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Inleiding 
Na een gedegen voorbereiding van 3 jaar, was 2017 het jaar waar de ontwikkeling van het 
Gemeenschapshuis in Panningen daadwerkelijk uit de startblokken kwam. 
Het burgerinitiatief kwam in de volgende fase terecht namelijk het in eigendom krijgen van het pand 
aan de Kerkstraat 27 in Panningen waardoor de verbouwing uitgevoerd kon gaan worden.  
 
In 2017 is de bestuursorganisatie ook verder geprofessionaliseerd en zijn met name lokale 
ondernemers betrokken bij de verbouwing van de ‘oude huishoudschool’. 
Het begin van iets moois in Panningen waar de gemeenschap in Panningen trots op mag zijn en waar 
men zich thuis voelt en gaat voelen. 
 
In dit jaarverslag zullen we nader ingaan op een aantal zaken die er voornamelijk toe hebben 
bijgedragen met betrekking tot de totstandkoming van het Gemeenschapshuis in Kepèl. Daarnaast 
wordt er inzicht gegeven in de financiën van de stichting. In de bijlage nog enige kerngegevens van 
dit jaarverslag. 
 
We nodigen u graag uit om dit jaarverslag aandachtig door te lezen, maar we nodigen u vooral uit om 
te komen kijken in het Gemeenschapshuis in Kepèl! 
 

 

Organisatie 
De ontwikkeling van het Gemeenschapshuis is tot stand gekomen door een burgerinitiatief van 3 jaar 
geleden. Deze gedreven burgers vormden ook t/m 2016 het bestuur van de Stichting.  
 
In verband met de opschaling van de activiteiten en benodigde kennis is het bestuur in 2017 
uitgebreid en zal nog verder worden uitgebreid in 2018. 
De bestuursactiviteiten zijn dermate verschillend op gebied van tempo en inhoud dat er is gekozen 
voor een dagelijks en algemeen bestuur van de stichting. 
 
Het dagelijks bestuur bereidt vergaderingen en beslissingen voor en buigt zich over het beleid voor 
de toekomst en draagt er zorg voor dat missie en visie uitgedragen wordt. 
 
Het algemeen bestuur is in 2017 vooral bezig geweest met de realisatie van de subsidie, -
sponsorgelden, de verbouwing, het richting geven van het beleid naar de gebruikers en de 
vrijwilligers.  
 
Alle beslissingen van de stichting worden met meerderheid van stemmen genomen in het Algemeen 
bestuur. 
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Het bestuur bestond in 2017 uit: 
 

Naam Rol 

Peter Janssen Voorzitter / DB 

Paul Jacobs Secretaris / DB 

Lambert Leenders Penningmeester / DB 

  

Mieke Habets Algemeen bestuurslid / AB 

Herm Driessen Algemeen bestuurslid / AB 

Piet Joosten Algemeen bestuurslid / AB 

Jack Kok Algemeen bestuurslid / AB 

  

Geert Wismans Adviseur / Transitie (geen formele 
bestuursfunctie) 

Piet Geurts Adviseur (geen formele bestuursfunctie) 

 
Alle bestuursleden voeren hun activiteiten pro deo uit. 
 

Bestuursoverleg 
Het dagelijks en algemeen bestuur vergadert elke 5 weken formeel waarvan notulen worden 
gemaakt. Daarnaast is er een actieve actie- en besluitenlijst voor beiden besturen. 
 
 

Gebruikersoverleg 
Een afvaardiging van het bestuur heeft frequent overleg met de Gebruikers. De gebruikers zijn onze 
klanten die met een vaste regelmaat ruimtes huren voor hun activiteiten.  
Dit gebruikersoverleg is cruciaal voor de ontwikkeling van het Gemeenschapshuis. In dit overleg 
worden afspraken gemaakt, beleid geïmplementeerd en wordt onze visie met betrekking tot het 
gedeelde eigenaarschap voorzichtig gebracht. 
 

Overleg Verantwoording 
De subsidie- en sponsorrelaties verlangen regelmatig een voortgang-status met betrekking tot de 
uitputting van de door hun beschikbaar gestelde middelen. In dit overleg, aangevuld met (financiële) 
rapportages wordt er een toelichting gegeven over het budget, de uitgaven en de verwachtingen. 
Eventuele zorgen of risico’s worden besproken en maatregelen worden getroffen indien nodig. Dit 
overleg vindt met name plaats met de gemeente Peel & Maas en de Provincie Limburg. 
 

Informatievoorziening 
In 2017 is het document, email en agendabeheer verder geprofessionaliseerd. Ook in het kader van 
de AVG wetgeving zijn er aanvullende maatregelen getroffen. Alle bestuursleden maken actief 
gebruik van deze omgeving. Derden partijen krijgen beperkt en tijdelijk toegang voor hun project of 
onderdeel waar ze voor bezig zijn. Het Gemeenschapshuis gebruikt hiervoor Microsoft Office365. 
De financiële administratie wordt in Yuki gevoerd, een veilige en professionele oplossing voor MKB 
bedrijven. 
In 2018 zal het relatiemanagement en de planning verder geprofessionaliseerd worden met 
ondersteunde softwarepakketten. 
De verouderde infrastructuur wordt compleet vervangen tijdens de verbouwing. 
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Eigendom 
Het pand was tot eind oktober 2017 in eigendom van de Gemeente Peel & Maas. De welzijn-stichting 
Vorkmeer gebruikte de locatie voor tal van activiteiten richting de burgers in Panningen. 
 
Een belangrijk moment was dan ook de ondertekening bij de notaris dat de stichting het pand 
eigendom kreeg.  
 
Daarmee was een belangrijke voorwaarde ingevuld voor de ontwikkeling en de start van de 
verbouwing in 2 fases. De courante inboedel is overgedragen van Vorkmeer aan de Stichting 
Gemeenschapshuis in Kepèl. 
 
Een goede voorbereiding met alle partijen heeft ervoor gezorgd dat deze transitie kwalitatief goed is 
verlopen in het juiste tempo. 

Gebruikers 
Tijdens de rondgang die het burgerinitiatief maakte in de afgelopen jaren werd duidelijk dat er 
behoefte was aan een plek in Panningen waar verenigingen, organisaties onder 1 dak hun activiteiten 
konden ontplooien. Het gebrek aan zo’n plek in de grootste gemeente qua aantal inwoners leidde 
dan ook tot een behoorlijk aantal intentieverklaringen waarmee het fundament en draagvlak voor de 
ontwikkeling van een Gemeenschapshuis was geboren.  
In 2017 zijn op basis van deze intentieverklaringen de verhuurovereenkomsten opgesteld, maar 
hebben zich ook al nieuwe gebruikers gemeld die thans gebruik maken van diverse ruimtes. De 
diversiteit en achtergrond van de gebruikers is een dwarsdoorsnede van de Panningse samenleving. 
De stichting zal het actief betrekken van jongeren/jeugd promoten in 2018, als de verbouwing 
gereed is. 
 
Diverse gebruikers hadden hun intrek op andere plekken in Panningen. Met deze organisaties is in 
zeer goed overleg de aanstaande ‘move’ naar ons tot stand gekomen! 
 
In 2017 maken een kleine 20 gebruikers permanent gebruik van het Gemeenschapshuis. Denk hierbij 
aan kookgroepen, dagbesteding, computerclub, yogalessen, cursussen Vorkmeer, etc. in 2018 zullen 
ook de grotere organisaties zoals de KBO en de koninklijke harmonie Concordia hun intrek nemen. 
 
Daarnaast is er incidentele verhuur van ruimtes geweest van 10 organisaties, vaak voor eenmalig 
event zoals een workshop of cursus. We zijn namelijk in staat om organisaties te facilitairen van 4 tot 
200 deelnemers, al dan niet verspreid over 15 ruimtesmet moderne voorzieningen. 

Vrijwilligers 
De ontwikkeling van het Gemeenschapshuis zou niet tot stand zijn gekomen zonder de tomeloze 
inzet van de vrijwilligers. De rol die ze daarbij invullen, van bestuurder tot 
verbouwingswerkzaamheden, maakt niet zoveel uit.  
 
Het gaat erom dat je SAMEN onderweg bent om iets moois neer te zetten, waar eenieder trots op 
kan en zal zijn. De vaste gebruikers hebben uiteraard hun leden geënthousiasmeerd om 
werkzaamheden te verrichten, maar ook ander burgers van Panningen hebben zich spontaan gemeld 
om een bijdrage te leveren.  
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Dit heeft er onder andere toe geleid dat er 65 vrijwilligers dagelijks bezig waren tijdens de 
verbouwing van fase 1, waar in totaal meer dan 1200uur aan werkzaamheden is verricht. Naast de 
omvang was ook hun kennis, verstand van zaken op sommige momenten cruciaal om goeie 
beslissingen te kunnen nemen. 

 

Subsidie & Sponsoren 
De totstandkoming van het Gemeenschapshuis kan niet zonder partners die begrijpen dat 
gemeenschapsontwikkeling cruciaal is voor het leefklimaat in een dorp, stad of provincie. 
De sociale cohesie, actief burgerschap, samen leren, kennis uitwisselen zijn speerpunten van beleid 
die we graag uitdragen via het Gemeenschapshuis. 
 
De gemeente Peel & Maas heeft daarvoor de mogelijkheid geboden middels een eenmalige subsidie 
van 850.000euro. Daarnaast is ook een provincie Limburg een belangrijke verstrekker van 
subsidiegelden.  
 
Er is regelmatig overleg m.b.t. de voortgang met de belangrijkste subsidieverstrekkers, zie ook 
hoofdstuk Organisatie. 
 
Ook Panningse ondernemers hebben laten zien in de onderhandelingen met betrekking tot de 
realisatie van de verbouwing dat zij dit een belangrijk initiatief vinden. De kennis, korting en het 
uitvoeren van bepaalde activiteiten “ um sonst” worden zeer gewaardeerd. Ook hier bleek weer in 
2017 dat het leeft in Panningen. We zullen hier beleidsmatig in 2018 nog meer op inzetten als men 
ook daadwerkelijk kan zien wat er gerealiseerd is. 
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Verbouwing 
Vanaf het 2de kwartaal in 2017 toen helder werd dat de realisatie daadwerkelijk tot stand ging komen 
zijn de eindgesprekken met de Architect gevoerd hoe de verbouwing uitgevoerd zou kunnen worden 
en wat daarvoor het benodigde budget zou zijn. 
 
De verbouwing wordt in 2 fase uitgevoerd: 

- Sept-2017 – februari 2018 (zijde nijverheidsstraat, 1ste verdieping) 
- Maart 2018 – juni 2018 (overige ruimtes, gymzaal, binnenplaats) 

 
Door de realisatie zijn met name lokale ondernemers uitgenodigd voor gesprekken die hebben geleid 
tot offerte-vorming die voldoende expliciet was om te kunnen vergelijken en een beslissing te 
nemen. Voor alle trajecten zijn minimaal 3 partijen benaderd, alle beraadslagingen, 
beoordelingscriteria, etc. zijn vastgelegd in het kader van maximale transparantie. 
 
De hoofd-trajecten zijn te verdelen in: 

- De verbouwing (muren/daken/ruimtes/vloeren) 
- De technische installatie (verwarming, luchtbehandeling) 
- De electro technische voorzieningen (bekabeling, verlichting, alarm) 
- Het interieur (inrichting en aankleding ruimtes) 
- Exterieur (voegen buitenmuren, tuinaanleg, asbestsanering) 

 
De gekozen lokale partijen hebben regelmatig overleg en het bestuur laat zich extern adviseren voor 
de besluitvorming. Bepaalde werkzaamheden, al dan niet, opgenomen in de offertes worden 
uitgevoerd voor vrijwilligers van de gebruikers die hiervoor een vergoeding hebben ontvangen in hun 
verenigingskas.  
 
Het meer- en minderwerk is voor alle hoofdtrajecten inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming 
voorgelegd aan het algemeen bestuur. Door kort op de bal te spelen, door te vragen en kritisch te 
zijn hebben we in 2017 conform budget de verbouwing kunnen uitvoeren. 
 
De goede en lange voorbereiding heeft er toe geleid dat daadwerkelijke realisatie conform 
verwachting verloopt. 
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Financiën 
Onderstaand vind u een beknopte weergave van het financieel jaarverslag over 2017. Het 
complete jaarverslag is te dowloaden via de link: jaarverslagGIK2017 of per email aan te 
vragen via het secretariaat (email adres: sc@gemeenschapshuisinkepel.nl) 
 
In onderstaande paragrafen wordt het hoofdstuk genoemd uit dit complete jaarverslag: 
 

Het resultaat (4) 
Het resultaat over 2017 is als volgt te herleiden: 
 

Omschrijving Bedrag in Euro 

Netto omzet 500.468 

Kostprijs van de omzet 384 

Bruto omzetresultaat 500.084 

Overige kosten 8.109 

Bedrijfsresultaat 491.975 

Financiele basten en lasten -324 

Buitengewone lasten 190 

  

Resultaat 491.841 

 
Ter verklaring van dit resultaat: 
2017 was het startjaar van de renovatie waarbij er al inkomsten van met name 
subsidieverstrekkers ontvangen zijn. De uitgaven voor de renovatie en de exploitatie heeft 
met name in 2018 plaatsgevonden. 
 

Financiële positie (5) 
Uit de balans is de volgende financieringstructuur af te leiden: 
 

Omschrijving Bedrag in Euro 

Beschikbaar op lange termijn 511.919 

Werkkapitaal 437.510 

Vorderingen en liquide middelen 460.836 

Kortlopende schulden -23.326 

  

Werkkapitaal  437.510 

 
 

  

https://1drv.ms/b/s!AnTaVZ9a--B2whttyPhOwCVZ8hk8
mailto:sc@gemeenschapshuisinkepel.nl
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Balans per 31-12-2017 (6) 
(na winstbestemming) 
 

ACTIVA, Omschrijving Bedrag in Euro 

Vaste activa, bedrijfsgebouwen en -terreinen 74.409 

Vlottende activa, handelsdebiteuren 1.571 

Vlottende activa, belastingen en premies sociale verzekeringen 6.767 

Liquide middelen 452.498 

  

Totaal 535.245 

 
PASSIVA, Omschrijving Bedrag in Euro 

Eigen vermogen 491.919 

Schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 20.000 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten (kortlopend) 23.326 

  

Totaal 535.245 

 
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017(11) 
 

Omschrijving Bedrag in Euro 

Omzet 6%, huur, opbrengst oud ijzer 3.133 

Ontvangen subsidies 497.335 

Netto omzet 500.468 

  

Inkopen 6 + 21% en overige inkopen -384 

Vrijwilligersvergoeding -546 

Overige bedrijfskosten (opleiding en onkosten) -1605 

Huisvestingskosten -2.399 

Kantoorkosten -728 

Autokosten -27 

Verkoopkosten -929 

Algemene kosten -1875 

Bankkosten -324 

Buitengewone baten, Rabobank campagne +190 

 
Het jaarverslag is door het algemeen bestuurd goedgekeurd op 10-12-2018.  
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Vooruitblik naar 2018 
2017 was het jaar om uit de startblokken te komen en dat hebben met eenieder die daar een 
bijdrage aan heeft geleverd goed gedaan. Daarmee hebben we ook de voorzet gegeven voor een 
spannend 2018 waarin de verbouwing wordt afgerond.  
 
Dan zal ook de exploitatie echt van de grond komen met alle bestaande gebruikers, maar ook nieuwe 
gebruikers die deze bijzonder plek aan de Kerkstraat graag willen gebruiken voor hun evenementen.  
 
Dan zal ook de invulling van het gedeeld eigenaarschap moeten starten, voorwaar een experiment 
dat met zorg begeleid zal moeten worden.  
 
Dit Gemeenschapshuis heeft geen commerciële uitbater, geen personeel in dienst, etc maar draait 
puur op de inzet van de vrijwilligers/gebruikers die hun verantwoordelijkheid nemen en het eens zijn 
over de visie en doelstellingen die in het beleidsplan staan. 
 
Op 6 oktober 2018, zoals we nu voorzien, zal een officiële opening zijn, en kan iedereen in Panningen 
zelf zien wat er tot stand is gekomen. Dan, maar ook nu al, spreekt het rond in Peel & Maas en zullen 
meer burgers en organisaties hun weg weten te vinden. 
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Bijlage: Kerngetallen Jaarverslag 

 

 
 
 
 

Locatieadres:

Kerkstraat 27

5981 CD  Panningen

Tel. 077 462 3490

Correspondentieadres:

Akkerveld 15

5988 JB Helden

info@gemeenschapshuisinkepel.nl

JAARVERSLAG 2017

ORGANISATIE
7 bestuursleden (DB&AB)
2 adviseurs
80 vrijwilligers 
6 werkgroepen

CIJFERS
Omzet:
Resultaat:
Subsidie P&M: 850.000
Subsidie Overige: 350.000

TOP10 SUBSIDIE
Gemeente Peel & Maas
Provincie Limburg
Oranjefonds
VSB fonds
Revolverend Fonds
Maagdenhuis
Rabobank
Lindeboom
Rotary Maas en Peel
Wonen Limburg

GEBRUIKERS
22 structurele organisaties
13 incidentele organisaties 

VERGUNNINGEN/
VEILIGHEID
Omgeving
Drank- en Horeca
Sociale Hygiene
Activiteitenbesluit
Bestuursregelement
BHV
VOG
Handboek vrijwilligers

PAND
Overdracht Vorkmeer
In Eigendom okt2017
Erfpacht
Renovatie 
20 ruimtes voor verhuur
Grote ontmoetingsruimte
Grote theaterzaal
Moderne voorzieningen

RENOVATIE PAND
In 2 Fases
Budget 1,3 miljoen euro

Uitvoering door diverse ondernemers uit P&M +
talloze vrijwilligers (1000uur besteed)

Start verbouwing:  aug2017
Oplevering fase 1:  feb2018
Oplevering fase 2:  juni2018

Expertise vrijwilligers cruciaal om goeie beslissingen te 
kunnen nemen

VISIE
Diversiteit
Sociale cohesie
Van Jong tot Oud
Multifunctioneel
Verbinden
Thuisgevoel
Burgers in kwetsbare positie

EIGENAARSCHAP
Door de gebruikers
Zelfsturing
Bestuur faciliteert
Exploitatie onder controle
Samen kansen benutten 
maar ook samen 
verantwoordelijk

TODO 2018
In gebruikname / opening najaar
Jongeren betrekken
Gebruikers Eigenaarschap geven
Nieuwe organisaties een plek geven
Partnerships
Kennisuitwisseling met andere kernen in P&M
AVG proof
VOG’s voor alle vrijwilligers
Het ontvangen van 1000 bezoekers per week (najaar)


