
Jaarplan en begroting 2017
In het beleidsplan 2016-2018 zijn de doelen van het Gilde Haaksbergen vastgelegd. Dit 

jaarplan en begroting geeft de doelen voor het jaar 2017 afgeleid van dat plan aan.

Onze doelen in hoofdlijnen voor het jaar 2017 zijn:

⦁ Doorgaan op de ingeslagen weg

⦁ Gilde verjongen en zichtbaarder worden in de samenleving;

⦁ meer nadruk op PR en communicatie;

⦁ een bijdrage leveren aan de zorg voor ouderen en kwetsbare burgers;

⦁ samenwerken met andere instellingen/organisaties.

Zoals bekend zijn de onderdelen van het Gilde:

⦁ Repair Café

⦁ Klussendienst

⦁ Hobbywerkplaats

Voor 2017 en wellicht volgende jaren willen we daar het onderdeel PR en communicatie 

aan toevoegen

Daarnaast wordt een begrotingsonderdeel algemeen opgenomen t.b.v. o.a. subsidies en 

overheadkosten.

Algemeen/organisatie

Alle uitvoerende en bestuurstaken worden verricht door vrijwilligers. Op jaarbasis zetten 

zich ruim 50 mensen zich in voor het Gilde Haaksbergen. De vrijwilligers zijn mensen met 

ervaring die klaar staan om anderen te ondersteunen. Die ondersteuning geeft hen energie 

en degenen die er gebruik van maken een positieve indruk van het Gilde. Ons doel voor 

2017 is het aantal vrijwilligers te verhogen en tevens een verjonging te realiseren. Bij deze 

verhoging/verjonging willen we met name ook aandacht besteden aan het aantal 

vrouwelijke vrijwilligers. De verhoging van het aantal is mede noodzakelijk ter realisering 

van de hierna bij de verschillende onderdelen genoemde doelen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid (en dus de begroting) en houdt toezicht op 

het functioneren van de verschillende onderdelen. Het bestuur bestaat uit 6 leden, 

daarnaast zijn drie extra coördinatoren bij de klussendienst. Doel voor 2017 is, naast  het 

hiervoor genoemde regelmatig overleg met vrijwilligers over de onderwerpen bestuur en 

beleid in 2017 en volgende jaren te voeren.
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Samenwerking

In Haaksbergen zijn diverse organisaties werkzaam op verschillende gebieden. De 

taken/doelen van deze instellingen/organisaties overlappen op een aantal gebieden met de 

onze. Om de vrijwilligers nog breder in te kunnen zetten en onze ervaring ook voor andere 

taken beschikbaar te stellen zullen we in 2017 contacten leggen met de organisaties die 

activiteiten uitvoeren op het snijvlak van onze taken en de taken van die anderen. Doel is 

een nauwere samenwerking en zorgdragen dat overlapping van taken wordt voorkomen. 

Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend dat we met andere organisaties werken aan een 

samenleving waarin eenieder, met name ouderen, positief kan functioneren. Gezien de 

daling van onze inkomsten wordt ook duidelijk dat samenwerking niet alleen kansen biedt 

maar zelfs ook een bestaansvoorwaarde zou kunnen worden.

Toelichting per onderdeel:

⦁ Repair Café.

Het Repair Café is gestart in 2015 en heeft zich in de voorgaande twee jaren een 

plaats verworven in de Haaksbergse samenleving. Het aantal klanten bedroeg in 

2016 gemiddeld 22 per maand. De klanten geven aan tevreden te zijn en laten dat 

ook blijken door middel van de vrijwillige gift. Voor het jaar 2017 gaan we uit van 

eenzelfde aantal en omvang van de gift.  Daarnaast willen we vanaf januari 2017 

een Repair Café starten in het Saalmerink. Voor bewoners van het Saalmerink is de 

afstand naar de Industriestraat te fors. Dit café is alleen voor bewoners van het 

Saalmerink toegankelijk. In 2017 starten we eveneens met een eerste workshop 

voor kinderen uit groep 7 en 8 van een basisschool in Haaksbergen. Deze workshop 

vormt de basis voor een eventuele uitbreiding in de jaren na 2017. Daarnaast 

onderzoeken we of een maandelijkse openstelling voldoende is en of er voor een 

uitbreiding voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Repair Cafe baten lasten Resultaat

Bezoekers, vrije gift 650

Opbrengst nieuwe activiteiten 250

Kopieerkosten 60

Apparatuur 150

Nieuwe activiteiten 500

Onvoorzien 50

Totaal Repair cafe 900 760 140

⦁ Klussendienst

De klussendienst is één van de onderdelen van het Gilde waar we al veel ervaring 

mee hebben opgedaan. Het blijkt dat de hier bedoelde kleinere klussen in en om 

het huis in een behoefte voorzien. Mede daarom onderzoeken we, in samenwerking 

met het Repair Café in hoeverre er behoefte bestaat aan een Repair Café aan huis 

of andere activiteiten die door vrijwilligers van het Gilde thuis bij mensen kunnen 

worden uitgevoerd. Het betreft hier met name inwoners met een smalle beurs, 
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daarom verloopt dit proces via Noaberpoort. Tevens zullen we het verzoek van de 

gemeente onze adviesfunctie in te zetten voor aanpassingen in het kader van langer 

thuis wonen nader onderzoeken en uitwerken. Daarnaast hebben mensen (die soms 

erg eenzaam zijn) behoefte aan contact (ondersteuning bij klussen thuis en daarbij 

ook andere zaken als: een wandeling, boodschappen halen en communicatie in 

bredere zin). Hier willen we onderzoeken in hoeverre dat door andere organisaties 

al wordt uitgevoerd en/of wij hier iets kunnen betekenen voor deze groep oudere 

inwoners van het dorp. Naast mannelijke, kunnen ook vrouwelijke vrijwilligers hier 

een belangrijke rol hebben.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Klussendienst baten lasten Resultaat

Klussen 1600

Opbrengst nieuwe activiteiten 250

Vrijwilligers 1120

Nieuwe activiteiten 500

Onvoorzien 50

Totaal Klussendienst 1850 1670 180

⦁ Hobbywerkplaats

Ook de hobbywerkplaats is één van de onderdelen van het Gilde waar we al veel 

ervaring mee hebben opgedaan. Het valt ons echter op dat het gebruik door derden 

in de laatste jaren beperkt is. Dat is jammer want we beschikken over een goed 

geoutilleerde werkplaats waar karweitjes kunnen worden uitgevoerd. We gaan er 

vanuit dat de belangstelling voor deze dienst groter is dan thans zichtbaar. Daarom 

willen we middels uitbreiding van de communicatie meer zichtbaar worden en 

daardoor meer inwoners in onze hobbywerkplaats ondersteunen. Overigens gaan 

we mede daarom de vaste kosten voor het gebruik wijzigingen in een vrije gift. 

Daarnaast willen we in 2017 één of twee workshops opzetten voor bijvoorbeeld 

zaken voor één van de feestdagen (voorlopig denken we aan Kerstmis (kerstboom)). 

Dit zou ook ten behoeve van een basisschool kunnen worden uitgevoerd. Dit 

overleg zullen we in 2017 starten.  Ook zijn we in overleg met Mediant over het 

opzetten een workshop voor cliënten van Mediant.
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De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Hobbywerkplaats baten lasten Resultaat

Klanten vrije gift 850

Verkoop oud ijzer etc 70

Verhuur aanhanger 50

Opbrengst nieuwe activiteiten 250

Onderhoud 250

Storten afval 25

Apparatuur inventaris klein 150

Nieuwe activiteiten 500

Machines/inventaris 500

Onvoorzien 50

Totaal Hobbywerkplaats 1220 1475 -255

⦁ PR en communicatie

Het bestuur heeft als doel gesteld dat we regelmatiger zichtbaar worden in 

dagbladen, huis- aan huis kranten en andere relevante uitingen voor het Gilde, met 

andere woorden: we willen de PR-activiteiten gerichter en planmatig inzetten. Dat 

betekent dus dat we naast nieuwe ontwikkelingen het bestaande aanbod verder 

willen uitbouwen en versterken door middel van verbetering van de PR van dit 

aanbod. Maar communicatie is meer dan dat, ook de samenwerking  met andere 

organisaties in de gemeente willen we opzetten en/of verstevigen. Samen gaat dat 

dan als het aan ons ligt betekenen 1+1=3. Het doel daarbij is dat we samen meer 

kunnen betekenen voor de inwoners van het dorp. In het jaar 2017 leggen we 

daarom de basis voor een nieuwe wijze van omgaan met PR, communicatie en 

samenwerking. Het overleg met andere organisaties in Haaksbergen zullen we in 

het eerste kwartaal van 2017 starten. Deze acties voeren we in samenspraak met de 

vrijwilligers uit, zodat we ook intern over een breed draagvlak kunnen beschikken.

Het bestuur denkt verder aan het aanstellen van een Public Relations persoon, als 

onderdeel van het bestuur, waarbij de taken in hoofdlijnen zijn:

⦁ Het regelmatig verzenden van nieuwsbrieven;

⦁ het plaatsen van good-practise (be good en tell it);

⦁ het onderhouden van contacten met diverse media;

⦁ het opstellen van een communicatieplan voor intern en extern gebruik;

⦁ het up-to-date houden van de eigen website;

⦁ eventueel het opzetten van een facebookpagina.
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De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

PR Communicatie baten lasten Resultaat

Opzet plan en nieuwsbrief 250

Totaal PR Communicatie 0 250 -250

⦁ Algemeen

Het Gilde Haaksbergen kan als vrijwilligersorganisatie niet functioneren zonder subsidie. We 

verwerven op drie manieren inkomsten om onze continuïteit te garanderen.

⦁ Subsidies. Deze nemen in de laatste jaren sterk af. In het jaar 2017 ontvangen we 

nog een subsidie van de gemeente en verder nemen we ook in 2017 deel aan de 

clubkasactie van de Rabo. Daarnaast verwachten we eveneens nog een subsidie van 

Livio.

⦁ Zoals bekend is het Gilde een ANBI instelling, dat betekent dat donaties aan het 

Gilde volledig aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. In 2017 starten we met de 

communicatie op dat gebied. We gaan er vanuit dat we door middel van deze 

donaties een extra bedrag aan inkomsten zullen verwerven.

⦁ We vragen aan de mensen die gebruik maken van het Repair café en de 

hobbywerkplaats een vrije gift voor onze inzet en het gebruik van materialen en 

machines. De klussendienst vraagt een vast bedrag van € 10 voor een klus van 

maximaal 3 uur.

Baten:

De aanvraag voor de subsidie van de gemeente Haaksbergen is ingediend en we rekenen 

erop dat we ook in 2017 een subsidie zullen ontvangen. 

Voor het jaar 2017 gaan we uit van een eerste aanzet tot het verkrijgen van donaties 

middels de ANBI status. 

Vorig jaar 2016 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De 

opbrengst was toen 873 euro. Voor het jaar 2017 gaan we uit van een iets lager bedrag, 

omdat er veel keuzemogelijkheden zijn voor mensen en zij niet altijd voor het Gilde zullen 

kiezen.

De vrijwilligers hebben in een bijeenkomst aangegeven dat ze bereid zijn om een kleine 

bijdrage te geven voor de vrijwilligersdag. Voor 2017 rekenen we op een deelname van 25 

personen. We hopen natuurlijk op meer.

Lasten

In het jaar 2017 vieren we ons 25 jarig bestaan. Het lijkt ons goed daar extra aandacht aan 

te besteden. Zichtbaarheid en draagvlak voor het Gilde zijn daarbij een belangrijk 

onderwerp. Maar ook aandacht voor de vrijwilligers, zonder wie het Gilde niet kan 
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functioneren, is onderdeel van het jubileum.

Natuurlijk is er ook sprake van een aantal vaste kosten. Daarbij moet worden opgemerkt dat 

we voor huur geen kosten maken omdat we gratis van de huidige ruimte gebruik mogen 

maken. We hopen dat dit gratis gebruik nog lang gecontinueerd zal worden. We moeten er 

echter rekening mee houden dat dit voordeel ook beëindigd kan worden. Dus hebben we 

middelen nodig om eventueel een huurbedrag te kunnen betalen. De vaste kosten zijn: 

Bankkosten, verzekeringskosten, kosten voor het jaarverslag, de nieuwjaarsreceptie, 

kantoorartikelen en onvoorzien. Het bestuur en de coördinatoren ontvangen een vaste 

onkostenvergoeding. Een deel van die vergoeding wordt als donatie aan het Gilde 

teruggestort.

De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt:

Algemeen baten lasten Resultaat

Subsidie Gemeente 1700

Clubkasactie Rabo 650

Opbrengst ANBI 500

Vrijwilligersdag 250

Livio 693

Landelijk Gilde 75

Nieuwjaarsreceptie 250

Kantoorartikelen 100

Huishoudelijke artikelen 200

Bankkosten 125

Verzekeringen 210

Vrijwilligersdag 550

Onkosten bestuur 900

Lustrum 1000

Onvoorzien 150

Totaal 3793 3560 233

16-12-2016

Jaarplan begroting.def
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Bijlage

⦁ Begroting in hoofdlijnen:

Totaal Begroting 2017 Baten

Baten

Opbrengsten Repaircafe, incl. nieuwe activiteiten 900

Opbrengsten Hobbywerkplaats incl. nieuwe activiteiten 1220

Opbrengst klussen incl. nieuwe activiteiten 1850

Subsidies 2393

ANBI donaties 500

Rabo clubkasactie 650

Bijdrage vrijwilligers 250

Totaal baten 7763

Lasten

Lasten Repaircafe -760

Lasten Hobbywerkplaats -1475

Lasten Klussendienst -1670

Lasten PR en communicatie -250

Overheadkosten -860

Vrijwilligersdag -550

Administratieve lasten -250

Kosten lustrum -1000

Onkostenvergoeding bestuur -900

Totaal lasten -7715

Resultaat 48
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⦁ Balans 2016 en 2017

De balans is gebaseerd op de eindbalans van 2015, de prognose van de balans 2016 en 

de begroting van de exploitatie 2017.

Balans 31-12-2016 

prognose

Activa 2015 2016 Passiva 2015 2016

Liquide middelen Reserves

Bank 12759 13713 Algemeen 8870 9853

Kas 11 40 Nieuwe activiteiten 2000 2000

Kruisposten 100 100 Machines/Inventaris 2000 2000

Totalen 12870 13853 12870 13853

De prognose van de balans 2016 is gebaseerd op een inschatting van de inkomsten en 

uitgaven t/m ultimo 2016. Verder is rekening gehouden met het resultaat per ultimo 

2016, zoals ingeschat 

Balans 31-12-2017 

Prognose

Activa 2016 2017 Passiva 2016 2017

Liquide middelen Reserves

Bank 13713 13761 Algemeen 9853 12151

Kas 40 40 Nieuwe activiteiten 2000 250

Kruisposten 100 100 Machines/Inventaris 2000 1500

Totalen 13853 13901 13853 13901

Bij de prognose van de balans ultimo 2017 is rekening gehouden met het resultaat 2017 

conform begroting. Wij verwachten dat de overige onderdelen van de balans identiek 

zullen zijn aan de stand van zaken per ultimo 2016.
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