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VOORWOORD 
 
Met dit jaarverslag geven wij u als lezers een zo goed mogelijk inzicht in onze activiteiten in 2013. 

Wat we hebben gedaan ter ondersteuning voor cliënten, voor medewerkers en voor vrijwilligers. En 
ook hoe we er na dit jaar voorstaan. 
 

Maar als ik persoonlijk terugdenk aan de Stichting Vrienden van Sint Petrus in 2013, is me vooral 
bijgebleven dat we in dat jaar te horen kregen dat ons bestuurslid Toon Trienekens te maken kreeg 
met een ongeneeslijke ziekte. En we hebben Toon inmiddels ten grave gedragen. Hij was 
gedurende vele jaren een vaste factor in ons bestuur, met veel ervaring en kennis. Een warme 
persoonlijkheid die veel heeft bijgedragen aan het welzijn van cliënten, bezoekers en alle andere 
betrokkenen in Sint Petrus. Wat mij bijzonder getroffen heeft daarbij is zijn uitspraak “ik heb een 
mooi leven gehad, ik was gelukkig”. 
 

In alle eenvoud bracht hij daarmee “het leven” terug tot zijn essentie.  Want als hijzelf het zo heeft 
beleefd, zal dat zeker zijn uitstraling hebben gehad op zijn gezin, zijn familie en andere mensen in 
zijn omgeving. Ik krijg daarbij een gevoel dat me doet denken aan de eerste vraag van de 
Katholieke Heilige Catechismus, namelijk “waartoe zijn wij op aarde?”  De huidige generatie 
managers kan die uitspraak prachtig verpakken en zij spreken dan over een missionstatement,  
hun leitmotiv of over kernwaarden.   

 
Als wij de uitspraak, zoals Toon die deed,  in ons Zorgpark Sint Petrus zodanig kunnen waarmaken 

dat aan het eind van hun leven méér mensen die uitspraak zullen doen, dan pas mogen we zeggen 
dat we succesvol zijn. We leggen daarmee “de lat wel ontzettend hoog”, maar met minder mogen 
we feitelijk niet tevreden zijn.  
 
Piet Kessels 
Voorzitter 
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS 
 
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 VRIENDEN VAN SINT PETRUS 
 
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 aan activiteiten voor 
ouderen. 
 
 
WAT DOET DE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS 
 
De Stichting Vrienden van Sint Petrus 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 2013 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 2013 

 
De bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn elk jaar blij met de ondersteuning die door de 
Stichting Vrienden van Sint Petrus wordt geboden. Zij maken veel extra’s mogelijk en dragen 
daarmee bij aan het welzijn van veel mensen. Onze dank daarvoor.  

Hieronder een opsomming van activiteiten die door de Stichting Vrienden van Sint Petrus is gedaan 
in 2013. 
 

In de binnentuin en op het wandelpad zijn een aantal voedersilo’s voor vogels geplaatst. Bewoners 
vinden het prettig om beweging in de tuin te zien. 
 

Bij de opening van het oude Sint Petrus werd 
door het bestuur een schilderij van 
kunstschilder Corneille geschonken. Dit 
schilderij heeft een opknapbeurt gehad en 

hangt nu op de begane grond bij de receptie, 
zodat iedereen kan genieten van dit 
kunststuk.   
  
Jaarlijks ondersteunt de Stichting Vrienden 
van Sint Petrus een aantal vaste activiteiten. 

Er worden van alle belangrijke 

gebeurtenissen films gemaakt door Betsie 
van Boxtel, waarmee een fantastisch archief 
ontstaat van levende beelden. De kosten van 
deze opnames worden gedragen door de 
Stichting Vrienden van Sint Petrus. 
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De fitnessruimte is uitgebreid met 
een leggpress. Dit is een groot 
oefenapparaat waarmee de been- 

en rugspieren geactiveerd kunnen 
worden. We zien vaak bij ouderen 
die minder mobiel worden de 

spiermassa van benen en rug 
afnemen, waardoor de kans op 
blijvende immobiliteit toeneemt. 
Met goede oefentherapie, o.a. met 
de leggpress, kan dit proces 
vertraagd worden.  

 
Elk jaar is er op het terrein van Sint 
Petrus een kermis voor jong en oud 
die massaal bezocht wordt door 
mensen uit Boekel en ver 
daarbuiten. Met deze kermis willen 
we het contact tussen de 

generaties bevorderen. Het is een 

genot te zien hoeveel mensen hiernaar toe komen en plezier beleven aan deze bijzondere activiteit. 
De kosten van de kermis worden gedragen door de Stichting Vrienden van Sint Petrus.  
 
Het onderhoud van de dierenweide en bijdragen in het tuinproject behoren ook tot de vaste 
uitgaven. De dierenweide is een vaak bezochte plek door veel mensen uit Boekel. 
 

De Stichting Vrienden van Sint 
Petrus heeft meebetaald aan de 
nieuwe fotodoeken op canvas op 
afdeling Bellefleur en Sterappel. 
De gangen zijn verfraaid door 
herkenbare beelden van 

karakteristieke gebouwen en 
monumenten uit Boekel die veel 
stof geven tot discussie op de 
gang. Wie heeft waar gewoond en 
wie weet waar de foto’s gemaakt 
zijn in Boekel.   

 

Alle bewoners krijgen voor hun 
verjaardag een bloemetje van de 
Stichting Vrienden van Sint 
Petrus. Dit wordt uitgereikt door 
een van de bestuursleden. Het 
bloemetje wordt bijzonder 
gewaardeerd door de bewoners 

en voor de bestuursleden is het 
een mooie gelegenheid in contact 
te komen met de bewoners van 
Sint Petrus.  
 
Daarnaast is er elk jaar een vast 

bedrag beschikbaar voor hapjes 
en drankjes tijdens activiteiten en 
worden de prijzen voor de 

wekelijkse kienmiddag betaald 
door de Stichting Vrienden van 
Sint Petrus. 
 

Een hele lijst van zeer 
waardevolle investeringen, ook in 
2013 waarvoor nogmaals de 
hartelijke dank van alle bewoners 
en bezoekers van Sint Petrus!  
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FINANCIËLE TOELICHTING OVER HET JAAR 2013 
 
Begroting 

 
Voor het jaar 2013 werd de begroting vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting 
Vrienden van Sint Petrus van 17 december 2012 tot een bedrag van € 15.800. Door het ontbreken 

van voldoende financiële gegevens werden de investeringskosten voor een herstel van het  
wandelbos, een zo mogelijke verwijdering/verplaatsing van het hemelwaterbekken, een beveiliging 
voor het hemelwaterbekken en de aanleg van een sproei-installatie voor de binnentuin van Sint 
Petrus pro memorie geraamd. 
In de loop van het jaar werd nog een besluit genomen om een bijdrage van € 10.000 te 
verstrekken voor de aanschaf van een personenbus.  

 
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.  
 

    Bank   Kas   Totaal   

Begin saldo 1-1-2013    +   5336,51   +   163,64  +  5500,15 
 
Bankstortingen/opname -    3100,00  + 3100,00            -         0,00 
Vaste bijdragen/kosten      -      506,89   -    720,80  -   1227,69 
Hertenkamp/tuinproject -      751,15  -    127,50        -     878,65 
Investeringen   -    6659,94  -        0,00  -   6659,94 

Fancyfair   +   7480,31  -   1109,83  +  6370,48 
Bijdrage BrabantZorg   -          0,00            0,00  -         0,00 
Kienen    -    1250,00          -       49,00    -    1299,00 
Diverse activiteiten  -    1735,98  -   1135,29  -    2871,27 
Diverse/verrekeningen  + 11553,08            0,00  +11553,08   
_______________________________________________________________________ 

Eindsaldo 31-12-2013  +  10365,94  +    121,22  + 10487,16 
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Bijlage 1 
 

Voor een volledig inzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Vrienden van Sint Petrus 
volgt onderstaand een specificatie per onderdeel. 
     
Vaste bijdragen/kosten  € 1227,69 
Video opname en maken cd’s          240,00 

Kantoormateriaal/drukkosten            51,95 
Bloemen verjaardag en interieur         408,00 
Onderhoud stal, vijver en speeltoestellen        46,94 
Foto-expositie          480,80 
 
Hertenkamp/tuinproject € 878,65 

Dierenweide en voer           381,20 
Perkgoed/potgrond/onderhoud bloembakken enz.       411,86 
Tuinmateriaal/onderhoud vijver         85,59  
 
Investeringen € 6659,94 
Vervanging camera kerk       575,00 

Fitnessapparaat                4721,86 

Foto’s Boekel in de gangen       700,00 
Aanmaak website        663,08 
 
Fancyfair  € 6370,45 
Gestorte contante ontvangsten en loterij                                   9140,00 
Ontvangen uit sponsoring/donaties           365,00 
Inkomsten                                   9505,00 

Uitgaven                      3134,55 
Netto opbrengst                          6370,45  
   
Bijdrage BrabantZorg €  0,00 
Een aantal kosten voor bewoners en vrijwilligers wordt (met een maximum van € 2500,00) intern 
met BrabantZorg verrekend.  Afnamen  goederen voor kienen worden hieronder niet verstaan. De 

nota hiervoor was op 31 december nog niet ingediend.  
 
Kienen  € 1299,00 
De voor kienprijzen en bijkomende kosten betaalde  uitgaven (tot een maximum van € 2000,00).  

Er volgt nog een aanvullende nota over dit boekjaar.  
 
Activiteiten/vieringen € 2871,27 

Het betreft hier de uitgaven voor alle activiteiten en vieringen echter met uitzondering van de 
uitgaven voor kienen. 
Materiaal Boekel-700        113,00 
Kosten huiskermis          1881,50      
Inkomsten huiskermis           500,00    
                      1381,50  
Paas-, St.Nicolaas-, kerst- en oudjaarviering           158,24 

Dranken, carnaval, kerstviering en Verenigingsleven         818,53 
Bijdragen Carnavalsverenigingen          + 475,00 
Afname BrabantZorg        875,00 
 
Diverse inkomsten/uitgaven/overboekingen enz. € + 11553,08 
Bankkosten                               157,92  

Vervoerskosten taxi                   289,00     

Opname beleggersrekening                +12000,00 
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Bijlage 2 
 

Vermogen/bezittingen. 
Het vermogen van de Stichting Vrienden van Sint Petrus bestaat uit spaarmiddelen, beleggingen en 
een onroerend goed in de vorm van een wandelbosje. 

 
Overzicht van de financiële middelen. 
 
            per 1/1-2013        per 31/12-2013  
Betaalrekening/kas 
Saldo Verenigingsrekening           5.336.51       10.365,94 

Saldo kas          163,64                    121,22   
Totaal            5.500,15          10.487,16
     
 
Beleggingen 
Beleggersrekening                    81.964,33       69.281,38 
Beleggingen              390.709,19         424.205,99 

      472.673,52       493.487,37 

Totaal      478.173,67         503.974,53   
 
 
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. D.w.z. dat de gelden in principe weinig risicovol worden belegd. Het gemiddeld 
rendement blijft hierdoor echter beperkt. Het jaar 2013 gaf een herstel te zien van het belegd 
vermogen. De rentevergoeding van de beleggersrekening 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 hebben voor de afvoer van regenwater.  
 
 


