pos

Mutatie voorzieningen 2.056 2.400 344 pos

-92.785 -100.900
Resultaat negatief -3.923 -3.000

2020

werkelijk begroting

2020

budget

resultaat



SENIORENVERENIGING RIJEN 

 

Toelichting balans per 31 december 2020 

De balans geeft een overzicht van de activa en passiva van de vereniging. 

Inventaris 
 

Aanschafwaarde per 1 januari 2020                  27.264 
Correctie voorgaande jaren                       4.290 

Buiten gebruik in boekjaar            -/-   2.942  

Aanschaffingen boekjaar         5.811 

          --------- 

Aanschafwaarde einde boekjaar      34.423 

 

Afschrijving per 1 januari 2020     27.263 

Afschrijving correctie voorgaande jaren                                          4.290 

Buiten gebruik in boekjaar         -/-   2.942 

Afschrijving in boekjaar        5.811 

         --------- 

          34.422 

          --------- 

Boekwaarde per 31 december 2020               1 

          ====== 

           

De aangeschafte inventaris wordt direct afgeschreven ten laste van het resultaat. Jaarlijks 

wordt nagegaan welke inventarisstukken niet meer in gebruik zijn. Het totaal van de buiten 

gebruik gestelde inventaris wordt in mindering gebracht op zowel de inventaris zelf alsook 

op de afschrijving. 
 

Kas Oase 
 

Ter vermindering van het aantal kasmutaties is in 2019 het gebruik van consumptiekaarten 
ingevoerd. In vervolg hierop is in 2020 de mogelijkheid van pinbetalingen onderzocht en 
ingevoerd. Afgezien van wat ‘fine-tuning’ worden deze uitbreidingen van de 
betaalmogelijkheden als positief ervaren.  
 

Kas SVR 
 

Door de voortgaande uitholling van de dienstverlening door de banken, met name m.b.t. het 
storten van contanten, zag de SVR zich gedwongen aan de activiteitengroepen de 
mogelijkheid te bieden om overtollige kasmiddelen centraal te parkeren.  
 

Bank, rekening courant en rendementsrekening  
 

De liquide middelen zijn in het verslagjaar met € 8.824 toegenomen tot € 93.207. 
De liquide middelen van de onder de paraplu van de SVR opererende activiteitengroepen 

zijn niet in deze jaarrekening opgenomen. 

 



Eigen Vermogen 
 

In overleg met de gemeente Gilze en Rijen is in het verleden een norm voor het eigen 
vermogen overeengekomen van € 25.000, bij benadering neerkomend op 25% van het 
exploitatietotaal.       
 

Bestemmingsreserves 
 

In de jaarrekening 2019 is uitgebreid ingegaan op de beleidswijziging inzake het gebruik van 
bestemmingsreserves. In het kort komt het er op neer dat bestemmingsreserves kunnen 
worden gevormd voor niet kwantificeerbare, onzekere toekomstige financiële risico’s die de 
normale exploitatie overstijgen. Als zodanig worden zij aan de bestemmingsreserves ont-
trokken. 
 

Calamiteitenfonds 
 

Ter ondersteuning van het onderzoek naar de haalbaarheid van de verhuizing van de Oase 

naar de bibliotheek werd extern advies ingewonnen. Hiermee was een bedrag gemoeid van 

€ 2.795. 

 

Stand per 1 januari 2020        32.000 

Onttrekking ten gunste van resultaat 2020                                 2.795 

           --------- 

Saldo vóór dotatie 2020         29.205 

Dotatie 2020             5.795 

            --------- 

Stand per 31december 2020                      35.000 

            ====== 

Hiermee komt de stand van het calamiteitenfonds uit op het afgesproken plafond ter hoogte 

van de jaarlijkse contributieontvangsten. 
 

Vernieuwingsfonds 
 

Om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, voortvloeiend uit de coronamaatregelen van 
de overheid, werden in het verslagjaar plexiglas schermen aangeschaft ter waarde van  
€ 396. Omdat hierbij geen sprake is van een vervangingsinvestering worden deze uitgaven 
ten laste van het vernieuwingsfonds gebracht. 
 

Stand per 1 januari 2020        5.000 

Onttrekking ten guste van exploitatie 2020                       396 

            ------- 

Saldo vóór dotatie 2020         4.604 

Dotatie 2020              396 

             ------- 

Stand per 31 december 2020                     5.000 

            ===== 

Hiermee komt de stand van het vernieuwingsfonds uit op de afgesproken norm ter hoogte 

van het jaarlijks gemiddelde investeringsniveau in inventaris. 



Resultaat, exploitatieresultaat en resultaatbestemming 
 

In de huidige rapportagemethodiek dient onderscheid gemaakt te worden tussen resultaat 
en exploitatieresultaat. 
Het resultaat bestaat uit het saldo van de baten en lasten in het verslagjaar. 

Het exploitatieresultaat laat het resultaat van de bedrijfsvoering zien, dus gecorrigeerd met 

exploitatie-overstijgende kosten. 
 

Resultaatbestemming 
 

Resultaat volgens de resultatenrekening, verlies                 3.923 

Onttrekking calamiteitenfonds                   -/- 2.795 

Onttrekking vernieuwingsfonds                  -/-    396 

           ------- 

Te bestemmen resultaat 2020, gecorrigeerd verlies       732 

            

Dotatie calamiteitenfonds       5.795 

Dotatie vernieuwingsfonds          396 

          ------- 

           6.191 

           ------- 

Mutatie exploitatie-egalisatiereserve      6.923 

           ===== 
 

In de bestuursvergadering van 16 februari 2021 heeft het bestuur tot bovenstaande  
resultaatbestemming besloten. 
 
 

Exploitatie-egalisatiereserve 
 

Stand per 1 januari 2020         7.702 
Mutatie 2020           6.923 

             ------- 

Stand per 31 december 2020                          779 

              ==== 
 
 

Voorzieningen 
 

Voorzieningen worden getroffen voor toekomstige, kwantificeerbare uitgaven en 

verplichtingen waarover reeds afspraken zijn gemaakt. 
 

Voorziening jubileum 
 

Een voorzieningen wordt gevormd voor het in 2023 te vieren 70-jarig jubileum van de SVR. 

  

Stand per 1 januari 2020        2.400 

Dotatie 2020          2.400 

           ------- 

Stand per 31 december 2020                    4.800 
           =====  



Voorziening investeringen 
 

In 2021 wordt de bij de Oase in gebruik zijnde koffiemachine vervangen. Het traject ter 
vervanging is reeds ingezet. De geraamde investering bedraagt € 4.356. 
 

Stand per 1 januari 2020        4.700 

Mutatie 2020             344 

           ------- 

Stand per 31 december 2020                    4.356 

           ===== 
 

 

Schulden 
 

Vooruit ontvangen 
 

Het betreft hier afgerekende maar nog niet ingewisselde  

consumptiekaarten         4.250 

           ===== 
 

Nog te betalen 
 

Huurtermijnen De Boodschap       11.727 

Te restitueren gemeentelijke subsidie        1.454 

Overige te betalen posten             842 

            -------- 

Stand per 31 december 2020                    14.023 

                       ====== 

     

 

 
         

 

 

 

 



SENIORENVERENIGING RIJEN 

Toelichting resultatenrekening 2020 
 

Om te voldoen aan de toenemende informatiebehoefte, met name het kunnen informeren 

over de financiële ontwikkelingen op activiteitenniveau, is in het verslagjaar een nieuw 

administratiepakket in gebruik genomen. Dit pakket biedt de mogelijkheid om niet alleen op 

het niveau van kosten(soort) maar ook op dat van kostenplaats te kunnen registreren. 
 

Door de invoering van het nieuwe pakket moesten bestaande rubriceringen worden 

aangepast. Dientengevolge zijn de cijfers over 2020 dan ook slecht vergelijkbaar met die 

over 2019. Daarnaast hebben door de coronamaatregelen een aantal activiteiten niet, dan 

wel slechts in afgeslankte vorm doorgang kunnen vinden. Om beide redenen worden de 

werkelijke cijfers 2020 vergeleken met alleen de begroting 2020. 
  

Wat opvalt is dat bij vrijwel alle kostensoorten sprake is van een budgetonderschrijding 

(positief budgetresultaat). De reeds genoemde coronamaatregelen zijn de belangrijkste 

oorzaak. Deze noodzaakten tot verminderde activiteiten met daarbij behorende lagere 

kosten.  

Voor zover de begrotingsresultaten daartoe aanleiding geven worden deze onderstaand 

nader toegelicht. 

       werkelijk  begroting budget 

       2020  2020  resultaat 

Bar Oase 
Opbrengst      10.243  29.000 

Inkopen          2.497              10.500 

       ---------              --------- 

Saldo         7.746             18.500             10.754 neg. 

        =====             ====== 

 

Het negatief begrotingsresultaat is in het geheel een gevolg van de coronamaatregelen ten 

gevolge waarvan de bar maar beperkt open kon zijn. 

 

Dienstverlening 
Advieskosten verhuizing    2.795        0  2.795 neg. 

Overige kosten dienstverlening   4.895  5.806     911 pos. 

       --------  -------- 

Saldo       7.690  5.806 

       =====  ===== 

De advieskosten zijn gemaakt in het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van de 

verhuizing van de Oase naar de bibliotheekruimte.  

De overige kosten dienstverlening hebben betrekking op het inhuren van docenten en 

sportcoaches die ten gevolge van de coronamaatregelen minder werden ingezet. 

 

 



Verslag kascontrolecommissie 
 
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van SeniorenVereniging Rijen (SVR), 
gehouden op 18 september 2020, zijn tot de kascontrolecommissie voor het jaar 2020 
benoemd de heer Wim Schaffelaars en de heer Carel Gorissen.  
 
Op 20 april 2021 hebben zij de financiële administratie van de SVR over het boekjaar 2020 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
De bedragen zoals vermeld in de jaarrekening corresponderen met die van de financiële 
administratie en sluiten met een negatief resultaat van € 3.923. 
 
De administratie maakte een degelijke en verzorgde indruk. Er werden geen afwijkingen 
geconstateerd. 
 
De kascontrolecommissie is van mening dat de jaarrekening van de SVR over het jaar 2020 
een getrouw beeld geeft van het resultaat over 2020 en het vermogen per 31 december 
2020. 
 
Gelet op het bovenstaande adviseert de kascontrolecommissie aan de leden van de SVR om 
de jaarrekening 2020 goed te keuren en, in aansluiting daarop, het bestuur van de SVR te 
déchargeren voor het financieel beleid en beheer over 2020. 
 

Voor akkoord: 

 

Wim Schaffelaars 

 

Carel Gorissen 

 

Een gelijkluidende, geautoriseerde verklaring is bij het secretariaat de SVR aanwezig. 



SENIORENVERENIGING RIJEN
Begroting 2021

Ondanks dat niet duidelijk is in welke mate de coronamaatregelen de cijfers over 2021 zullen

beïnvloeden is toch getracht een realistisch beeld van de verwachting voor 2021 te schetsen.

De basis voor de begrotingscijfers 2021 zijn de werkelijke cijfers 2020 . Daar waar deze voor 

2021 aanwijsbaar zullen afwijken zijn de cijfers aangepast.

Baten

Contributies 33.500 35.736

Subsidies en donaties 41.500 40.046

Overige inkomsten 5.000 5.334

80.000 81.116

Bar Oase

Inkomsten 10.000 10.243

Uitgaven 2.500 2.497

7.500 7.746

Netto baten 87.500 88.862

Lasten

Dienstverlening 5.000 7.690

Accommodatie 43.250 42.462

Public relations 5.000 5.304

Algemene kosten 25.200 25.830

Inventaris 3.000 6.741

Financiering 1.500 1.568

Activiteiten/cursussen 2.150 1.134

Mutatie voorzieningen 2.400 2.056

-87.500 -92.785
Resultaat nihil/negatief 0 -3.923

werkelijkbegroting

20202021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SeniorenVereniging Rijen 

Locatie soc. de Oase 

Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen 

0161 – 22 71 97 

info@sv-rijen.nl 

www.sv-rijen.nl 

  

 


