Stichting
Vrienden van Sint Petrus

JAARVERSLAG 2012
___________________________________________________________

VOORWOORD

Ook dit jaar doen wij weer met plezier verslag van alle zaken die we in het verslagjaar hebben
ondersteund. Allemaal op het Zorgpark en ten behoeve van activiteiten voor de bewoners (cliënten)
of ter ondersteuning van de vele vrijwilligers die het hele jaar door actief zijn met de meest
uiteenlopende zaken.
De laatste jaren hebben we ook telkens een in het oog springend project gehad dat werd opgeleverd.
Ik bedoel daarbij zaken als de fontein, de dierenweide, de geuren- en kleurentuin, de restauratie van
het beeld van Sint Petrus enzovoorts. Dat is ons met het plan voor het wandelbos dit jaar niet gelukt.
Niet dat ons jaar daarom mislukt is, maar dat zijn we niet gewend. Meestal als we iets ter hand
nemen dan wordt het ook binnen een beperkte tijd afgehandeld.
In onze jaarverslagen leest u, onder het kopje bezittingen, al sinds jaar en dag een alinea over het
wandelbos aan de Bernhardstraat. En daarbij staat aan het einde van de alinea een belangrijke zin,
namelijk: hiernaast werd aan de stichting BrabantZorg en PeelrandWonen toestemming verleend om
in het genoemd wandelbos een waterbekken te mogen aanleggen voor de afvoer van regenwater.
En daar zit ‘m dus de knoop, want afwatering is door de ligging ten opzichte van de Peelrandbreuk
niet eenvoudig, met bijvoorbeeld een sloot, op te lossen.
Door Borgo Tuin- en Landschapsarchitectuur hebben we een plan van aanpak laten maken voor het
bosperceel. Daar zouden we mee aan de slag kunnen gaan, maar de bouwplannen voor een
volgende fase van Doe maar Gewoon liggen al klaar en ook daarbij is weer afwatering noodzakelijk.
Dus zolang er geen duidelijkheid over een definitieve oplossing voor de afwatering is, lijkt het ons als
bestuur niet handig om te starten met onze plannen voor het bos.
Máár ……. wat in het vat zit verzuurt niet!
Piet Kessels,
voorzitter
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING
Het financieel ondersteunen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van de cliënten van Sint
Petrus. Financiële steun wordt gegeven aan activiteiten die rechtstreeks aan de cliënten van Sint
Petrus ten goede komen. Dit zijn bijvoorbeeld recreatieve, culturele en andere activiteiten die het
sociale welzijn van de cliënten kunnen bevorderen en alles wat met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
WAAROM DEZE STICHTING
De bestuurders van toen waren van mening dat de gelden die bij elkaar waren gebracht in en rond
Sint Petrus, ook hier of rondom Sint Petrus ten goede moesten komen voor activiteiten voor
ouderen.
WAT DOET DE STICHTING
De stichting biedt financiële ondersteuning aan tal van zaken, zowel voor de bewoners van Sint
Petrus als ook de cliënten die gebruik maken van de diensten van Sint Petrus. Tevens wordt het
vrijwilligerswerk ondersteund.
SAMENSTELLING STICHTINGSBESTUUR
Het bestuur van de stichting Vrienden van Sint Petrus bestond in 2012 uit de volgende leden:
P.G.M. Kessels MBA - voorzitter
drs. W.H.M. van de Laar - locatiemanager Sint Petrus
A.H.M. Trienekens – secretaris/penningmeester
M.Th. Vos-Crooijmans - lid
ir. A.P.A.M. Wassenberg – lid
TOELICHTING OP INVESTERINGEN 2012
Elk jaar ondersteunt de Vriendenstichting een aantal activiteiten en schaft artikelen aan om het
welzijn van alle bewoners, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers te bevorderen. We maken
dankbaar gebruik van deze geweldige steun.
In het Vriendenhuis is in 2012 een nieuwe geluidsinstallatie aangebracht. Hier zijn vaak grotere
activiteiten waar goed geluid bij werd gemist. Deze ruimte is nu nog beter multifunctioneel in te
zetten. Daarnaast is het tuinmeubilair bij het Vriendenhuis vervangen met giften van de Vrienden
van Sint Petrus.
Bij de grote lift op de begane grond is een groot
aquarium geplaatst. De reacties van bewoners van
d’n Boogerd op hun aquarium waren zo positief, dat
andere bewoners vroegen of er ook een aquarium in
de algemene ruimte geplaatst kan worden. Gelukkig
hebben we vrijwilligers die zorgen dat het aquarium er
altijd pico bello uitziet.

Bij de hertenweide ’t Kloosterhofke zijn twee
extra banken geplaatst. Het is een mooie plek
om even bij te buurten of even uit te rusten
als je een rondje door het zorgpark loopt.
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In 2012 bestond d’n Boogerd 5 jaar. Dit is gevierd met een feestweek met allerlei activiteiten. Een
deel van de kosten was voor rekening van de Vrienden van Sint Petrus.
In december is er voor de drie grote bloembakken op het voorterrein kerstverlichting gekocht,
zodat we de kerstsfeer ook buiten kunnen benadrukken.
Dit is een overzicht van de eenmalige giften die de Vrienden van Sint Petrus hebben gedaan voor
de ondersteuning van activiteiten/goederen die niet uit AWBZ-gelden betaald worden en die enorm
bijdragen aan het welzijn van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van het zorgpark.
Daarnaast zijn er natuurlijk de vaste kosten van kienprijzen, een hapje en een drankje bij speciale
gelegenheden, kosten van uitstapjes en de kermis.
We zijn erg blij dat de Vrienden van Sint Petrus ook in 2012 weer zo gul zijn geweest met hun
gaven en ondersteuning.
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FINANCIËLE TOELICHTING OVER HET JAAR 2012
Begroting
Voor het jaar 2012 werd de begroting vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting van 6
december 2011 tot een bedrag van € 18.025,00. Uitgaven voor het wandelbos voor revitalisering,
de aanleg van verharde wandelpaden in het bos en zo mogelijk verwijderen/verplaatsen van een
regenwaterbekken zijn pro memorie geraamd.
In de loop van het jaar werden nog besluiten genomen voor de aanschaf van een elektronische
piano en een muziekinstallatie in het Vriendenhuis. Samen tot een bedrag van € 2.500,00.
De uitgaven werden bestreden uit de opbrengsten van een gehouden fancyfair, bijdragen van
sponsoren met de fancyfair, giften, renten van uitstaande gelden en door het aanspreken van het
vermogen.
Overzicht van de totalen van de kas en bankrekening.
Begin saldo 1-1-2012

Bank
+ 5071,39

Kas
+ 62,08

Totaal
+ 5133,47

Bankstortingen/opname
- 2550,00
+ 2550,00
0,00
Vaste bijdragen/kosten
- 1322,09
- 547,35
- 1869,44
Hertenkamp/tuinproject
761,51
88,50
850,01
Investeringen
- 11307,60
- 538,75
- 11846,35
Fancy fair
+ 7739,54
+ 102,55
+ 7842,09
Bijdrage BrabantZorg
- 1865,38
0,00
- 1865,38
Kienen
- 4636,48
- 940,66
- 5577,14
Diverse activiteiten
- 2269,50
- 435,73
- 2705,23
Diverse/verrekeningen
+ 17238,14
0,00
+17238,14
_______________________________________________________________________
Eindsaldo 31-12-2012
+ 5336,51
+ 163,64
+ 5500,15
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Bijlage 1
Voor een volledig inzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting volgt onderstaand een
specificatie per onderdeel.
Vaste bijdragen/kosten € 1869,40
Video opname en maken cd’s
Kamer van Koophandel
Kantoormateriaal/drukkosten
Bloemen verjaardag en interieur
Onderhoud stal, vijver en speeltoestellen
Glazen van Boekel Nia Domo
Reparatie schilderij

525,00
24,08
55,53
482,00
222,38
375,00
185,45

Hertenkamp/tuinproject € 850,01
Dierenweide en voer
Dieren
Perkgoed/potgrond/onderhoud bloembakken enz.
Tuinmateriaal

295,58
75,00
208,63
270,80

Investeringen € 11846,35
Aquarium in de hal
Tuinmeubels o.a. voor Doe maar gewoon
Restaureren biljart en laken
Digitale piano Ymaha
Geluidsinstallatie
Rapport landschapsadvies bos
Twee tuinbanken bij de dierenwei
Kruiwagen
Kerstartikelen

1279,25
4217,36
1122,99
916,00
1500,00
1428,00
595,00
249,00
538,75

Fancyfair € 7842,09
Gestorte contante ontvangsten en loterij
Ontvangen uit sponsoring/donaties
Inkomsten
Uitgaven
Netto opbrengst

9381,95
695,00
10076,95
2234,86
7842,09

Bijdrage BrabantZorg € 1865,38
Een aantal kosten voor bewoners en vrijwilligers worden intern met BrabantZorg verrekend.
Afnamen voor kienen worden hieronder niet verstaan.
Kienen € 5577,14
De voor kienprijzen en bijkomende kosten betaalde uitgaven. In dit bedrag is een gedeelte van
het jaar 2011 verdisconteerd.
Activiteiten/vieringen € 2705,23
Het betreft hier de uitgaven voor alle activiteiten en vieringen, echter met uitzondering van de
uitgaven voor kienen.
Fototentoonstelling
122,80
Handwerkartikelen
87,58
Optreden Diva d’n Boogerd
250,00
Sjoelen/barakken/koersbal
63,65
Kosten huiskermis
2186,13
Inkomsten huiskermis
880,00
1306,13
Paas-, Sinterkaas-, kerst- en oudjaarsviering
91,57
Dranken, carnaval, kerstviering en verenigingsleven
633,75
Bijdragen Carnavalsverenigingen
+
600,00
Afname BrabantZorg
749,75
Diversen inkomsten/uitgaven/overboekingen enz. € 17238,14
Bankkosten
Vervoerskosten taxi
Opname beleggersrekening

193,66
568,20
+18000,00
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Bijlage 2
Vermogen/bezittingen
Het vermogen van de stichting bestaat uit spaarmiddelen, beleggingen en een onroerend goed in
de vorm van een wandelbosje.
Overzicht van de financiële middelen.
Betaalrekening/kas
Saldo Verenigingsrekening
Saldo kas
Totaal
Beleggingen
Beleggersrekening
Beleggingen
Totaal

per 1/1-2012

per 31/12-2012

5.071,39
62,08

5.336,51
163,64
5.133,47

131.151,70
302.905,81

5.500,15

81.964,33
390.709,19
434.057,51
439.190,98

472.673,52
478.173,67

Beleggingen
Jaarlijks wordt door de Rabobank een beleggingsadvies uitgebracht. In overleg en aan de hand van
dit advies worden de beschikbare gelden belegd. Dit beleggingsadvies beoogt een defensief
doelrisicoprofiel. Hetgeen betekent dat de gelden in principe weinig risicovol worden belegd. Het
gemiddeld rendement blijft hierdoor echter beperkt. Het jaar 2012 gaf een licht herstel te zien van
het belegd vermogen. De rentevergoeding vertoonde echter een dalende trend.
Bezittingen
Een wandelbosje aan de Bernhardstraat met een oppervlakte van circa 1 ha. Hiervan is een klein
gedeelte in bruikleen gegeven aan Petanque vereniging Jeu de Bouckles voor een uitbreiding van
haar buitenspeelterrein. Het bruikleen betreft circa 525 m².
Hiernaast werd aan de Stichting BrabantZorg en PeelrandWonen toestemming verleend om in het
genoemd wandelbosje een waterbekken te mogen aanleggen voor de afvoer van regenwater.
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