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Voorwoord van de voorzitter

Hoewel we ook in 2021 geconfronteerd werden met corona, kunnen we toch terugkijken 
op een mooi jaar. We hebben niet stil gezeten en ook onze aanvragers gingen creatief om 
met de gegeven omstandigheden; dit resulteerde in 46 aanvragen, waarvan wij er 43 positief 
beoordeelden. 
De aanvragen zijn heel divers; dat vinden we de charme van onze stichting.

De Stichting Annetje bestaat nu meer dan vijf jaar en dus werd het hoog tijd om eens terug 
te kijken en, waar nodig, bij te sturen.
Als bestuur worden wij allen zeer enthousiast over projecten waar sociale cohesie en 
sociale mobiliteit centraal staat. Het steunen van kwetsbare groepen in onze samenleving 
om sociale uitsluiting te voorkomen blijft belangrijk, daarnaast willen we focussen op 
structurele interventies om kwetsbaarheid te bestrijden.
Sociale cohesie willen we in de toekomst ook benadrukt zien in aanvragen voor cultuur en 
natuur, dit gaat zeker consequenties hebben voor onze werkwijze.

We hebben in de loop van 2021 afscheid genomen van penningmeester Guus van 
Puijenbroek. 
Guus is een van de initiatiefnemers van de stichting. Wij zijn hem heel dankbaar en we 
weten dat hij de stichting met oprechte belangstelling zal blijven volgen.
In Michel Meerkerk hebben wij een uitstekende opvolger gevonden.

Annemiek van Puijenbroek
Voorzitter

Goirle, mei 2022



pagina 2

Jaarverslag Stichting Annetje van Puijenbroek 2021

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd.

Projecten
Tijdens de vergaderingen zijn 46 aanvragen besproken, waarvan 43 zijn goedgekeurd.

Meerjarige projecten
• Stichting Leergeld Goirle 
• Stichting Leergeld Hilvarenbeek 
• Voedselbank, verdeelpunt Goirle 
• Voedselbank, verdeelpunt Hilvarenbeek 
• Sterkhuis, bijdrage aan fonds Sterker voor de toekomst 
• Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek 

Nieuwe aanvragen in 2021
• Stichting Samen Doen: bijdrage opleiding horeca medewerker van 

Goirlese vluchteling 
• Stichting Appelbloesem: zorgboerderij, bijdrage voor tweedehands bus 
• Stichting Benjamin: woon-zorg gemeenschap, bijdrage aanschaf 

tweedehands bus 
• Stichting Groei Veilig: bijdrage aan ontwikkelkosten en uitvoering van 

project over huiselijk geweld voor basisscholen
• Stichting Huifbedrijden Haghorst: bijdrage aanschaf paard 
• Guldenakker: inrichting fitnessruimte voor ouderen 

• Stichting Plan C: bijdrage aan Plan C tarief; korting 
op cultuureducatie voor minder draagkrachtigen 

• Zorgboerderij De Laarhoeve: bijdrage aan zitmaaier 
• TAGO: Theateratelier dat jongeren een unieke kans 

geeft om theater te beleven 
• Gilde van het Venerabele Sacrament: culturele 

activiteiten vanuit kerk en toren beter toegankelijk 
maken 

• ContourdeTwern Hilvarenbeek: bijdrage aan 
kerstattentie Dorpsondersteuners 

• Stichting Vrienden museum de Dorpsdokter: bijdrage 
aan modernisering en digitalisering museum
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• Gilde Sint Sebastiaan: toegankelijk maken van natuurpad, specifiek 
voor kinderen 

• De Werckwinckel: jongeren kennis laten maken met allerlei vormen 
van creativiteit 

• Zonnebloem Hilvarenbeek: bijdrage aan uitstap 
• Gewoon Bijzonder: “stroezelen” met pony voor jongeren met 

autistisch spectrum 
• Stichting KlarinetNsemble: bijdrage voor de Beekse opera met vele 

culturele verenigingen 
• Thebe de Clossenborgh: bijdrage voor tuinconcerten 
• Toneelgroep Nieuw Leven: toneel voor hele jonge kinderen, die heel 

actief betrokken worden 
• Biks Shots: Be a Star, programma om kinderen weerbaarder te maken, 

pakt (cyber)pesten aan
• Stichting Welgement: picknickplaats en tafel aan kanaal, toegankelijk 

voor mensen met rolstoel 
• Stichting De Lange Gracht: concertreeks met jongeren 
• Muziektheater Leediez: bijdrage voor aantal cabaret optredens 
• Stichting Rauwkost; Pauper Papa, een familievoorstelling die schuurt, 

raakt en ontroert 
• Stichting Prins Heerlijck: kinderen bakken cupcakes voor deelnemers 

Quiet 
• Stichting Hilvarenbeekse Uitdaging: deelnemers Quiet hebben tassen 

gemaakt 
• KBO Diessen: bijdrage voor meerdaagse uitstap 
• Stichting StoerWinterweken: skikamp voor gehandicapten 
• Paard en Pony Plezier: bijdrage inrichten stroezelruimte 
• Stichting Muziek en Dans: aantal concerten in kader van Sweelinckjaar 
• Gezelligheidskoor De Vrolijke Noot: enkele vrijwilligers zingen elke 

twee weken met bewoners van Thebe Elisabeth 
• Bibliotheek Midden Brabant: “De Boekenhoek” Diessen, uitgavepunt 

boeken voor ouderen 
• Stichting Concinnitas: aanvulling bibliotheek basisschool Haghorst 
• Nacht van het Gemis: middag- en avondprogramma rond thema 

Gemis 
• ContourdeTwern Hilvarenbeek: wijkcirkel Schutsboom, kwaliteit van 

(samen)leven bevorderen 
• Kiemuur: avond over eetstoornissen
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Financieel jaarverslag Stichting Annetje van Puijenbroek
Verdeling naar gemeente en aandachtsgebied

goirle totaal € 52.250

hilvarenbeek totaal € 60.605

natuurcultuursociale cohesie

€ 44.055 € 11.200 € 5.350

€ 42.750 € 9.500 € 0

natuurcultuursociale cohesie

Hilvarenbeek

sociale cohesie

sociale cohesie

cultuur

cultuur

natuur

natuur

Goirle

73%

18%

9%

46,30%
53,70%

82%

18%

Hilvarenbeek

Goirle
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 2021 2020
€ €

Liquide middelen 128.225 96.083

Totaal 128.225 96.083
 

PASSIVA 2021 2020
€ € € €

Vrij besteedbaar vermogen 81.855 91.173

Kortlopende schulden

Donaties 39.260 4.910

Kosten 7.110  -

46.370 4.910

Totaal 128.225 96.083
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Waarderingsgrondslagen
Tenzij anders vermeld, zijn alle bezittingen en schulden tegen nominale waarde opgenomen.

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden betreffen reeds toegezegde bijdragen per ultimo 2020 en 2021 die 
nog niet tot uitkering zijn gekomen. De nog uit te keren toezegging bedraagt per 31 december 
2021 € 39.260 (ultimo 2020: € 4.910).

Verdeling van projecten Gemeente 
Goirle

Gemeente
Hilvarenbeek

Totaal
2021

Totaal
2020

Projecten op het vlak van en 
verbetering van:

€ € € €

Sociale cohesie 13.500 22.400 35.900 2.250
Cultuur - 200 200 -
Natuur en toegang tot natuur - 3.160 3.160 2.660

13.500 25.760 39.260 4.910

Totaal
2021

Totaal
2020

€ €

Overige te betalen: - -
Kosten website vernieuwing 6.970 -
Overige kosten 140 -

7.110 -

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toezeggingen 
Ultimo 2021 heeft Stichting Annetje van Puijenbroek toezeggingen gedaan voor bijdragen in 
2022 en 2023:

Gemeente 
Goirle

Gemeente
Hilvarenbeek

Totaal 2021

€ € €

Stichting Leergeld - 5.000 5.000
Stichting Voedselbank 1.000 1.000 2.000
Stichting Plan C 4.000 4.000

4.250 10.000 11.000
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2021
€

2020
€

Schenkingen 107.500 107.500

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN PER 31 DECEMBER 2021
Grondslagen voor de bepaling van het saldo
Het voordelig of nadelig saldo van de staat van baten en lasten wordt gevormd door het 
verschil tussen de aan de verslagperiode toe te rekenen baten en de uitgaven voor projecten 
alsmede overige kosten.

Ontvangen donaties/schenkingen

Uitvoeringskosten
2021

€
2020

€
Website vernieuwing per saldo 1 2.939 -
Website - doorlopend 645 780
Bankkosten 119 111
Lidmaatschappen 73 145
Representatie 47 -
Overige 140 101

Totaal 1.136 2.149

1 In 2021 heeft onze website een upgrade ondergaan omdat deze technisch niet meer goed functioneerde. 
Een donateur heeft een schenking specifiek gericht op de vernieuwing van de website gedaan. Zonder deze donatie 
had deze vernieuwing niet op het huidige professionele niveau kunnen plaatsvinden. De bijdrage was € 11.000. 
Deze is in mindering gebracht op de totale kosten van de website vernieuwing waardoor ten laste van de Stichting 
voor de website vernieuwing € 2.939 is gekomen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021 2020

€ €
Ontvangen donaties 107.500 107.500

Uitvoeringskosten -3.963 -  3,7% -1.137 -  1,1%

Beschikbaar voor doelstelling 103.537 106.363

Giften/Uitgaven aan projecten 112.855 79.850

Tekort respectievelijk overschot -9.318 26.153
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Uitgaven aan projecten

De bestuursleden van de Annetje van Puijenbroek Stichting zijn onbezoldigd. 

Verdeling van projecten Gemeente 
Goirle

Gemeente
Hilvarenbeek

Totaal
2021

Totaal
2020

Projecten op het vlak van en verbetering van: € € € €

Sociale cohesie 42.750 37,9% 44.055 39,0% 86.850 76,9% 68.600 85,9%

Cultuur 9.500 8,4% 11.200 9,9% 20.700 18,3% 6.250 7,8%

Natuur en toegang tot natuur - 0,0% 5.350 4,7% 5.350 4,7% 5.000 6,3%

52.250 46,3% 60.605 53,7% 112.855 100,0% 79.850 100,0%

sociale cohesie

cultuur

natuur

76,9%

18,3%

4,7%


