
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 2020 
 

Donderdag 19 maart 
Locatie: theaterzaal in CC de Boodschap 

Nassaulaan 62-64, Rijen 
Aanvang 13.30 uur 

 
 



 



 
 
 

 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Verslag ledenvergadering 13 maart 2019. 

3. Jaarverslag 2019. 

4. Bestuursverkiezing. Voorstel tijdelijke uitbreiding bestuur. 

Aftredend Henny van den Udenhout. Voordracht kandidaten door bestuur: 

Marian Heesbeen(vacature) en Charles Verhoosel. Melden tegenkandidaten bij 

secretaris tot 7 maart 2020, schriftelijk via postvak Oase of via e-mail 

info@sv-rijen.nl 

5. Vaststellen jaarrekening 2019. 

       5a. Balans per 31 december 2019. 

       5b. Exploitatierekening 2019. 

       5c. Toelichting balans per 31 december 2019. 

       5d. Toelichting exploitatierekening 2019. 

       5e. Inventarisstaat per 31 december 2019. 

       5f.  Verslag kascontrolecommissie. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie: een lid en een reserve lid. 

7. Vaststellen begroting 2020. 

8. Vaststellen contributie 2021. 

9. Vaststellen Beleidsplan 2020-2025. 

10. Mededelingen. 

11. Rondvraag en sluiting. 

 
Het Jaarverslag 2019, jaarrekening 2019, begroting 2020 en het beleidsplan 2020-2025 
liggen ter inzage in de Oase vanaf 2 maart 2020. Vanaf 2 maart 2020 kunt u deze ook vinden 
op onze website. Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 10 maart 
2020 bij het secretariaat via info@sv-rijen.nl of in postvak Oase.  
 
Lenie Schuermans, secretaris 

mailto:info@sv-rijen.nl
mailto:info@sv-rijen.nl
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Verslag Algemene ledenvergadering 13 maart 2019. 

Aanwezig: 80 leden  
Afwezig  m.b.v.v. Christ Maas, Joke Aarts, Joke Diepstraten.  
 

1.Opening door voorzitter. 
De voorzitter Truus Noij opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2.Mededelingen. 
Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met de gemeente over een eigen horeca 
vergunning bij de OASE. Op dit moment worden deze geformaliseerd. Het gewijzigde 
huurcontract met CCGR is nog niet ontvangen.  
Omdat er veel kleingeld in omloop is bij de bar in de Oase en dit nu niet meer in Rijen 
bij de RABO bank kan worden gestort, wordt gekeken naar een andere wijze van 
betalen bij de bar. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  
 

3.Informatie gemeente en GGD over fittesten voor senioren. 
De beleidsmedewerker Sport van de gemeente en een medewerkster van de GGD 
geven uitleg over fittesten voor alle inwoners van 60 jaar en ouder binnen onze 
gemeente. De uitnodigingen hiervoor worden door de gemeente verzonden en 
vinden plaats in de maand mei 2019. Voor Rijen zijn deze op 14 mei 2019 van 16.00 
tot 20.00 uur bij de Margriethal. 
 

4.Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 14-03-2018. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

5.Jaarverslag 2018.  
Terugblik op het jaar 2018. 
De voorzitter blikt kort terug op het jaar 2018 en hoe zij dit als nieuwe voorzitter 
heeft ervaren. Het was een bijzonder jaar met veel activiteiten. De protestactie op 
het gemeentehuis tijdens de commissievergadering in september jongstleden met 
meer dan 100 leden heeft veel indruk gemaakt. Ook bleek uit gesprekken die zijn 
gevoerd met alle zes politieke partijen, zij niet echt op de hoogte waren van hetgeen 
SVR betekent in het kader van o.a. ontmoeten en eenzaamheid. SV-Rijen heeft zich 
laten zien.  
Ook het project VoorMekaar bij Vita is een groot succes gebleken. Ruim vijftig 
mensen maken vier dagen per week gebruik van deze dagactiviteit.    
In het jaarverslag is het aantal deelnemers per activiteit opgenomen. Dit overzicht 
laat zien dat van meer dan 800 deelnemers per week er ongeveer 300 per week 
deelnemen aan een activiteit die gericht is op bewegen.  
Ook zijn er complimenten voor de vele vrijwilligers binnen onze vereniging die met 
heel veel inzet en vrij tijd onze vereniging maken wie we nu zijn. 
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De open dag georganiseerd in september bij het 65-jarig bestaan was een groot 
succes. Bezoekers waren in de gelegenheid om kennis te maken met alle activiteiten, 
die we organiseren binnen en buiten de Oase.   
 

6.Vaststellen exploitatierekening 2018 en balans 2018.  
Door middel van een powerpoint presentatie geeft de penningmeester Joep Wouters 
duidelijke uitleg over de financiën. De balans geeft een overzicht van onze 
bezittingen, vorderingen en schulden en de reserves. De bankrekeningen geven een 
afname van € 18.440,- te zien. Bij de vaststelling van de gemeentelijke subsidie is 
gesteld dat ons eigen vermogen 25% van het exploitatietotaal mag bedragen. Dit 
bedrag van   25.000 euro is zichtbaar gemaakt op de balans. In november 2017 
kregen we te maken met een forse stijging van de huur bij CCGR. De gemeente heeft 
inmiddels het via de subsidie gevraagde huurbedrag van 39.000 overgemaakt. Dit 
betekent dat de volledige subsidie op gaat aan huurkosten. Verder deelt hij mee, dat 
nagenoeg alle contributies binnen zijn met dank aan Miriam Gommans van de 
ledenadministratie. 
 

7.Verslag va de kascommissie over 2018. 
Piet van Kuijk, lid van de kascommissie doet verslag van de bevindingen van de 
kascommissie. In de verklaring geeft hij aan de financiële administratie en de daarbij 
behorende jaarstukken over 2018 te hebben gecontroleerd, en dat deze correct en 
goed verzorgd waren. De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester 
c.q. het bestuur décharge te verlenen. Onder applaus wordt door de vergadering 
décharge verleend met dank aan de penningmeester Joep Wouters.  
 

8.Benoeming nieuwe kascommissie. 
Piet van Kuijk is aftredend en de kascommissie bestaat nu uit Cisca Vonk en Nel 
Willemen, met als reserve lid Wim Schaffelaars. 
 

9. Begroting 2019.  
De begroting 2019 geeft een negatief saldo te zien 6000 euro. De vergadering gaat 
akkoord, waarna de begroting wordt vastgesteld. 
 

10.Vaststellen contributie 2020. 
Het bestuur stelt aan de vergadering voor om voor het jaar 2020 de contributie te 
verhogen van 22 euro naar 25 euro per jaar. Dit gezien het feit dat de contributie de 
afgelopen jaren niet is verhoogd. Tevens is dit van belang om de begroting sluitend te 
krijgen.  
De aanwezige leden gaan akkoord met deze verhoging in 2020. 
 

11.Stand van zaken visie en beleid. 
De notitie visie en beleid loopt tot 2018. Het is goed om deze te actualiseren. De 
bevolkingssamenstelling verandert en om hierop in te spelen is een herziening van 
visie en beleid de komende jaren nodig. Prognoses geven aan dat mensen ouder 
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worden en SV-Rijen wil zich hiervoor ook inzetten. Met name daar waar het gaat over 
belangenbehartiging. De voorzitter geeft aan blij te zijn dat Ingrid Scheifes bereid is 
om ons bestuur te versterken. Met haar brede sociale ervaring en maatschappelijk 
bestuurlijke ervaring is zij een welkome aanwinst binnen het bestuur.  
Na deze mededeling vraagt Cor Andeweg aandacht voor beleid ten aanzien van 
jubilea van activiteitengroepen en het jubileumbedrag dat door het bestuur 
beschikbaar wordt gesteld als zich dit voordoet. 
Het bestuur neemt deze vraag mee en komt hierop op terug.   
 

12. Rooster van aftreden bestuursleden en verkiezing.   
Adriaan Brouwers en Sjef Douma zijn aftredend en herkiesbaar. Ook Trudy Frickel is 
aftredend maar niet herkiesbaar vanwege drukke werkzaamheden. Trudy was binnen 
de PR commissie een “spin in het web” en we zullen haar kwaliteiten zeker gaan 
missen binnen het bestuur. Tijdens het 65 jarig bestaan heeft Trudy samen met de 
PR-commissie veel werk verricht, waaronder het maken van een waaier met 
informatie. Het is jammer dat ze na drie jaar stopt, maar er is begrip voor haar 
situatie. Na een dankwoord van de voorzitter en applaus ontvangt Trudy een 
bloemetje. De voorzitter deelt mee, dat er voor Trudy een vervangster is gevonden in 
de persoon van Marian Heesbeen. Ook voor haar is applaus. Trudy zegt haar taak met 
veel plezier te hebben gedaan en zegt dat ze trots is op de club.  
 

Adriaan en Sjef worden met een applaus in het bestuur herkozen. Hierna wordt de 
kandidatuur van Ingrid Scheifes aan de leden voorgelegd. Zonder stemming en bij 
acclamatie en met applaus wordt Ingrid in het bestuur gekozen. Helaas kon zij 
vanwege ziekte niet aanwezig zijn. Dit betekent dat het bestuur nu weer volledig is 
met negen leden. 
 

Afscheid VOA Tini van der Velden. 
Er is nog iemand in onze midden van wie we vanmiddag afscheid nemen als 
Vrijwillige Ouderen Adviseur. Tini heeft vele jaren deze functie met veel inzet en naar 
tevredenheid van onze leden vervult. Hij blijft nog wel actief als belastinginvuller. 
Staas, zijn vrouw, wordt ook bij het afscheid betrokken en spelt hem de zilveren KBO- 
speld op voor al zijn verdiensten.    
 

13.Rondvraag. 
Ciska Vonk vraagt naar de mogelijkheid om activiteitendata beter op elkaar af te 
stemmen en inzichtelijk te maken. Het bestuur neemt deze vraag mee.  
 

14. Sluiting. 
De voorzitter, Truus Noij, dankt allen voor hun komst en inbreng en nodigt allen uit 
voor koffie of thee met een traktatie. Na de pauze zal Da Capo een muzikaal  
optreden verzorgen.   
 
Lenie Schuermans, secretaris. 



 

Jaarverslag 2019 SeniorenVereniging Rijen t.b.v. de ledenvergadering op 19 maart 2020 
 
 1/4 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2019 
 

Terugblikken en vooruitkijken 
 
 
 

Algemeen 
Er zijn 23 activiteitengroepen, die allen goed worden bezocht door meer dan 800 deelnemers. 
Bij een aantal groepen ontstond zelfs een wachtlijst maar er zijn ook groepen die een terugloop 
van het ledenaantal zagen. Er is een gevarieerd cursusaanbod waarvoor veel belangstelling was 
in 2019. In 2019 stonden ook weer een aantal voorlichtingsbijeenkomsten op het programma. 
 

In 2019 kwam eindelijk de schriftelijke bevestiging van de gemeente en De Boodschap dat de 
bar in de Oase in de huidige vorm blijft bestaan.    
 

In 2020 blijven we ons inzetten om de belangen van senioren als wonen, zorg en welzijn beter 
te kunnen behartigen.  
 

Het vrijdagmiddag inloopspreekuur voor computerproblemen is gestopt in 2019.  Het Digitaal 
café in de Oase is een succes en SV-Rijen is nu tevens een leercentrum van SeniorWeb 
geworden. 
 

Daarnaast is het Repair café open op de laatste vrijdag van de maand. De Wegwijzer is eind 
2019 gestopt omdat het fysieke loket ‘Dorpsteam’ actief werd. 
 

Het totaal aantal bezoekers in de Oase stond in 2019 op 13.463. Dit betekent dat er per week 
meer dan 250 senioren de Oase bezoeken. Hierbij opgeteld de leden die De Leemput en Den 
Butter bezoeken, dan komen we op ruim 400.  
 

Bestuur 
 

Truus Noij Voorzitter 

Ingrid Scheifes Vice voorzitter 

Lenie Schuermans Secretaris 

Joep Wouters Penningmeester 

Wil Simons Coördinator gastvrouwen en cursussen 

Hanneke Thielen Coördinator speciale activiteiten, informatieochtenden en busreizen  

Sjef Douma  Coördinator activiteitengroepen 

Henny van den Udenhout Coördinator activiteitengroepen 

Adriaan Brouwers Coördinator sociaal domein (seniorenadviseurs en cliëntondersteuning) 
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Tijdens de algemene ledenvergadering is Ingrid Scheifes gekozen in het bestuur. 
Trudy Frickel is opgevolgd door Marian Heesbeen, die als coördinator communicatie heeft 
deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. 
 

Aan de orde zijn o.a. geweest: 

• Diverse bestuurlijke zaken 

• Ontwikkelingen rondom Wmo en de benoeming van onafhankelijke 
cliëntondersteuners 
 

Contacten binnen onze organisatie: 

• Twee maal overleg met de voorzitters van de activiteitengroepen 

• Jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe leden 
• Tweemaal overleg met de gastvrouwen 

 

Contacten met derden: 

• Organisaties die zich inzetten voor senioren: 
Vrijwilligersorganisaties, zoals Steunpunt Mantelzorg, Kerngroep dementie, 
Vrijwilligers Vita, de KBO’s, VIPVoorelkaar, Wonen met Gemak, Zonnebloem. 

• Seniorenplatform: 
Viermaal is overleg gevoerd met de gemeente over uiteenlopende zaken die voor 
senioren van belang zijn. Dit doen we samen met de andere Seniorenverenigingen 
en KBO’s uit onze gemeente. 

• Kringorganisatie KBO Brabant: 
De Kring, waarin vertegenwoordigd alle seniorenverenigingen binnen onze 
gemeente, van groot belang gezien de belangrijke taken die gemeenten van de 
centrale overheid heeft toebedeeld gekregen, met name inzake de Wmo. De Kring 
komt minimaal 2x per jaar bij elkaar. 
 

Financiën 
In 2019 hebben wederom een subsidieaanvraag ingediend. De door de Boodschap vanaf medio 
2017  forse huurverhoging is meegenomen in het subsidiebedrag dat we voor 2019 hebben 
ontvangen. 
Voor enkele groepen die gebruik maken van ruimten buiten de Boodschap is voor 2019 een 
bijdrage vanuit het bestuur toegekend. Dit wordt ieder jaar opnieuw bezien. 
 

Aantal contacten ouderenadviseurs en belastingservice  
 

 
 
 
 
 

 

Veel tijd wordt besteed aan de belastingaangiften. De wijze van invullen en verzenden van de 
aangiften verandert steeds. Gemiddeld huisbezoek duurt ca. een uur. Vaak komen er ook 
andere onderwerpen ter sprake en een luisterend oor kan belangrijk zijn. Aantal vragen per 
telefoon neemt toe. 
 
 

Belastingaangiften t/m mei 2018 198 

Belastingaangiften na 1 mei  7 

Huisbezoek 32 

Per telefoon 58 
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Communicatie  
Ook in 2019 werd de communicatie van onze vereniging verzorgd door onze pr-commissie. Elf 
keer verscheen er een nieuwsbrief die tegelijk met de ONS van KBO-Brabant bij de leden werd 
thuisbezorgd. Sinds ons jubileumfeest verschijnt die in kleur. In 2019 ontvingen de leden, 
waarvan een e-mailadres bekend is, ook een digitale nieuwsbrief met begeleidende e-mail. 
Vrijwel wekelijks kon men in het weekblad verslagen en aankondigingen lezen van activiteiten. 
De agenda van de speciale activiteiten was te lezen op het Rollend Nieuws in de Oase en 
uiteraard op onze website. Jaarlijks presenteren we een boekje met daarin alle cursussen en 
workshops, waarvoor je jezelf kunt inschrijven. Er wordt vanaf 1-1-2020 geen gebruik meer 
gemaakt van Hallo Gilze-Rijen. De vernieuwde website werd dagelijks geüpdatet. De agenda 
met de speciale activiteiten is op vrijwel elke pagina te zien. Men kan alle nieuwsberichten over 
activiteitengroepen op de eigen pagina terugvinden. Bekijkt men de website op een tablet of 
smartphone, dan wordt de breedte, het aantal kolommen dat men kan zien, automatisch 
aangepast. De website staat centraal in de communicatie. Wil een lid iets over de vereniging 
weten, dan moet die dat op de website kunnen vinden. De activiteitenwaaier bevat een 
overzicht van alle activiteiten van de vereniging. Daarnaast maakte de pr-commissie brieven, 
brochures, presentaties en artikelen in opdracht van onder meer het bestuur en de 
cliëntondersteuning Wmo. In 2019 is SV-Rijen overgestapt naar een andere leverancier voor de 
e-mailadressen waarmee eerdere problemen nu verholpen zijn. De communicatiegroep bestaat 
momenteel uit 5 personen die ieder hun eigen taak hebben. 
 

Aantal leden in de Activiteitengroepen.  

 

Activiteitengroep 31-12-2019 31-12-2018 

Biljarten 38 34 

Bingo   35 38 

Bridge 97 95 

Country line dance 40 60 

Creatieve handvaardigheid 15 15 

Fietsen 27 34 

Jeu de boules 78 81 

Kaarten 45 45 

Koersbal 16 16 

KunstKring 88 90 

Midgetgolf 20 27 

Nordic Walking 17 17 

Pitch en Putt 41 42 

Leeskring 27 27 

Quilten 11 11 

Seniorengym 20 20 

Sportgroep 50+  42 47 

Sjoelen 28 28 

Seniorenkoor Oase 22 28 

Fotografie De Vrijbuiters 12 12 

Schilder-/tekengroep 17 17 

SchrijveRijen 10 10 

Wandelen 42 42 
(van deze activiteiten, waaraan gemiddeld 300 leden deelnemen, zijn er 10 gericht op bewegen) 
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Aantal deelnemers bij de cursussen 
 

Aquarellen 20 

Aquafit Den Butter 19 

Bridge met een praatje 6 

Klassieke muziek  12 

Revue Kras op cruise    221 

Heel Rijen bakt 10 

Seniorfit 0 

Mozaïeken 13 

Ontstaan kerstlied 32 

Tai Chi 14 

Thuis op de tablet 14 

Thema koken Vegetarisch 10 

Thema koken Bourgondisch 10 

Thema koken voor mannen 19 

Wijncursus 14 

Bloemschikken 2018/2019 70 

 

Deelnemers speciale activiteiten 
 

Samen eten per keer 20 

Middag 80-plussers  50 

Infomiddag babbeltrucs  42 

Bustocht Keukenhof 1  100 

Bezoek Tweede Kamer  50 

Lezing levenseinde  45 

Senioren Expo Veldhoven  72 

Bingo per keer  40 

High tea  50 

Fietstocht Modelvliegclub  15 

Fietstocht De Roos  19 

Fietstocht Hilvarenbeek  11 

Infomiddag OV-chipkaart  34 

Lions concert Den Bosch  18 

Feestmiddag voor leden  120 

Vrijwilligersmiddag  108 

Voorjaarswandeling  25 

Paddenstoelenwandeling  30 

Kerstviering  280 
 

Cliëntondersteuning 
 

Telefonisch   12 

Persoonlijke contacten  74 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Administratieve Ondersteuning 6 
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SENIORENVERENIGING RIJEN

        BALANS 

Beginbalans per 1 januari 2019

€ €

Activa Passiva

Inventaris 30.994 Afschrijving inventaris 30.994

Kas Oase 35 Eigen Vermogen 25.000

Bank rekening courant 5.189 Exploitatie-egalisatie reserve 39.213

Bank rendementsrekening 70.000 Bestemmingsreserve 5.000

Nog te ontvangen 360 Vooruit ontvangen 8.460

Vooruit betaald 5.800 Nog te betalen 3.711

112.378 112.378

Eindbalans per 31 december 2019

€ €

Activa Passiva

Inventaris 1 Eigen Vermogen 25.000

Kas Oase 35 Bestemmingsreserves 44.702

Bank rekening courant 4.339 Voorzieningen 7.100

Bank rendementsrekening 80.009 Vooruit ontvangen 1.500

Nog te betalen 6.082

84.384 84.384



SENIORENVERENIGING RIJEN

Exploitatierekening 2019
2019 2019 2018

Resultaat Begroting Resultaat

Baten

CONTRIBUTIES -31.596 -31.000 -30.699

SUBSIDIE GEMEENTE -39.000 -39.000 -19.000

BAROPBRENGSTEN OASE -18.707 -15.500 -18.030

BILJARTEN -1.123 0 -897

KAARTEN, RIKKEN, JOKEREN -229 -200 -210

BRIDGE -34 100 -198

BINGO -1.162 200 -192

BIJZONDERE ACTIVITEITEN -4.195 -4.800 -8.646

CURSUSSEN -32 100 3.106

BESTEMMINGSRESERVE 0 -5.000 -1.542

RENTE BANK -20 -400 -101

Totaal -96.098 -95.500 -76.410

Lasten

ALGEMEEN 14.554 13.200 7.685

HUUR DE BOODSCHAP 35.962 36.000 34.828

AFDRACHT KBO 16.296 16.000 15.891

BESTUUR 5.625 5.800 5.267

SJOELEN 0 50 0

CREATIEF HANDWERKEN 0 50 0

KUNSTKRING 0 100 58

SCHILDER- EN TEKENGROEP 416 700 402

SENIORENKOOR OASE 1.120 1.300 1.120

COUNTRY-LINE-DANCE 3.445 4.000 3.445

JEU DE BOULES 1.080 1.100 1.080

PITCH EN PUTT 'DE SWING' 1.167 1.200 1.287

MIDGETGOLF 'DE MEPPERS' 240 200 221

SENIORENGYM 1.786 1.800 1.780

KOERSBAL 0 1.000 0

SPORTCLUB 50+ 4.662 4.500 3.816

FIETSEN 0 0 10

UIT ETEN 443 0 0

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 1.278 5.000 4.661

COMPUTERCURSUSSEN 434 2.000 1.412

65-JARIG JUBILEUM 0 0 11.881

VOORZIENINGEN 7.100 7.500 0

COMPUTERCURSUSSEN 0 0 -105

BESTEMMINGSRESERVE 0 0 -18.458

Totaal 95.609 101.500 76.279

Resultaat 489 -6.000 131

96.098 95.500 76.410



SENIORENVERENIGING RIJEN 

Toelichting balans per 31 december 2019 

De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vorderingen, schulden en de 

opbouw van het eigen vermogen. 

Inventaris/Afschrijving Inventaris 

Inventaris per 1 januari 2019      € 30.944 

Buiten gebruik        €   5.697 

          ----------- 

          € 25.247 

Aangeschaft/verkocht in 2019                     €   1.867 

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

Aanschafwaarde per 31 december 2019    € 27.114 

 

Afschrijving per 1 januari 2019    € 30.944 

Afschrijving op buiten gebruik               €   5.697   

  

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

        € 25.247 

Afschrijving 2019      €   1.866 

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

          € 27.113 

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

Boekwaarde per 31 december 2019     €   1 

          

De aangeschafte inventaris wordt direct afgeschreven ten laste van de exploitatie. 

Tevens zijn de rekeningen ‘Inventaris’ en ‘Afschrijving inventaris’ verminderd met een 

bedrag van € 5.697 voor die inventaris die in de afgelopen jaren geheel is 

afgeschreven en niet meer in gebruik is. 

Voor een nadere specificatie van de inventaris wordt verwezen naar de bijlage. 

 

Kas Oase 

In 2019 is begonnen met een proef om het muntgeld te verminderen. Daartoe kan bij 

de bar voor € 10 een consumptiekaart worden gekocht waarop de gebruikte 

consumpties werden afgetekend. 

Bij de evaluatie van de proef is geconstateerd dat het beoogde doel door het werken 

met de consumptiekaarten wordt bereikt. Ingaande 2020 wordt deze werkwijze 

definitief ingevoerd. 

  

Bank, rekening courant en rendementsrekening  

De liquide middelen zijn in het verslagjaar met € 9.159 toegenomen tot € 84.348. Het 

monetair beleid van de ECB heeft geleid tot een dermate lage rentestand dat de 

banken bij grote creditstanden al zijn overgegaan tot het berekenen van negatieve 

rente. Voor de SVR is dat (nog) niet het geval. Van een rendementsrekening is dan 



ook geen sprake meer getuige het feit dat op deze rekening over 2019 een rentebate 

kon worden bijgeschreven van € 9. 

Het bestuur blijft alert op mogelijkheden tot verbetering van het rendement op deze 

rekening. 

Eigen Vermogen 

In overleg met de gemeente Gilze-Rijen is een norm voor het eigen vermogen 

afgesproken van 25% van het exploitatietotaal, bij benadering neerkomend op een 

bedrag van € 25.000.  

Bestemmingsreserves en resultaatbestemming 

 

Een bestemmingsreserve kan worden getroffen voor niet kwantificeerbare, onzekere 

toekomstige financiële risico’s.  

 

In deze tijd van digitalisering, internet- en identiteitsfraude zijn de risico’s uit dien 

hoofde voor een organisatie moeilijk in te schatten, laat staan te verzekeren. 

Ingaande 2019 is een begin gemaakt om voor dit doel een bestemmingsreserve af te 

zonderen van het eigen vermogen. Eigenlijk is elk bedrag te laag als alle risico’s zich 

gelijktijdig voordoen. Besloten is om een bedrag te reserveren ter hoogte van de jaar-

lijkse contributie en dit te registreren onder ‘Calamiteitenfonds’. Voor 2019 komt dit 

uit op afgerond € 32.000. 

 

Wil een organisatie adequaat, efficiënt en veilig kunnen werken dan moet rekening  

worden gehouden met veranderende maatschappelijke eisen en ontwikkelingen. Dit 

heeft tot gevolg dat niet alleen de technische levensduur van een inventarisstuk be-

palend is voor het moment van vervanging, maar veeleer de economische levens-

duur. Vooral op het gebied van automatisering speelt dit een grote rol.  

Ook hier is een bedrag moeilijk in te schatten.  

Voor 2019 wordt uitgegaan van een bedrag van € 5.000 bij benadering gelijk aan de 

gemiddelde jaarlijkse investering van het inventarisniveau. Deze bestemmingsre-

serve zal worden geregistreerd onder ‘Investeringsfonds’.  

 

De bestaande ‘Exploitatie-egalisatiereserve’ blijft bestaan maar krijgt het karakter 

van een bestemmingsreserve om fluctuaties in het exploitatieresultaat op te vangen. 

Deze bestemmingsreserve wordt gemuteerd met het bedrag dat resteert na verwer-

king van de mutaties in het calamiteitenfonds en investeringsfonds.  

 

Het bovenstaande leidt tot het volgende overzicht: 
 

Exploitatie-egalisatiereserve per 1 januari 2019   € 39.213 

Bestemmingsreserve per 1 januari 2019             €    5.000 

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

          € 44.213 

Exploitatieresultaat 2019       €      489 

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

Totaal per 31 december 2019      € 44.702 



 

 

Herschikking reserves per 31 december 2019 

 

Calamiteitenfonds        € 32.000 

Investeringsfonds        €   5.000 

Exploitatie-egalisatiereserve      €   7.702 

          ----------- 

Totaal per 31 december 2019      € 44.702 

 

In de bestuursvergadering van 4 februari 2020 is de winstbestemming 2019 en de 

vorming van de bestemmingsreserves per 31 december 2019 uitdrukkelijk aan de 

orde geweest. 

Het bestuur is met bovenstaande herschikking akkoord gegaan. 

 

Voorzieningen 

Ingaande 2019 worden voorzieningen getroffen voor toekomstige, kwantificeerbare 

uitgaven en verplichtingen waarover reeds afspraken zijn gemaakt.  

Onder deze voorwaarden wordt een voorzieningen gevormd voor het in 2023 te 

vieren 70-jarig jubileum van de SVR, te registreren onder ‘Voorziening jubileum’.  

Omdat de investeringen meteen ten laste van de exploitatie worden gebracht zal een 

‘Voorziening investeringen’ worden gevormd voor de geplande investeringen, 

volgend op het verslagjaar. 

 

Voorziening 70-jarig jubileum      € 2.400 

Voorziening investeringen       € 4.700 

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

Totaal per 31 december 2019      € 7.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIORENVERENIGING RIJEN 

Toelichting exploitatierekening 2019 

Exploitatieresultaat 2019 

Over 2019 werd een positief exploitatieresultaat behaald van € 489. Begroot werd 

een negatief resultaat van € 6.000. Dat er toch nog sprake is van een positief resul-

taat is in grote lijnen een gevolg van hogere baropbrengsten Oase en lagere kosten 

bijzondere activiteiten.  

 

Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de exploitatierekening waarbij 

de cijfers over 2019 worden gepaard aan de begroting 2019 en de werkelijke cijfers 

over 2018. 

 

 

 



Staat van investeringen SVR

datum stuk omschrijving leverancier afdeling bedrag

31-5-2014 mei-05 Roldeurkast Office shop Kantoor 271

31-5-2014 mei-05 Roldeurkast Office shop Kantoor 264

30-6-2014 M5 Computer rollend nieuws G. Smit Oase 499

30-6-2014 jun-06 Kopieermachine G. Smit Kantoor 350

30-6-2014 jun-06 Koelkast Horeca Mega Store Oase 1.307

30-6-2014 jun-06 Computermeubel H. Bink Kantoor 199

30-6-2014 M5 Vaatwasser Levens Oase 3.922

30-6-2014 M5 Flessenkoeling Gamko Oase 4.507

31-7-2014 jul-07 Kastje Ikea Kantoor 50

30-8-2014 aug-08 Stofzuiger Harense Smid Oase 178

31-8-2014 aug-08 Projectie scherm H. Bink Oase 282

30-9-2014 sep-09 Tafelorgel Laenen Music Oase 1.499

30-9-2014 sep-09 Assistentie tafelorgel Laenen Music Oase 199

7-12-2014 M11 Koffiemachine en toebehoren EKS Oase 1.930

31-3-2016 Bnk 3 Brother printer Mirjam BCC Mirjam 102

31-10-2016 Bnk 10 2 luidsprekers met kabel Laenen Music Oase 390

31-10-2016 Bnk 10 Koeling bar Liebherr G1223-20 BCC Oase 299

30-1-2017 Bnk 254 Seagate STEB200020 BCC Penn.meester 88

3-3-2017 Bnk 1 Laptop Asus P756UB-T41 BCC Penn.meester 799

3-3-2017 Bnk 1 Microsoft Office T5D-02785 BCC Penn.meester 249

30-3-2017 memo 4 Samsung tablet 2x Galaxy tab A 10.1 + 64 SD cardCoolBlue ICT 472

30-3-2017 memo 4 Laptop Lenovo yoga 510-141sk  zwart (80s700H9MH)CoolBlue ICT 679

30-3-2017 memo 4 Opslag Back-up 128 gb met usb DatalO ICT 128

30-3-2017 memo 4 Tablet hoes draaibaar 2x Bol.com ICT 20

4-4-2017 memo 4 Laptop HP17-x003nd 17.3 inch Media Markt ICT 429

4-4-2017 memo 4 Beamer Panasonic PT-TW351R Beamershop24 ICT 829

4-4-2017 404 Microsoft Office Home &Business 2016Jambonit Secretariaat 254

4-4-2017 404 Asus Vivoboek R540LA-DM624T L Jambonit Secretariaat 905

30-6-2017 612/m9 Luidsprekers en beugels Laenen Music Oase 720

6-7-2017 806/m11 Biljartlakens 3* Genoeg Keu's Oase 1.118

31-8-2017 809-10/m12Stofzuiger Oase 235

29-11-2017 1211-13/m20Tablet Samsung Galaxy Tab A 10,1 Media Markt Oase 353

6-12-2017 1213/m20Camera en toebehoren Kamera-Express Redactie 682

13-12-2017 1220/m20HSA Bingomolen HSA Bingo 173

2-8-2018 801 Scootpallet 150

3-9-2018 901 Twee I-pads Media Markt ICT 718

1-7-2019 2 Aanschaf Lap-top PR 699

31-8-2019 2 TV monitor + standaard Bol.com Oase 1.318

Investeringen t/m 2019 27.264



Verslag kascontrolecommissie 

 

Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van SeniorenVereniging Rijen zijn op woensdag, 13 

maart 2019 mevr. N. Willemen en mevr. C. Vonk benoemd tot kascontrolecommissie 2019.  

 

Op donderdag, 20 februari 2020 hebben zij de financiële administratie van SeniorenVereniging Rijen 

over het boekjaar 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. 

 

De administratie maakte een verzorgde indruk. Er werden geen afwijkingen geconstateerd. 

 

De kascontrolecommissie is van mening dat de aangeboden jaarrekening een getrouw beeld geeft 

van het financieel handelen van het bestuur over 2019 en de financiële situatie per 31 december 

2019 van SeniorenVereniging Rijen. 

 

Gelet op het bovenstaande adviseert de kascontrolecommissie aan de leden om de jaarrekening 

2019 goed te keuren en in aansluiting daarop, het bestuur van SeniorenVereniging Rijen hiervoor 

décharge te verlenen. 

 

Voor akkoord: 

mevr. N.Willemen 

mevr. C.Vonk 

 



SENIORENVERENIGING RIJEN

Begroting 2020
2020 2019 2018

Begoting Resultaat Resultaat

Baten

CONTRIBUTIES -36.000 -31.596 -30.699

SUBSIDIE GEMEENTE -41.500 -39.000 -19.000

BAROPBRENGSTEN OASE -18.500 -18.707 -18.030

BILJARTEN -1.000 -1.123 -897

KAARTEN, RIKKEN, JOKEREN -200 -229 -210

BRIDGE 0 -34 -198

BINGO -700 -1.162 -192

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 0 -4.195 -8.646

CURSUSSEN 0 -32 3.106

BESTEMMINGSRESERVE 0 0 -1.542

RENTE BANK 0 -20 -101

Totaal -97.900 -96.098 -76.410

Lasten

ALGEMEEN 15.000 14.554 7.685

HUUR DE BOODSCHAP 37.000 35.962 34.828

AFDRACHT KBO 18.000 16.296 15.891

BESTUUR 5.500 5.625 5.267

KUNSTKRING 100 0 58

SCHILDER EN TEKENGROEP 450 416 402

SENIORENKOOR OASE 1.100 1.120 1.120

COUNTRY-LINE-DANCE 3.500 3.445 3.445

JEU DE BOULES 1.100 1.080 1.080

PITCH EN PUTT 'DE SWING' 1.200 1.167 1.287

MIDGETGOLF 'DE MEPPERS' 250 240 221

SENIORENGYM 1.800 1.786 1.780

KOERSBAL 1.000 0 0

SPORTCLUB 50+ 5.000 4.662 3.816

FIETSEN 100 0 10

UIT ETEN 500 443 0

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 1.500 1.278 4.661

COMPUTERCURSUSSEN 800 434 1.307

65/60-JARIG JUBILEUM 0 0 11.881

VOORZIENINGEN 7.000 7.100 0

BESTEMMINGSRESERVE 0 0 -18.458

Totaal 100.900 95.609 76.279

Resultaat -3.000 489 131

97.900 96.098 76.410



 



 


