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Dit jaar ontvingen wij meer dan 80 aanvragen, waarvan
er 68 voldeden aan al onze voorwaarden. Deze zijn
vervolgens in de bestuursvergadering besproken, ter
vergelijking: in 2016 waren dat nog 47 aanvragen. Over
naamsbekendheid maken wij ons al lang geen zorgen meer.
Uiteindelijk werden 61 aanvragen geheel of gedeeltelijk
gehonoreerd, samen met onze langlopende verplichtingen
hebben we in 2017 64 projecten gesteund. Alle aanvragen
worden doorgesproken met de aanvragers; dit voorkomt
teleurstelling en zorgt er anderzijds voor dat de
vergaderingen van de stichting efficiënt verlopen. In totaal
kwamen wij 7 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering.

Het Thomashuis kreeg een bus, zodat de bewoners weer
comfortabel en veilig vervoerd kunnen worden.
In de categorie cultuur steunden we vorig jaar relatief
veel koren; in 2017 waren er meer aanvragen vanuit de
toneelverenigingen, bijzonder was de experimentele
voorstelling van de Kwekerij op landgoed Gorp & Roovert,
maar ook Maet hout Staet trok in Elckerlyc volle zalen met
hun voorstelling voor jong en oud.
Poppentheater Jeanne van Midde kreeg een kleine
bijdrage om workshops te organiseren voor kinderen; een
tiental kinderen was enthousiast in de weer in haar atelier
en het resultaat mag gezien worden.

Bijna 50 procent van het door ons te besteden bedrag
wordt uitgegeven in de categorie mens; er gaat relatief
veel geld naar projecten rond ouderen; in 2017 hebben we
veel projecten gesteund rond het thema dementie, zoals
de audio apparatuur in de Clossenborgh in de afdeling
voor dementerenden en de druk bezochte bijeenkomsten
in de Annetje kapel rond het boekje van Evie Sparidaens.
Daarnaast werden ook in diverse kernen weer
Zonnebloemverenigingen en Met je Hart gesteund.
Het is ons streven om te blijven zoeken naar nieuwe
projecten; zo kwamen we in contact met de Uilenburg;
een groep vrijwilligers die al meer dan 20 jaar elke
donderdag een groep mensen met een beperking
begeleiden. Ook zij wilden graag een muziekinstallatie, die
inmiddels intensief gebruikt wordt.

De categorie natuur ontwikkelt zich wat moeizamer;
maar daar gaat verandering in komen. In 2016 steunden
we een natuurpad in het Turkaa in Diessen; vele
malen per jaar trekken enthousiaste natuurgidsen met
schoolkinderen het gebied in. Dat wilden de andere
kernen in Hilvarenbeek ook wel; we hebben een aanvraag
hieromtrent goedgekeurd;
het bedrag wordt per kern opgenomen; zo gaat
binnenkort een natuurproject in Esbeek van start. Ook
in Goirle zijn we in gesprek met een natuurgids om een
vergelijkbaar project te starten.
Om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in Goirle
en Hilvarenbeek is het belangrijk dat wij zichtbaar aanwezig
zijn.
Door contacten met de lokale overheid, maar ook met
instellingen als Contourdetwern, Sterkhuis en andere
“sparringpartners” informeren wij ons over wat er leeft
binnen de gemeenschap om daarna aan te sluiten of
toch onze eigen koers te varen, gebaseerd op onze
doelstellingen.
Als Stichting nemen wij deel aan het Regionaal Fondsen
Overleg; een overleg binnen Tilburg eo. Interessant om
met “vakgenoten” visie en expertise te delen.
Sinds kort kent Goirle een overleg” maatschappelijke
waarde creatie”; ook daar sluiten wij als stichting bij aan.
Van tijd tot tijd leggen we als bestuur de resultaten van
ons beleid naast onze doelstellingen en stellen we ons de
vraag: “bereiken we nog steeds de doelgroepen die wij
voor ogen hebben en sluiten we aan bij de idealen die ten
grondslag liggen aan de stichting?” In 2018 herijken wij ons
beleidsplan; een goed moment om deze oefening weer
met elkaar te maken.

Gijsje Eigenwijsje in Baarschot deed een aanvraag voor
speciale matrassen voor kinderen die chemotherapie
hebben gehad. De stichting Gijsje Eigenwijsje heeft
inmiddels al 3 vakantiewoningen, waar terminaal zieke
kinderen een weekje met hun ouders kunnen verblijven.
Fijn om te mogen steunen! Maar ook een particulier
initiatief om kleine Sint attenties te maken voor kinderen
die anders niets krijgen, vinden wij hartverwarmend.
Een klein bedrag schonken we ook aan de Kookkanjers, die
een keer in de maand koken en eten met jonge mensen
met een beperking.
Samen met New Dutch Connections steunden we een
project bij Motor Cycle Support; jonge vluchtelingen en
statushouders krijgen een technische opleiding; zij leren
de basis beginselen voor automonteur; maar krijgen ook
een opleiding als heftruckchauffeur. 28 Studenten doen
wekelijks erg hun best om deze technieken, maar ook de
Nederlandse taal onder de knie te krijgen.
Gehandicapten sportgroep Goirle; uitstap Efteling

Goirle, 1 juni 2018
Annemiek van Puijenbroek Scheffers

Brug Molenpark
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middelen beschikken om ze aan te schaffen.
⍟ Werkgroep “Aandacht Voor Verlies en Verdriet Goirle”:
kleine bijdrage voor het bijstaan van mensen in een
rouwproces.
⍟ Smaak van Daar: kleine aanvraag voor een 		
multiculturele kook- en eetclub waarbij ervaren koks
samen koken met statushouders.
⍟ Stichting Theater Atelier Goirle Oisterwijk: een bijdrage
aan een stichting die theatervoorstellingen organiseert
voor en door kinderen. De bijdrage was ten dele voor
kaartjes voor minderbedeelde kinderen en ten dele voor
de organisatie van een voorstelling in Goirle.
⍟ Zonnebloem Diessen: bijdrage voor een busreis naar
Oudenbosch om mensen die in een sociaal isolement
zitten een dagje uit te bezorgen.
⍟ B.O.E.K. (Beleven Ontdekken Ervaren Kennismaken):
bijdrage aan een jaarlijks festival georganiseerd door
de bibliotheek Hilvarenbeek in samenwerking met
andere lokale organisaties. Dit jaar was het thema
natuurbeleving.
⍟ Zwemles Vluchtelingen: bijdrage voor de organisatie
van zwemlessen voor kinderen van statushouders. In de
meeste landen van herkomst worden geen zwemlessen
gegeven en de kinderen kunnen dus vaak niet 		
zwemmen.
⍟ Stichting Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen:
bijdrage voor de organisatie van een tentoonstelling
rond de Goirlese kunstenaar Luc van Hoek.
⍟ De Laarhoeve: bijdrage voor de ontwikkelboerderij
de Laarhoeve die werken met cliënten van Amarant
met een verstandelijke beperking. De aanvraag is voor
materialen om mee te werken in de tuin en in de keuken.
⍟ Rielse Verwendag: bijdrage aan een project waar men in
het kader van de internationale dag voor de ouderen
een dag met activiteiten voor ouderen en mensen met
een beperking organiseert.

Het bestuur van de stichting bestond in 2017 uit mevrouw
B. Moonen, mevrouw A.M.L. van Puijenbroek-Scheffers, de
heer P.J. van Zunderd, de heer A.R. van Puijenbroek en de
heer H.A. van Puijenbroek.

VERGADERINGEN

Het bestuur heeft in 2017 zeven keer vergaderd. De heer
A.R. van Puijenbroek heeft tweemaal een vergadering niet
bij kunnen wonen.

PROJECTEN

Tijdens de vergaderingen zijn 68 aanvragen behandeld,
waarvan er 61 zijn goedgekeurd.

MEERJARIGE PROJECTEN

⍟ Jan van Besouwhuis: bijdrage sponsoring Jan van
Besouwhuis.
⍟ Stichting Leergeld Hilvarenbeek: bijdrage waarmee dit
jaar in Hilvarenbeek 28 kinderen zijn gesteund conform
de doelstellingen van Stichting Leergeld.
⍟ Bond van wapenbroeders: bijdrage voor de jaarlijkse
herdenking van de Tweede Wereldoorlog met veteranen
en leerlingen van de lagere school.

NIEUWE PROJECTEN

⍟ Burgerinitiatief Bij Wies: een kleine bijdrage voor de
organisatie van een bijeenkomst in het Jan van 		
Besouwhuis om in contact te komen met mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
⍟ Stichting Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen:
bijdrage voor de restauratie van het rieten dak van het
wevershuis op de site in Goirle.
⍟ Hilversamba: bijdrage voor de aanschaf van
instrumenten voor een sambaband om deze ter
beschikking te stellen aan leden die de zelf niet over de

Verdeling
per thema

Natuur
18,6%

Cultuur
32%

Gemeente
Hilvarenbeek
45,4%

Mens
49,4%
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Gemeente
Goirle
54,6%

Verdeling
per gemeente

⍟ Midzomernacht: bijdrage aan het driedaags festival in
Goirle waaraan verschillende lokale muziekverenigingen
deelnemen.
⍟ Elckerlyc: bijdrage voor de aanschaf van headsets voor
muziek en theatermakers die ter beschikking zullen
staan voor meerdere gebruikers in de Hilvarenbeekse
gemeenschap.
⍟ Fier!: bijdrage aan een festival dat wordt georganiseerd
door vrienden van de jong overleden Niek van den
Broek en dat als doel heeft mensen samen te brengen
en te laten genieten van entertainment en (biologisch)
eten.
⍟ De Kookkanjers: een kleine bijdrage aan een kookclub
voor mensen met een geestelijke beperking.
⍟ Leediez: bijdrage aan een voorstelling in eigen productie
van een muziektheatergroep enkel bestaande uit dames.
⍟ ’t Turkaa: bijdrage voor een visclub in het natuurgebied
’t Turkaa.
⍟ Coöperatie Biest-Houtakker: bijdrage voor de aanschaf
van een duofiets.
⍟ Thomashuis: bijdrage voor de aanschaf van een busje
voor het vervoer van de bewoners van het Thomashuis
Goirle.
⍟ Coöperatie Haghorst: kleine bijdrage voor de oprichting
van een dorpscoöperatie in Haghorst.
⍟ Clossenborch: bijdrage aan het zorgcentrum voor de
aanschaf van audiosystemen en televisies in hun nieuwe
huiskamer inrichting speciaal gericht op dementerende
ouderen.
⍟ Den deel: bijdrage voor het laten vervaardigen van
‘oud-Hollandse’ spelen voor koningsdag in de wijk ‘Den
Deel’. De spelen worden gemaakt door de mensen van
de hobbysoos.
⍟ Zonnebloem Riel: bijdrage aan een ‘city-tour’ naar
Tilburg, langs plekken waar de ouderen van Riel vroeger
kwamen.
⍟ Kabeljauw: bijdrage voor de publicatie van een boek
over de molen de Doornboom in Hilvarenbeek.
⍟ VTC de Uilenburg: bijdrage voor de aanschaf van
audiovisuele middelen voor een groep vrijwilligers
die samen met mensen met een beperking 		
verschillende activiteiten organiseren.
⍟ Gijsje Eigenwijsje: bijdrage voor de aanschaf voor
speciale matrassen voor kinderen die chemo therapie
ondergaan. Stichting Gijsje Eigenwijsje organiseert korte
vakanties voor gezinnen met een terminaal ziek kind.
⍟ De Kwekerij: bijdrage voor een theatervoorstelling op de
landgoederen Gorp en Roovert en Gorp aan de Leij.
⍟ Theater van de Klucht: bijdrage voor een 		
theatervoorstelling speciaal gericht op kwetsbare

Theatergroep; De Kwekerij

ouderen. Eerder steunden we een dergelijk project in
Goirle. De organisatie gebeurde in samenwerking met
de Zonnebloem.
⍟ Reuzengilde: bijdrage voor een optocht waaraan de
twee eigen reuzen en een twintigtal reuzen uit Brabant
en België deelnemen. De reuzencultuur is in België
beschermd erfgoed.
⍟ Harmonie Sint-Willibrordus: bijdrage voor een concert
van de slagwerkgroep.
⍟ Stichting Landart Diessen: bijdrage aan een jaarlijks
evenement met een kunstroute in het buitengebied
om mensen te laten genieten van de schoonheid van de
omgeving.
⍟ Stichting Sportgroep Gehandicapten Goirle: bijdrage aan
een trip naar de Efteling voor de gehandicapte sporters
en hun begeleiders ter viering van hun veertig jarig
bestaan.
⍟ Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek: bijdrage aan
het opzetten van een jeugdafdeling waarvoor men een
gebouw wil opknappen en een natuurtuin wil aanleggen.
⍟ Fotoboek Hilvarenbeek: bijdrage aan een fotoboek van
de gemeente Hilvarenbeek met foto’s uit de periode
1980-1989.
⍟ Kompaan en de Bocht, cluster 6 (MAAT): bijdrage voor
hulpverlening in het project MAAT aan alleenstaande
minderjarige vreemdelingen die weinig aansluiting
vinden binnen de bestaande hulpverlening.
⍟ Broekeling en de bijen: bijdrage aan een educatief
programma voor de basisscholen van de gemeente
Hilvarenbeek rond het ven Het Broekeling en de
bijenschans daar.
⍟ Thebe Guldenakker: een bijdrage aan het project “’n
Schôon Portret” met als doel ouderen die nog niet in
de Guldenakker wonen kennis te laten maken met het
verzorgingshuis.
⍟ Contour de Twern: bijdrage aan een project rond
de buurtondersteuners met als concreet doel het
verwelkomen van nieuwe bewoners van de gemeente.
⍟ Stichting huifbedrijden de Donkhorst: bijdrage voor de
aanschaf van een paard dat geschikt is om rijlessen mee
te geven aan de cliënten van Amarant.
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⍟ De Vrolijke Noten: kleine bijdrage voor een kerstviering
samen met de cliënten van Thebe.
⍟ New Dutch Connections: bijdrage aan een project dat
er op is gericht om jonge asielzoekers en statushouders
hun ambities waar te kunnen laten maken. Er wordt
verbinding gezocht met verschillende partijen in de
Goirlese gemeenschap om deze groep kansen te
bieden.
⍟ De Stuurgroep DVG (Dementie Vriendelijke Gemeente):
bijdrage aan een project dat in het verlengde ligt van
het boekje dat Evi Sparidaens maakte voor mensen
die in hun directe omgeving worden geconfronteerd
met een dementie patiënt. De bedoeling is dat deze
boekjes op verschillende plaatsen aangeboden gaan
worden, zoals de spreekkamer van de huisarts en de
bibliotheek.
⍟ Rauwkost: bijdrage aan een stichting die als doel heeft
om ‘nieuw’ theater te maken erop gericht om nieuw
talent aan te trekken en om tot een hoger niveau te
komen.
⍟ Met je Hart: bijdrage aan een project dat als doel heeft
vereenzaming bij ouderen te voorkomen door ze uit te
nodigen voor een diner.
⍟ Gewoon-Bijzonder: een kleine bijdrage voor het 		
organiseren van allerlei activiteiten met kinderen met
een beperking.
⍟ Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek: bijdrage
aan het ‘Natuur en Milieu Educatie’ project, waarbij de
VNMH alle basisscholen van de gemeente Hilvarenbeek
uitnodigt in het natuurgebied ’t Turkaa.
⍟ Werkgroep Kerst Haghorst: kleine bijdrage voor een
kerstviering met jong en oud in Haghorst.

⍟ Streekfestijn: bijdrage voor een festijn gericht op het
buitengebied, om organisaties die in het buitengebied
actief zijn, kleine producenten van streekproducten en
burgers met elkaar in contact te brengen.
⍟ Poppentheater Jeanne van Midde: korte aanvraag voor
een project rond workshops voor kunst met kinderen.
⍟ Pluskoor de kempen: kleine bijdrage voor een 		
voorjaarsconcert georganiseerd door dit koor dat is
gericht op ouderen (mensen van 50+) die niet meer
mee kunnen met het ritme van een ‘gewoon’ koor.
⍟ Stichting Kapelconcerten: bijdrage voor de opnames
van de kapelconcerten: muzikale projecten waarvan
de uitvoering plaats vindt in de kapel van het Jan van
Besouwhuis.
⍟ Stichting Passionele projecten: bijdrage voor de 		
opvoering van twee cantates van Bach in de zaal van
Het Jan van Besouwhuis in Goirle.
⍟ Stichting KlarinetNsemble: bijdrage voor de opvoering
van een opera in Hilvarenbeek gericht op een zo breed
mogelijk publiek.
⍟ Zorgcentrum Thebe de Clossenborch: bijdrage voor een
project waarbij men middels muziek bij patiënten met
dementie oude herinneringen wil oproepen.
⍟ Evie Sparidaens: bijdrage voor de publicatie van een
boek gemaakt voor mantelzorgers die mensen met
dementie verzorgen.
⍟ Miranda van Erp: een kleine bijdrage voor het inpakken
van cadeautjes voor kinderen wiens ouders de komst
van Sinterklaas niet kunnen betalen.
⍟ Coöperatie Esbeek: bijdrage aan de evenementen rond
het 10-jarig jubileum van de coöperatie waaronder een
welkomtas voor nieuwe bewoners en de projecten,
‘Bikken bij de buren’ en ‘Esbeek of the future’.
⍟ De Dorpsdokter: bijdrage aan de verdere 		
professionalisering van het museum.
⍟ Sint Sjoo: bijdrage aan een theater show voor kinderen
in armoede, georganiseerd in het Jan van Besouwhuis.
⍟ Stichting Tilburgse Voedselbank: bijdrage aan de start
van een verdeelpunt van de Tilburgse Voedselbank in
Goirle.

Voorzitter			
A.M.L. van Puijenbroek-Scheffers

Penningmeester
A.R. van Puijenbroek

Secretaris			
H.A. van Puijenbroek
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA

		
Liquide Middelen
Liquide middelen

2017		
€			

STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER 2017

2016
€

23.809		

54.065

Overlopende activa

100.000 		

100.000

Totaal

123.809

154.065

		 2017 			
2016
		
€				
€
Ontvangen schenking
Uitvoeringskosten

Vorderingen

Netto resultaat eigen fondsenwerving

100.000 		
(3.601) 3,6%

PASSIVA

		
Eigen Vermogen
		
Vrij besteedbaar vermogen

2017 			
€ 			

Rentebaten

2016
€

87.434

112.598

36.375

41.467

96.399

100.000
(3.624)		 3,6%
96.376

Beschikbaar voor doelstelling

1 		
		
96.400

199
		
96.575

Giften/Uitgaven aan projecten

(121.564)

(96.958)

Overschot \ (Tekort)		

(25.164)

(383)

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal		
123.809
154.065

Zonnebloem Riel

8

Zonnebloem Goirle; de Keukenhof
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TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2017

Grondslagen voor de bepaling van het saldo
Het voordelig of nadelig saldo van de resultatenrekening wordt gevormd door het verschil tussen de aan de verslagperiode toe te rekenen baten en de uitgaven voor projecten alsmede overige kosten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Tenzij anders vermeld, zijn alle bezittingen en schulden
tegen nominale waarde opgenomen

ONTVANGEN DONATIES/SCHENKINGEN

OVERLOPENDE ACTIVA

Omschrijving
2017			
2016
		
€			
€

De overlopende activa betreft een vordering op VP
Exploitatie N.V. voor een toegezegde schenking aan onze
Stichting. Dit bedrag zal in 2018 worden overgemaakt.

KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden betreffen reeds toegezegde
bijdragen per ultimo 2017 die nog niet tot uitkering zijn
gekomen. De nog uit te keren toezeggingen bedraagt per
31 december 2017 EUR 36.375 (ultimo 2016: EUR 41.467).

Schenking

100.000

100.000

Totaal

100.000

100.000

UITVOERINGSKOSTEN
Verwendag Riel

Verdeling van projecten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2017

Gemeente
Goirle

Gemeente
Hilvarenbeek

Projecten op het vlak van en verbetering van:

Totaal

		

Mens

€

22.375

€

1.500

€

23.875

Cultuur

€

-

€

5.250

€

5.250

Natuur

€

-

€

7.250

€

7.250

€

22.375

€

14.000

€

36.375

Omschrijving			
			

2017			
€			

Bestuurskosten
Notariskosten inzake oprichting Stichting
Visitekaartjes bestuursleden
Website
Flyers/banners/plexiplaten/stickers
Kosten jaarverslag
Representatiekosten
Betalingsverkeer
Cursus opleiding voorzitter
Lidmaatschappen
Totaal

574
900
1.290
150
134
478		
75
3.601

2016
€
787
480
750
1.390
142
75
3.624

De bestuursleden van de Annetje van Puijenbroek Stichting zijn onbezoldigd.
Niet uit balans blijkende verplichtingen

TOEZEGGINGEN

Ultimo 2017 heeft Annetje van Puijenbroek Stichting voor
EUR 25.000 aan toezeggingen gedaan voor bijdragen in
de jaren 2018 t/m 2019. 		

UITGAVEN AAN PROJECTEN

Verdeling van projecten

Gemeente
Goirle

Gemeente
Goirle
%

Gemeente
Hilvarenbeek

Gemeente
Hilvarenbeek
%

Totaal
uitgaven aan
projecten

Totaal
%

Projecten op het vlak van en verbetering van:
Mens

€

31.857

26,2%

€

28.260

23,2%

€

60.117

49,4%

Cultuur

€ 30.000

24,7%

€

8.874

7,3%

€

38.874

32,0%

Natuur

€

4.500

3,7%

€

18.073

14,9%

€

22.573

18,6%

€

66.357

54,6%

€

55.207

45,4%

€

121.564

100,0%

Thomashuis
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