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Voorwoord voorzitter 

 
Het jaar 2021 was het jaar dat we ons eerste lustrum mochten vieren. Op 15 juli 2021 was het 5 jaar 

geleden dat ons Bijna Thuis Huis geopend werd, en dat hebben we op gepaste wijze met al onze 

vrijwilligers gevierd. Op gepaste wijze…, want we zaten nog midden in de Corona-perikelen. En dus in 

wisselende, beperkte groepen, op gepaste afstand etc., maar wel in grote dankbaarheid met elkaar 

mogen vieren dat we die afgelopen 5 jaren zoveel mensen in hun laatste levensfase in ons huis 

mochten verwelkomen en hun en hun familieleden een warm “bijna thuis” mochten aanbieden. 

Maar, zoals al gezegd, 2021 was ook het jaar dat de Coronapandemie nog driftig huishield met ook 

grote consequenties voor ons Bijna Thuis Huis. Ter bescherming van onze vrijwilligers en alle andere 

betrokkenen moesten we ons huis een lange periode gesloten houden: na sluiting in januari konden 

we pas na Pasen, in april, met strenge protocollen en huisregels weer open. Ook kwamen er als 

gevolg van Corona minder gasten, waardoor er ook periodes van leegstand waren. Logisch gevolg 

was dat dit jaar aanmerkelijk minder gasten werden ontvangen, maar vanaf het nieuwe jaar 2022 

kijken we weer met optimisme vooruit. 

 

Vanzelfsprekend sluit ik af met een woord van dank aan al onze vrijwilligers en ook de professionele 

zorgverleners voor hun geweldige inzet in dit moeilijk jaar. 

 

Jan Koonings, voorzitter 
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Bijzondere gebeurtenissen in 2021 

 
Coronapandemie 
Na 2020 heeft ook in 2021 de Coronapandemie grote invloed gehad op de bezetting en het hele 

reilen en zeilen in ons huis. In zijn voorwoord besteedde de voorzitter hier ook al aandacht aan. 

Desondanks bleven onze vrijwilligers ons trouw en hebben ze, na hun vaccinatie en met 

inachtneming van allerlei noodzakelijke maatregelen, gezorgd dat ons huis weer open kon. 

 

Vrijwilligers 

De werkzaamheden in het BTHO staan of vallen met goede en toegewijde vrijwilligers. Het werven en 

selecteren van nieuwe vrijwilligers is, ook in coronatijd, een doorlopend proces en vraagt veel 

aandacht en tijd van de coördinatoren. Vrijwilligers zijn de spil van het huis, maar omdat zij naast het 

BTHO ook andere werkzaamheden en verplichtingen hebben, komt het voor dat zij ervoor kiezen de 

taken binnen het BTHO neer te leggen.  

 

In januari 2021 zijn we gestart met 48 zorgvrijwilligers waarna er gedurende het jaar diverse 

vrijwilligers afscheid hebben genomen, maar er gelukkig ook weer de nodige vrijwilligers zijn 

bijgekomen. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers die zich inzetten voor diverse andere 

werkzaamheden zoals de tuin, schoonmaak, boodschappen, automatisering, etc.  

De coördinatoren hebben tijdens de gedwongen sluiting van het huis in de lockdown-periodes zoveel 

mogelijk telefonisch contact proberen te houden met alle vrijwilligers om de motivatie te handhaven. 

Gelukkig blijkt dat de betrokkenheid van de vrijwilligers bij ons huis heel sterk is en dat iedereen na 

een periode van sluiting weer blij is om er samen de schouders onder te kunnen zetten. 

 

Bijeenkomsten, informatievoorziening en scholing 
Onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst waarbij vrijwilligers, coördinatoren, leden van de RvT, onze 

vertrouwenspersoon en de bestuursleden elkaar ontmoeten, kwam helaas te vervallen door Corona..  

Ook het aantal “koffie-uurtjes” voor vrijwilligers was minder dan gewenst. Wel werd een 

“basiscursus voor vrijwilligers” georganiseerd en in oktober een worgshop “Omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag”. 

 

Alle vrijwilligers, bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht worden wekelijks op vrijdag via de 

mail middels het “Informantje” door de coördinatoren op de hoogte gebracht van relevante zaken. 

Met bijdragen van diverse mensen blijven we op de hoogte en mogen we regelmatig leuke en 

verrassende verhalen lezen. Een belangrijke bijdrage voor onze saamhorigheid. 

 

Uitstapje 

Op 25 september konden we gelukkig weer wel ons jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers 

organiseren. Bestuursleden Frances en Leny hadden een leuk programma bedacht: op de fiets naar 

Oostelbeers, daar een heel gezellige “jeu de boule-middag” en terug in Oirschot een heerlijk koud en 

warm buffet in het scoutingsgebouw. Fijn dat dat weer kon. 

 

PR en werven vrijwilligers 

• Op 18 juni flyeren in Oostelbeers leverde bekendheid en nieuwe vrijwilligers op 

• Er zijn verschillende grote artikelen over de vrijwilligers van het BTHO gepubliceerd in het 

Oirschots Weekjournaal, de Huis aan Huis in Middelbeers en het Eindhovens Dagblad 
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• En er werd een fraaie folder ontwikkeld en verspreid, waarin onze vrijwilligers vertellen over 

hun dankbare werk en waarmee we meer vrijwilligers hopen te vinden. 

 

Afscheid Maria en welkom Lian 

Tot slot van de bijzondere gebeurtenissen mag natuurlijk niet onvermeld blijven de wisseling van één 

van onze coördinatoren. Vanaf de start, al vóór de opening van ons huis trad Maria Heesterbeek bij 

ons in dienst en werd zij één van de belangrijke mensen bij de ontwikkelingen. In de zomer van 2021 

gaf ze aan dat ze om persoonlijke redenen wilde stoppen. In goed overleg is ze tot 1 december in 

dienst gebleven tot het moment dat we een geschikte opvolgster gevonden hadden. Op diezelfde 1 

december namen we met een uitgebreide delegatie van bestuur en vrijwilligers afscheid van haar in 

de Heistal; een warm afscheid waarbij we Maria mochten verwennen en vooral ook bedanken. 

Het was tevens de introductie van haar opvolgster Lian van Hoof, die van Maria sleutels, telefoon etc. 

overhandigd kreeg, zodat ze aan de slag kon… 

 

Nogmaals veel dank aan Maria, en veel succes en plezier in het werk gewenst voor Lian. 

 

Aantal gasten  

In 2021 hebben we 8 gasten mogen verwelkomen waarvan 3 mannen en 5 vrouwen. De duur van het 

verblijf was wisselend, het kortste verblijf was 4 dagen, het langste 86 dagen. De 8 gasten hebben in 

totaal 238 dagen doorgebracht in ons huis. Zoals al toegelicht beduidend minder gasten door de 

Coronapandemie. Onze gasten hadden ook dit jaar een duidelijke binding met Oirschot; allen 

kwamen uit onze Gemeente of hadden daar familiebinding mee. De verwijzingen kwam via 

huisartsen, thuiszorg en de transferverpleegkundigen; en de steeds grotere bekendheid van ons huis 

draagt ertoe bij dat initiatieven ook van familieleden zelf komen. 

 

Bestuurlijke zaken  

Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd, waarvan éénmaal met de Raad van Toezicht.   

Het belangrijkste, steeds terugkerende agendapunt was: de coronapandemie en de impact op de 

totale gang van zaken in het huis. Daarnaast heeft het bestuur zich beziggehouden met de 

voorbereiding van het eerste lustrum, de Nota Vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, de financiën van 

onze Stichting, de bouwplannen Gasthuisstraat 16-18, contact met de huisartsen en 

thuiszorgorganisaties, en de ontwikkelingen op landelijk niveau VPTZ. Er is regelmatig overleg 

geweest met diverse organisaties zoals o.a. Stichting De Raven, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 

(VPTZ) en de Bijna Thuis Huizen uit de regio. 

 

Op 8 december 2020 is ons oud-bestuurslid Rosemary van der Avort-Lier plotseling overleden; wij 

gedenken haar met respect en dankbaarheid. 

 

Financiën en fondswerving  

Het verslagjaar is met een nadelig saldo afgesloten. De inkomsten bestonden uit onder meer subsidie 

van het Ministerie, diverse giften, acties, donaties en de logiesopbrengsten; deze waren per saldo 

vrijwel gelijk aan het vorige jaar. De uitgaven bestonden uit personele kosten, gebouw-gebonden 

kosten, afschrijvingen en diverse andere uitgaven. Het negatieve saldo is te wijten aan diverse 

gestegen kosten, in het bijzonder de loon- en personeelskosten door o.a. nieuwe CAO. Ondanks dit 

lagere financieel resultaat is er nog altijd sprake van een gezonde financiële situatie dankzij een 

behoorlijke reserve voor de Stichting.     
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Gedurende het verslagjaar hebben wij wederom giften en donaties mogen ontvangen. Van diverse 

particulieren en familieleden van overleden gasten werden donaties en schenkingen ontvangen waar 

we in onderling overleg een goede bestemming voor hebben gevonden. Bijzondere vermelding 

verdienen de bijdragen van de “Soepwandelingen” die we al gedurende meerdere jaren mogen 

ontvangen, en de RABO ClubSupport actie 2021, waarmee we het hoogste bedrag van alle 

honderden deelnemers uit de regio ZO Brabant behaalden; niet alleen een heel mooie cheque, maar 

ook weer een aanwijzing van de bekendheid en waardering van inwoners voor ons huis. 

 

Bestuur op 31 december 2021 

Jan Koonings, voorzitter  

Tiny Renders, penningmeester 

Frances Roks, secretaris  

Leny van de Schoot, bestuurslid 

Hendrikje Gloudemans, PR/communicatie  

 

Rooster van aftreden  

 

Naam Datum 
benoeming  

Datum aftreden 
en herbenoeming 

Tweede 
herbenoeming  

Definitief 
aftreden  

Jan Koonings Mei 2015 Mei 2019  Mei 2022  2025  

Tiny Renders Mei 2015 Mei 2019  Mei 2022 2025 

Leny van de Schoot Januari 2017  Januari 2021 Januari 2024  2027 

Frances Roks Januari 2019 Januari 2023 Januari 2026 2029 

Hendrikje Gloudemans November 2020 November 2024 November 2028 2030 

 

 

Raad van Toezicht op 31 december 2021 
Huub van Griensven, voorzitter  

Gabrielle Schoon  

Gerrit Damhuis 

 

Vertrouwenspersoon op 31 december 2021 
Lex Linsen 
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Financieel jaarverslag 2021 
 
BALANS per 31-12-2020 resp. 31-12-2021 
 
Activa    31-12-2020   31-12-2021 
 
Materiële vaste activa 
Verbouwingen   €  169.284   €  158.362  
Inrichting en inventaris   -     39.195   -     31.515  
     --------------   -------------- 
       €  208.479              €  189.877   
Vorderingen 
Overige vorderingen   -          407   -          309 
     --------------   -------------- 
      €       407   €         309 
Liquide middelen 
Kas     €         298   €           601 
Rabobank     -    87.936   -       95.301  
     --------------   ---------------- 
      €   88.234   €    95.902 
      -------------   -------------- 

Totaal     €  297.120   €  286.088 

 

 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
Overige reserves    €  290.187   €  280.930 
Voorzieningen 
Groot onderhoud gebouwen   -       4.810   -       2.956 
Kortlopende schulden 
Crediteuren    €       391   €      180  

Omzetbelasting   -          41   -        - 
Loonheffing    -        846   -    1.132 
Pensioen    -           -   -       406 
Overige schulden   -        845   -       890 
     ------------   ------------ 
      €     2.123   €      2.202 
      -------------   -------------- 

Totaal     €  297.120   €  286.088 
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Winst- en verliesrekening over 2020 rep. 2021 
 
Baten       2020      2021 
 
Donaties particulieren  €   3.117   €   6.557 
Acties t.b.v. Bijna Thuis Huis  -    6.804   -    6.615 
Donaties bedrijven   -    2.278   -       100 
Donaties organisaties   -    5.466   -       820 
Donaties uit collecten   -       954   -       300 
Logies gasten    -    4.274   -    7.806 
Giften en bijdragen in huis  -    2.573      -    1.156 
Subsidie VWS    -  44.932   -  46.919 
     ------------   ------------  
Som van de baten    €  70.398   €  70.272 
 

Lasten 
Lonen en salarissen   €  31.158   €  34.157 
Sociale lasten    -     5.116    -     5.332 
Pensioenlasten   -     2.276   -     2.650 
Overige personeelskosten  -        -       -        868 
     ------------   ------------ 
Personele kosten    €  38.550   €  43.007 
 
Afschrijvingen     -   18.649   -   18.601 
Huisvestingskosten    -     4.073   -     2.780 
Kantoorkosten    -     4.317   -     4.818 
Verkoopkosten     -    3.711   -     6.370  
Algemene kosten    -     5.927   -     3.963 
      -------------   ------------- 
Som van de lasten    €  75.227   €  79.539 
      -------------   ------------- 
Bedrijfsresultaat        -/- €    4.829                           -/- €     9.267 
 
Rentebaten en lasten    -            8   -              9 
      ------------   ------------- 
Resultaat         -/- €   4.821           -/-   €     9.258 
      ========   ======== 
 

 

 


