
Jaarverslag De Minkhof 2016 

Algemeen 

Deelnemers 

De oorspronkelijke doelstelling om een voorziening te zijn voor heel Lingewaard wordt waargemaakt. 

Zoals uit de onderstaande overzichten blijkt komen zowel onze deelnemers als vrijwilligers uit alle 

kernen van onze gemeente. Ook groeide het aantal betrokkenen gestaag. 

Samenwerking  

 

De samenwerking met SWL is gecontinueerd. De dinsdagmiddaggroep van mensen met een 

geheugenbeperking is de projectfase voorbij. Zowel deelnemers, betrokken vrijwilligers als SWL 

waren enthousiast. Omdat ook de gemeente nu het belang van deze activiteit erkend konden de 

eerste stappen worden gezet om de financiële afspraken bij te stellen naar kostendekkend.  

Openstelling 

 

In het verslagjaar is de zondag openstelling veranderd naar maandelijks met voorinschrijving. De 

zondag openstellingen hebben daarbij een thematische invulling gekregen en werden sindsdien ruim 

voldoende bezocht. Dit is een effectieve interventie gebleken. 

De woensdag en de vrijdag werden dermate druk, dat is besloten om per oktober ook op maandag 

open te gaan. Het deelnemersbezoek op maandag komt langzaam maar gestaag van de grond.  

Vrijwilligers 

In het begin van het jaar zijn 8 vrijwilligers opgeleid tot BHV-er.  

De coördinator vrijwilligers heeft dit jaar veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de communicatie en 

de organisatie en werking van de werkgroepen. Er is door iedere werkgroep tenminste een keer 

overlegd, waarbij voor die groep relevante afspraken zijn gemaakt. De meeste werkgroepen 

overleggen regelmatig. Er is afscheid genomen van een aantal mensen, maar de aanwas van nieuwe 

vrijwilligers compenseerde dat ruimschoots.  Iedere laatste dinsdag van de maand is middels een 

vrijwilligersavond voeling gehouden met wat leeft bij de vrijwilligers en wordt de waardering geuit 

voor de inzet. Daarbij is er in het voorjaar een vrijwilligersuitje  georganiseerd, een High Tea i.s.m. 

Watergoed te Valburg en was er de jaarlijkse vrijwilligers BBQ in augustus. Dit jaar is ook veel werk 

gemaakt van onze PR. Middels Facebook wordt iedere activiteit op het net getoond. Uit de bezoeken 

aan onze facebook pagina kunnen we het succes van onze activiteiten afleiden. Daarnaast is een 

actieve samenwerking vormgegeven met de pers, zoals Gemeente Nieuws. 

Bestuur 

2016 is gestart met de nieuwe bestuursstructuur. Van een 7-koppig bestuur is in een aantal stappen 

teruggegaan naar het huidige bestuur dat bestaat uit drie personen. Begin 2016 heeft de overdracht 

plaatsgevonden van de functie van penningmeester. Jan te Boekhorst gaf het stokje over naar Fred 

Boersma. Fred nam ook het dossier fondsenwering over van Huib Fienieg. Vanaf 1 april 2016 bestaat 

het bestuur van DM uit Jan Rossen, Huib Fienieg en Fred Boersma. In september nam Bianca Link 

afscheid als secretaresse. Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar en alle vergaderingen zijn 

genotuleerd. De besluiten werden vanaf mei middels een nieuwsbrief en een besluitenlijst ter 



beschikking gesteld aan alle vrijwilligers. Daarnaast heeft eind van het jaar een zelfevaluatie 

plaatsgevonden. Hierbij is de methode WGGWKB (wat gaat goed en wat kan beter?) gebruikt. 

Uitkomst was dat de algemene sfeer van de vergaderingen was verbeterd maar dat de eenheid van 

bestuur nog veel aandacht nodig heeft. Het lukt nog niet altijd om de eigen mening niet te uiten tot 

er een bestuursstandpunt over het betreffende onderwerp is. 

Met komst van Fred is er een kwaliteitsimpuls gegeven aan het financieel management van De 

Minkhof. Ook is er nu verbeterd inzicht in deelnemers (kernen, aantal, ed.). Mede hierdoor zijn de 

ontvangen gelden van de Goede Doelen organisaties adequaat verantwoord, is de bevoorschotting 

van het Oranjefonds aangepast en is een succesvol beroep gedaan op gemeentelijke subsidie.  

Overige activiteiten 

In 2016 is de raadsfractie van Lokaal Belang op bezoek geweest. Daarmee is een start gemaakt om 

DM meer op de kaart te zetten bij belangrijke externe partijen.  

Door de 2e deelname aan de Betuwse Uitdaging hebben we ons weer kunnen profileren bij bedrijven 

en instellingen in de Overbetuwe (gemeente Lingewaard en gemeente Overbetuwe). Bij de 

ruiltransacties hebben we het vrijwilligersuitje voor 2017, een flipover en een energieadvies 

“gescoord”. Als tegenprestatie zijn een houten kerstboom en een houten bedrijfslogo gemaakt. 

Financieel 

Opbrengsten 

De bijdrage van de deelnemers is t.o.v. 2015 met 50% gestegen naar € 14.672,00. Dit was 4% hoger 

dan begroot. 

De verkoop van producten is met 21% gestegen t.o.v. 2015 tot € 2.990,00 en was daarmee 20% 

hoger dan begroot. 

De huur wordt voor een periode van ten minste 5 jaar kwijtgescholden door de familie Wiedemeyer 

(contract 2014). 

In 2016 is € 27.610,00 ontvangen aan geoormerkte gelden van diverse fondsen. Deze gelden zijn 

bestemd voor de financiering van de coördinator en diverse investeringen in bedrijfsmiddelen en 

activiteiten en opleiding en training van vrijwilligers. 

De algemene donaties bedroegen € 14.324,00. Dit was ruim hoger dan begroot. Een in 2016 gestarte 

‘vrienden’ actie heeft € 1.960,00 opgeleverd (niet begroot). In november 2016 heeft de Gemeente 

Lingewaard een bedrag voor 2016 toegezegd van € 4.400,00 (niet begroot). 

De totale opbrengsten komen daarmee op € 106.296,00 (begroot € 96.650,00 +10%). 

Kosten 

De projectkosten zijn 16% hoger uitgevallen dan begroot. Met name de kosten voor de ‘dieren’ en 

‘activiteiten/workshops’ vielen hoger uit. 

Als gevolg van de investeringen in 2016 zijn de kosten van afschrijvingen gestegen van € 3.351,00 

naar € 5.061,00.  

De website kosten (beheer en beveiliging etc.) worden vanaf 2016 wel in rekening gebracht (was niet 

begroot). 



Resultaat 

Het resultaat bedraagt € 1.201,00. Dit is € 6.593,00 hoger dan begroot. 

Vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt 99% van het balanstotaal en is daarmee uitstekend te noemen. 

Investeringen 

In 2016 is voor € 21.263,00 geïnvesteerd in gebouwen en installaties. Deze investeringen zijn 

grotendeels door diverse Goede Doelen Fondsen gefinancierd. Deze gelden zijn deels in 2015 en 

deels in 2016 beschikbaar gesteld. Alle bestemmingsfondsen/reserves zijn per 31-12-2016 

vrijgevallen, behalve  € 2.300,00 van het Dutch Welfare Fund. Dit geld zal in 2017 worden besteed. 

Deze investeringen zijn gedaan om enerzijds de duurzaamheid van het gebouw en de 

toegankelijkheid te verbeteren en anderzijds bestemd voor de aanschaf van bijvoorbeeld 

gereedschappen voor tuin en werkplaats. Daarmee komen deze investeringen ten goede aan onze 

deelnemers en vrijwilligers. 

Verantwoording naar de Fondsen 

In het najaar van 2016 heeft de verantwoording plaatsgevonden van de geoormerkte gelden die in 

2015 en 2016 zijn ontvangen van de volgende Fondsen: Sluyterman-van Loo, Fundatie van den 

Santheuvel, Stichting R.C. Oude Armen KTR, KANS Fonds, VSB Fonds en Oranje Fonds Tender. Alle 

Fondsen zijn akkoord gegaan met de aangeleverde verantwoording. Het Oranje Fonds is tevens 

akkoord gegaan met de verantwoording van het eerste projectjaar (1-12-2015 – 1-12-2016) van onze 

coördinator vrijwilligers. 

 

(Betalende) bezoekers 

 maandag woensdag vrijdag zondag 

Bezoekers (gem.) Vanaf 1-10-2016 16 (14 in 2015) 14 (8 in 2015) 16 

     

intensiteit 1 dagdeel 2 dagdelen 1 dagdeel + diner hele dag 

 46% 1% 43% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kerncijfers van De Minkhof 

 2015 2016 

aantal deelnemers op woensdag 14 16  
aantal deelnemers op vrijdag 8 14  
aantal deelnemers op zondag (1 x per maand)  16  
aantal vrijwilligers bij maaltijd per dag 5 4  

    

aantal deelnemers uit:    

Angeren  5 4% 

Arnhem    

Bemmel  79 57% 

Doornenburg  3 2% 

Elst  1 1% 

Gendt  17 12% 

Haalderen  5 4% 

Huissen  15 11% 

Lent  4 3% 

Nijmegen  1 1% 

Oosterhout  1 1% 

Onbekend  8 6% 

totaal  139  

    

aantal vrijwilligers uit:    

Angeren   0% 

Arnhem  1 1% 

Bemmel  47 70% 

Doornenburg   0% 

Elst  2 3% 

Gendt  6 9% 

Haalderen  4 6% 

Huissen  5 7% 

Lent  2 3% 

Nijmegen   0% 

Oosterhout   0% 

Onbekend   0% 

totaal  67  

    

aantal Goede Doelen Fondsen 11 12  
aantal sponsoren 17 31  
aantal vrienden 0 78  

 


