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Jaarverslag 2020       
Voorwoord 
Het jaar begon anders dan we ons hadden voorgesteld. Tijdens onze laatste inloopavond van 2019 

hadden we vol trots onze agenda betreft de uitstapjes gepresenteerd. We hadden mooie activiteiten 

bedacht, zoals karten en lasergamen, bowlen en escaperoom. Helaas bepaalde het lot anders. 

Wij konden onze eerste uitstapje (karten en lasergamen) nog doen, maar daarna moesten wij 

wegens de corona-uitbraak onze volgende uitstapje annuleren. Het leek er niet op dat het snel 

voorbij zou zijn, daarom heeft het bestuur besloten om alle uitstapjes voor 2020 te annuleren. Wij 

konden eenmaal niet in grotere groepen bij elkaar zijn. Daarna volgden maatregelen vanuit de 

overheid, wat de doorgang van onze inloopavonden beïnvloedde. 

Met de sluiting van de horeca moest ook onze locatie voor de inloopavonden sluiten. Om toch aan 

de behoefte voor ontmoeten te kunnen voorzien, hebben we een aantal keer een online 

inloopavond gehouden. De bezoekers gaven aan dat een fysieke ontmoeting meer gewenst was. 

Gelukkig konden wij voor de zomer weer bij elkaar komen. We mochten met een maximaal aantal 

personen samenkomen, waardoor het bestuur heeft moeten besluiten om de vrije inlopen te 

veranderen naar inlopen waarbij een aanmelding verplicht is. We hebben een aantal activiteiten qua 

inhouden moeten aanpassen om de anderhalvemeter-regel te kunnen waarborgen. De tafels en 

stoelen gingen verder uit elkaar en bezoekers moesten blijven zitten. 

Wij merkten dat in het begin de bezoekers nog moesten wennen aan de nieuwe inloopavond, maar 

al snel werd het animo groter. Helaas moesten we ook bezoekers teleurstellen, wegens de maximale 

capaciteit. Gelukkig komt er licht aan het eind van de tunnel en wij hopen dan ook snel weer al onze 

bezoekers gezamenlijk te zien op een inloopavond of een uitstapje. 

Evelien Bosma  Patrick Decoster Jorian Kil 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 
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Jaarverslag 2020       
Activiteiten van de stichting 

Inloopactiviteiten 
Door de uitbraak van CoViD-19 hebben we het aanbod en de invulling van de inloopactiviteiten 

moeten aanpassen. We hebben bezoekers moeten verplichten zich van te voren aan te melden. Ook 

hebben een maximum moeten stellen aan het aantal bezoekers, vanwege de ruimte die beschikbaar 

is op de locatie. 

Hierbij hebben we in enkele gevallen ook triage moeten toepassen omdat er meer aanmeldingen  

waren dan er plek was. Hierbij hebben we gekeken naar het aantal keren dat een bezoekers is 

geweest, of bezoekers ook daadwerkelijk zijn komen opdagen de voorgaande keren en voorrang 

gegeven aan bezoekers die zich voor de 1e keer hebben aangemeld, zodat we deze nieuwe 

bezoekers ook een kans geven. 

 

Figuur 1 Overzicht bezoekers van activiteiten, blauw is totaal, oranje is aantal nieuwe bezoekers 

Uitstapjes 
Door de uitbraak van CoViD-19 rond maart, hebben we maar 1 uitstapje kunnen realiseren. Alle 

andere geplande uitstapjes zijn vanaf die datum opgeschort. 

Online-Inloopavonden 
Omdat een aantal fysieke inloopavonden vanwege de overheidsmaatregelen niet door konden 

gaan, is besloten om via Skype online inloopavonden te organiseren voor onze bezoekers. 

Speerpunt van deze bijeenkomsten waren dat we gewoon onze huidige activiteiten kunnen 

organiseren zoals we altijd doen. Voor de hitbingo activiteit hadden we een online bingokaart 

ontwikkeld zodat bezoekers thuis mee konden doen. 

Helaas was deze variant van de hitbingo geplaagd door technische tekortkomingen in de vorm van 

geluid dat niet duidelijk te horen was en niet gelijk liep met het video beeld. 

Uiteindelijk was de opkomst van de online inloopavonden niet wat we er van verwacht hadden. 
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Jaarverslag 2020       
Website 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, die we makkelijker en sneller kunnen aanpassen. Dit is 

nodig zodat we het aanmelden voor de inloopactiviteiten en uitstapjes kunnen automatiseren. Ook 

is behoefte aan een beter beheersysteem voor de website waarbij beheerders vanuit hun eigen rol 

aanpassingen kunnen klaarzetten. 

De website zal de mogelijkheid hebben om informatie over de activiteiten makkelijker toegankelijk 

te maken, bijvoorbeeld door activiteiten van de agenda aan een nieuwsbericht te koppelen. 

Resultaten Enquête 
Aan het einde van het jaar 2020 is een enquête uitgeschreven om te meten hoe de bezoekers onze 

activiteiten waarderen, en wat hun mening is over enkele ideeën die we in de toekomst tot 

uitvoering zouden willen brengen. 

Enkele resultaten van deze enquête zijn hieronder beschreven. 

Populairste activiteiten 

 
 

Populairste uitstapjes 
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Jaarverslag 2020       
Financiën  
Stichting ABCafé is eind 2019 opgericht, enkele maanden later hadden we te maken met corona. Dit 

is ook te zien aan bovenstaand overzicht. Wij hebben in 2020 één keer een uitstapje kunnen 

organiseren en het aantal inloopavonden was minder dan in 2019. De hogere kosten zijn te 

verklaren, doordat de huur van de ruimte is gestegen enkele facturen voor 2019, in 2020 zijn 

ontvangen. 

Ook in 2020 hebben we subsidie gekregen van de gemeente Breda, waardoor we ondanks de 

moeilijke tijden, onze inloopavonden konden organiseren. Stichting ABCafé is bezig met het creëren 

van een klein potje, zodat bij tegenvallers onze activiteiten hier geen hinder van ondervinden. 

Tevens wensen wij voor het komende jaar een laptop te kopen voor onze inloopavond en 

bestuursvergaderingen. 

Balans 
Staat van baten en lasten per 31 december 2020 

 2020 2019 

Baten   

• Donaties € 744,61 € 959,32 

• Subsidies € 1589,98 € 1288 

• Uitstapjes € 151,00 € 1148,5 

• Inloopavonden € 20,00 € 0,00 

Totaal € 2505,59 € 3395,82 

   

Lasten   

• Huur gebruik ruimte  € 600,00 € 240,00 

• Kantoorbenodigdheden € 4,96 € 20,95 

• Notariskosten € 0,00 € 599,22 

• Administratiekosten € 148,73 € 67,55 

• Onkostenvergoeding vrijwilligers € 133,00 € 43,58 

• Kledingkosten € 0,00 € 296,00 

• Reclame/advertentiekosten € 100,51 € 0,00 

• Representatiekosten € 0,00 € 10,00 

• Bankkosten € 169,19 € 0,00 

• Uitstapjes € 210,55 € 1491,73 

• Materialen inloopavond € 66,53 € 106,97 

Totaal € 1283,47 € 3026,00 

Resultaat € 1072,12 € 519,82 

 


