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Inleiding
In 2018 is het nieuwe Gemeenschapshuis in Panningen officieel geopend in het weekend
van 6 oktober. De verbouwing, gestart eind 2017, werd in fase 2 voortvarend voortgezet
door alle betrokkenen, waaronder vele vrijwilligers.
De exploitatie kwam medio 2018 meer en meer op gang en nieuwe organisaties wisten de
weg te vinden.
De kanteling van de aandacht vanuit het bestuur van verbouwen naar exploiteren heeft
onze volle aandacht gehad en de exploitatie loopt behoorlijk goed.
Eind 2018 is het algemeen bestuur van de stichting enigszins gewijzigd en zetten we, na
het implementeren van allerlei processen en werkwijzen met betrekking tot exploitatie, nu
verder in op het gedeelde eigenaarschap voor alle gebruikers.
Uiteraard ook in dit jaarverslag inzicht in onze rooskleurige financiële positie, ondanks een
aantal onverwachte niet te voorkomen tegenvallers bij het zetten van de punten op de i
voor de grootschalige renovatie van de oude huishoudschool aan de Kerkstraat in
Panningen.
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 aangebrachte scheiding van taken en verantwoordelijkheden in een dagelijks en
algemeen bestuur tijdens de verbouwing heeft prima gefunctioneerd tot aan de
oplevering medio 2018 van de verbouwing, die binnen budget is afgerond. De noodzaak
van deze scheiding is na het opstarten van de exploitatie komen te vervallen; we komen
nu in een meer beheersmatig karakter terecht. Eind 2018 heeft Piet Joosten, bestuurslid
van het eerste uur, te kennen gegeven verder te willen als vrijwilliger. In zijn plaats is
Margriet Bouten-Smeets tot het bestuur toegetreden, met als aandachtgebied de Horeca.
Jack Kok, die fase 1 van de verbouwing coördineerde, heeft afscheid genomen als
bestuurslid omdat e.e.a. steeds moeilijker te combineren was met werkzaamheden elders.
Door de toename van vaste en incidentele gebruikers en verscheidenheid aan activiteiten
voor het coördinatieteam zijn de taken herijkt, zodat er meer focus aangebracht kon
worden aan de werkzaamheden. De belangrijkste kapstokken zijn de Horeca,
planning/vrijwilligers/ reserveringen en de administratie die respectievelijk worden
uitgevoerd door Margriet Bouten-Smeets, Mieke Habets-Ebisch en Trees Joosten-Willems.
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Daarnaast zijn er tal van onderhoudstaken belegd onder aansturing van Hay Bouten met
een overkoepelende verantwoordelijkheid van Peter Janssen, de voorzitter.
Ook in 2018 is de expertise van externe adviseurs noodzakelijk om als bestuur de beste
beslissingen te kunnen nemen. Met name de adviezen en kennis van Piet Geurts, zonder
de anderen te kort te willen doen, is daarbij belangrijk geweest.
De SPOC (single point of contact) naar de gemeente Peel en Maas in de persoon van
Geert Wismans was al ingezet in 2017 maar we zijn verheugd dat dit ook in 2018 ingevuld
is. Op deze manier is besluitvorming bespoedigt en zijn de juiste personen te spreken
binnen de gemeente.
Alle beslissingen van de stichting worden met meerderheid van stemmen genomen in het
Algemeen bestuur. Er zijn openbare notulen en actie/besluitenlijsten op verzoek
beschikbaar.
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Het bestuur bestond in 2018 uit:
Naam

Rol

Peter Janssen
Paul Jacobs
Lambert Leenders

Voorzitter / DB
Secretaris / DB
Penningmeester / DB

Mieke Habets
Herm Driessen
Piet Joosten

Algemeen bestuurslid / AB
Algemeen bestuurslid / AB
Algemeen bestuurslid / AB

Geert Wismans

Adviseur / Transitie (geen formele
bestuursfunctie)
Adviseur (geen formele bestuursfunctie)

Piet Geurts

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 beide besturen.
Zoals aangegeven in de inleiding, is de noodzaak voor een dagelijks bestuur komen te
vervallen na de oplevering van de verbouwing medio 2018.

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 meer en meer op de agenda gezet.
Het gedeelde eigenaarschap is een vorm van samenwerken en regisseren, die de
komende jaren stap voor stap doorgevoerd wordt, waarbij een fundamentele verankering
noodzakelijk is om de groei en bloei door vrijwilligers te bevorderen.

Overleg Verantwoording
In 2017, maar vooral ook in 2018, verlangden de subsidie- en sponsorrelaties regelmatig
een voortgangsstatus 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 en Maas en de Provincie Limburg.
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De criteria voor het volledig ontvangen van subsidiegelden zijn gekoppeld aan formele
oplevermomenten van de verbouwing voor diverse grote sponsorrelaties.
We hebben eind 2018 en begin 2019 al deze rapportages overlegd en goedkeuring van
iedereen ontvangen, zodat resterende subsidiegelden verstrekt werden.

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. Derdenpartijen krijgen beperkt
en tijdelijk toegang voor hun project of onderdeel waarvoor ze bezig zijn. Het
Gemeenschapshuis gebruikt hiervoor Microsoft Office365, waarin we in 2018 een
opschoningsslag hebben doorgevoerd nu de exploitatie belangrijker wordt in plaats van
de verbouwing. Tijdelijke rechten van derden, m.b.t. de samenwerkingsomgeving tijdens
de verbouwing, zijn ingetrokken en wachtwoordbeleid voor bestuursleden en
coördinatieteam is aangescherpt, additionele backups van de office365 omgeving worden
gemaakt door Leenders IT die, na een offerte/presentatietraject, gekozen is als ict partner
van het gemeenschapshuis
De financiële administratie wordt in Yuki gevoerd, een veilige en professionele oplossing
voor MKB bedrijven.
In 2018 hebben we het relatiebeheer ondergebracht in Perfectview.
De verouderde infrastructuur is compleet vervangen tijdens de verbouwing waarbij er ook
gescheiden (wifi) netwerken zijn aangelegd en aparte netwerken voor alarm en beveiliging.
Tal van activiteiten op dit gebied zijn met de Computerclub Helden uitgevoerd, waarvoor
nogmaals dank voor de kilometers kabels die op onmogelijke plekken getrokken zijn.
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Eigendom

Het pand is nog steeds in eigendom van de stichting, er zijn geen nieuwe (notariële)
wijzigingen doorgevoerd met de stichtings- en eigendomsstructuur.

Gebruikers
In 2017 kon u in het jaarverslag lezen dat we 20 organisaties als gebruiker konden
identificeren binnen het gemeenschapshuis. We zijn er bijzonder trots op dat in 2018 meer
dan 50 organisaties frequent of incidenteel gebruik hebben gemaakt van de diverse
ruimtes. Het soort organisaties varieert enorm, hetgeen we ook altijd in de doelstellingen
en visie hebben verwoord. Uiteraard helpt deze spectaculaire groei om de exploitatie
gezond te houden, ook voor de komende jaren.
Bijzonder is in ieder geval het feit dat er vanaf 2018 binnen het gemeenschapshuis
taalcursussen gegeven worden voor statushouders. In de praktijk zien wij dat zij zich
steeds meer “thuis” gaan voelen in het gemeenschapshuis en er ook diverse contacten
met andere gebruikers ontstaan. Een mooie vorm van integratie.
Daarnaast zijn er vanaf 2018 een tweetal organisaties die binnen het gemeenschapshuis
dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke beperking aanbieden. En ook
(ex)cliënten van de Stichting Vincent van Gogh ontmoeten elkaar wekelijks in het
gemeenschapshuis. Een mooi voorbeeld van de inclusieve maatschappij.
Er zijn zeker nog uitdagingen en dan met name is het nog een uitdaging om voor de jeugd
een concept te bedenken, opdat zij ook de weg naar het gemeenschapshuis weten te
vinden.

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. Ook in 2018 hebben we met groepen
vrijwilligers de verbouwing voor fase 2 weten te realiseren. Die samenwerking heeft geleid
tot een sfeer en energie die we niet meer zo makkelijk terugvinden in de hedendaagse
individualistische ingestelde maatschappij!
Ook voor fase 2 van de verbouwing is er budget beschikbaar gesteld voor de organisaties
die vrijwilligers leverden en is dit uitgekeerd naar rato van de bestede uren.
Door de al genoemde groei heeft het coördinatieteam wel een uitdaging erbij om ervoor
te zorgen dat planning overeind blijft voor de reguliere activiteiten op alle doordeweekse
dagen van 08.00 tot 22.00 uur, maar ook voor de incidenteel grotere activiteiten. Vele
handen maken inderdaad licht werk, maar we hebben ze ook keihard nodig!
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Subsidie & Sponsoren

Zoals bekend kan een gemeenschapshuis in deze omvang niet tot stand komen zonder
subsidieverstrekkers en sponsoren. We zijn er dan ook trots op dat we tijdens de opening
de Summa groep als eerste partner van het gemeenschapshuis hebben kunnen
presenteren.
Ook kleinere sponsoren, die ons middels kortingen op tarieven of omvang dienstverlening
en gratis advies geholpen hebben, zijn erg belangrijk voor ons.
We hebben daarom met Twinart afspraken gemaakt over de totstandkoming van een
sponsorbos in de binnentuin, dat in 2019 zijn vorm gaat krijgen en waar alle sponsors een
plek kunnen krijgen.
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Verbouwing

Vanaf maart 2018 tot begin juli zijn in fase 2 alle overige ruimtes, voormalige gymzaal,
binnenplaats, tuin, dak, kruipruimtes en technische installaties ‘beetgepakt’ door met
name lokale ondernemers die in fase 1 aangetoond hadden ook fase 2 aan te kunnen.
De hoofd-trajecten zijn te verdelen in:
- De verbouwing (muren/daken/ruimtes/vloeren)
- De technische installatie (verwarming, luchtbehandeling)
- De elektro-technische voorzieningen (bekabeling, verlichting, alarm)
- Het interieur (inrichting en aankleding ruimtes)
- Exterieur (voegen buitenmuren, tuinaanleg, asbestsanering)
Ook in fase 2 hadden de gekozen lokale ondernemers regelmatig overleg en liet het
bestuur zich extern adviseren voor de besluitvorming, dat beviel goed maar was ook zeker
noodzakelijk.
Fase 2, vele malen groter dan fase 1, is ook binnen budget uitgevoerd, dat ging niet
zonder slag en stoot maar het draait uiteindelijk om het resultaat. Onduidelijkheden tussen
verschillende leveranciers, tegenvallers, nieuwe inzichten en wensen zijn betaald uit het
budget, maar konden soms ook al eerder gerealiseerd worden door de rooskleuriger
wordende exploitatie.
De goede en lange voorbereiding heeft ertoe geleid dat daadwerkelijke realisatie conform
verwachting verlopen is. De formele opleveringen zijn eind 2018 tot stand gekomen met
een kleine nasleep begin 2019.

De opening
Op 6 oktober was het dan zover, waar iedereen zo naar toegeleefd had. Na jaren van
voorbereiding, gedoe, plezier, organiseren, overtuigen, etc, konden we als bestuur samen
met alle betrokkenen laten zien dat de droom van het burgerinitiatief werkelijkheid was
geworden.
Tijdens het officiële gedeelte op zaterdag, met vertegenwoordigers van organisaties uit
Peel en Maas, subsidieverstrekkers en sponsoren, onze gebruikers en vrijwilligers, werd
teruggekeken op dit zeer geslaagde project.
De complimenten waren wel gemeend en ja het kan dus wel lukken in Panningen! De
muzikale klanken van Rabarber Tiesj klinken nog steeds na in de Grote zaal in Kepèl waar
het bord werd onthuld met hun beroemde refrein van ‘In Kepèl’.
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Op zondag vonden meer dan 600 bezoekers de weg naar het gemeenschapshuis, alle
ruimtes waren te bezichtigen, diverse optredens, presentaties, kleine tentoonstellingen,
het was super!
We staan weer op de kaart en Panningen heeft een echt Gemeenschapshuis!
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Financiën

Onderstaand vindt u een beknopte weergave van het financieel jaarverslag over 2018.
Daarbij ook nog onze financiële positie uit 2017.
Het complete jaarverslag is per email aan te vragen via het secretariaat (email adres:
sc@gemeenschapshuisinkepel.nl) en wordt ook toegelicht in het gebruikersoverleg.
In onderstaande paragrafen wordt het hoofdstuk genoemd uit dit complete jaarverslag,
alle bedragen zijn in euro’s:
Het resultaat (4)
Het resultaat over 2018 is als volgt te herleiden:

Omschrijving
Netto omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto omzetresultaat
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Buitengewone lasten

2018
132.495
19.670
112.825
102.425
10.400
-721
590

2017
500.468
384
500.084
8.109
491.975
-324
190

Resultaat

+10.269 +491.841

Ter verklaring van dit resultaat:
Vanaf medio 2018 begon de exploitatie een normaal karakter te krijgen, de verbouwing
werd afgerond en de subsidie-inkomsten waren voor 90% ontvangen.
De groei in huur- en horeca-inkomsten zorgt voor een zeer rooskleurige
omzetontwikkeling.
De overige kosten bestaan met name uit huisvesting- verkoop- en algemene kosten, zie
hiervoor de toelichting op de Verlies en Winstrekening.
Een blijvend positief resultaat is haalbaar door onder andere de inzet van de vrijwilligers
en een kritische bedrijfsvoering.
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.
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Financiële positie (5)
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Omschrijving
Beschikbaar op lange termijn
Werkkapitaal
Voorraden, Vorderingen en liquide middelen
Kortlopende schulden
Werkkapitaal

2018
54.853
20.437
46.012
-25.575

2017
511.919
437.510
460.836
-23.326

20.437

437.510

De grote verschillen zijn te verklaren uit de subsidiestromen in 2017 ten opzichte van 2018.
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Balans per 31-12-2018 (6)
(na winstbestemming)

ACTIVA, Omschrijving
Vaste activa, bedrijfsgebouwen en -terreinen
Vlottende activa, voorraden
handelsdebiteuren
belastingen, premies sociale verzekeringen
Liquide middelen

2018
34.416
2.615
5.542
14.286
23.569

2017
74.409
0
1.571
6.767
452.498

Totaal

80.428

535.245

PASSIVA, Omschrijving
Eigen vermogen
Schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
(kortlopend)
Overlopende passiva
Totaal

2018
4.853
50.000
20.706

2017
-5.416
20.000
64.682

4.869
80.428

0
79.266

2018
132.495

2017
3.133

0
132.495

497.335
500.468

19.670
6.358
2.577
44.037
5.500
425
20.496
23.032
328
393
590

-384
-546
-1605
-2.399
-728
-27
-929
-1875
-324

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018(11)
Omschrijving
Omzet 6+21%, huur,
opbrengst oud ijzer, mutatie penningen in omloop
Ontvangen subsidies
Netto omzet
Inkopen 6 + 21% en overige inkopen
Vrijwilligersvergoeding
Overige bedrijfskosten (opleiding en onkosten)
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten1
Algemene kosten2
Bankkosten
Rente leningen
Buitengewone baten, giften
1
2

+190

(inclusief eenmalige kosten Opening in 2018)
(inclusief verzekeringskosten)
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Het jaarverslag is door het algemeen bestuur goedgekeurd op 30-9-2019 tijdens de
algemene bestuursvergadering.
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Vooruitblik naar 2019
Na de officiële opening op 6 oktober 2018, waar meer dan 600 bezoekers ons
gemeenschapshuis wisten te vinden, komen er steeds meer organisaties voor de reguliere
huur van ruimtes of incidentele verhuur voor evenementen.
2019 zal gebruikt worden om openstaande wensen van de verbouwing zo goed en
verantwoord mogelijk in te vullen. De inzet van vrijwilligers in de horeca met betrekking
tot gastvrijheid krijgt aandacht en werkwijzen worden geoptimaliseerd.
De implementatie van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt verder voorbereid en
eind 2019 afgerond.
De interne en externe PR via social media, nieuwe website, presentaties op scherm,
worden geprofessionaliseerd.
Maar vooral moeten we het fundament leggen voor het gedeelde eigenaarschap; hoe ziet
dat eruit, wat betekent dat voor een organisatie of individu, hoe zet je persoonlijke
belangen opzij, hoe draag jij bij aan de continuïteit.
Een lastig en delicaat proces wacht ons, maar gelet op twee voorgaande jaren zullen we
ook voor dit onderdeel van onze visie een stap in de goede richting kunnen zetten.

Namens het algemeen bestuur van De Stichting Gemeenschapshuis in Kepèl,
Paul Jacobs
Secretaris
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