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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste lezers,

Het jaarverslag 2012 van ‘t Groeihuis ‘Vruchtbare 

Aarde’ ligt hier voor u. Maar dat had u al gemerkt, 

ongetwijfeld.

We hebben er ook dit jaar weer ons werk van 

gemaakt om van ‘het jaarverslag’ een echt verslag van 

het voorbije jaar te maken, in alle facetten van het 

huis. Ik hoop dat u straks samen met ons vindt dat 

dat gelukt is.

We beschrijven wat er gebeurt in ‘t Groeihuis, 

de gewone en de minder gewone dingen, de dingen 

die ons motiveren, die ons bijblijven en die ons 

inspireren. We benoemen de zaken die onszelf hebben 

doen groeien als mens en als huis.

“Wij” van ‘t Groeihuis zijn allemaal onbezoldigde 

vrijwilligers. Wij komen uit vrije wil naar hier en 

keren dan nadien weer tevreden terug van waar we 

komen. Wij geven het beste in onszelf aan ‘t Groeihuis 

en krijgen er allemaal ook veel voor terug. Het zijn 

onze collega-vrijwilligers die ons motiveren. Maar ook 

iedereen die gebruik maakt van ‘t Groeihuis en daar 

content van is, geeft ons engagement een “boost” 

(engels voor “groeispurt”).

Wat ons bindt is dat we het graag mee mogelijk 

maken dat er een plaats is waar mensen kunnen 

komen “werken aan hun groei”, in een mooi en 

warm huis waar men welkom is. Wij maken graag 

‘t Groeihuis. We zorgen dat het er goed verblijven is. 

Dat er “vruchtbare grond” is, die doet groeien, die de 

sapstroom in mensen stimuleert, als dat nodig is.

Het is elk jaar in de lente dat we ons jaarverslag bij 

elkaar schrijven. Het is die lente-sfeer die ik opsnoof, 

toen ik daarstraks de teksten van dit jaarverslag voor 

het eerst las. Het is voor mij het leven dat de kop 

opsteekt in dit boekje. Prachtig toch?
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“SLEUTELS” VAN HET ONTHAAL

In 2012 hadden we een mooie vergadering, 

waarin we onze “sleutels” voor het onthaal trachtten 

te omschrijven. Eerst waren er alleen maar een 

verzameling sleutels, en een verzameling labels. 

Na afl oop had elke gekozen sleutel het label dat we 

voelden passen.

Elk van ons verwoordde wat een sleutel in ons 

is, een eigen kleur, die de deuren van ‘t onthaal-

engagement voor ons opent. Het werd een hele 

verscheiden en rijke verzameling.

We laten jullie mee proeven van deze sleutels:

 • Welkom

 • Verbondenheid

 • Sleutelmoment

 • Ondersteunend meedraaien

 • Gulheid

 • Verbinding

 • Dienstbaarheid

 • Zorg dragen

 • Uitnodigend

 • Creatieve verbondenheid

Sleutelwoorden voor ons, kenmerken ook die 

allen het onthaal in ‘t Groeihuis typeren. Behalve 

Bernadette was onze werkgroep volledig, dat vraagt 

natuurlijk om een foto!

Een dynamische groep, een groep die leeft en 

evolueert, waar mensen in-en uit- kunnen stappen, 

vrij en verbonden.

Om deze verbondenheid te vieren deden we, naar 

goede gewoonte, een uitstap eind augustus. Deze keer 

naar Mechelen. Een stadswandeling, een boottochtje, 

een lekker etentje op de Vismarkt. Het was een 

gezellige en mooie dag met deze fi jne groep.

Benieuwd wat het volgende jaar zal brengen!
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Werkgroep onthaal
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LEERSCHOOL VOOR GROEPSVORMING

30 september 2012 vond onze leerschooldag 

plaats. Deze heeft als doel elkaar als vrijwilligers 

van ‘t Groeihuis beter te leren kennen om op die 

manier ons gezamenlijk engagement te voeden en te 

ondersteunen.

Ons thema was dit jaar: ‘jij hebt iets dat ik niet heb… 

oef!’.

Bij het ontvangen van de uitnodigingsbrief wekte 

dit thema reeds heel wat nieuwsgierigheid, te meer 

omdat ons ook gevraagd werd een foto van onszelf 

mee te brengen.

Het was al langer onze droom een voorstellings-

schrift te maken van de vrijwilligers. Een schrift 

waarin onze variëteit en diversiteit uit de verf komen. 

Een schrift dat ook anderen kan wekken in hun zin 

voor engagement, in ‘t Groeihuis of elders.

In dat opzet zijn we geslaagd! Je kan ons 

vrijwilligersschrift inkijken en genieten van wie 

iedereen is en van wie we samen zijn!

Om te slagen in ons opzet zijn we doorheen de dag 

een weg van ontmoeting gegaan:

Ontmoeting met onszelf:

 •  wat is mijn mooiste moment als vrijwilliger 

van ‘t Groeihuis van het afgelopen jaar?

 •  wat zou ik graag hebben dat anderen over mij 

zeggen als vrijwilliger van ‘t Groeihuis?

 •  hoe wil ik me graag voorstellen als vrijwilliger 

van ‘t Groeihuis?

Ontmoeting met de ander:

 •  wat heeft de ander dat ik niet heb? Wat maakt 

mij uniek in mijn zijn en mijn engagement 

voor ‘t Groeihuis?

Geïnspireerd door deze ontmoetingstijd ging ieder 

aan de slag om op een creatieve en inventieve manier 

een ‘voorstellingsfi che’ van zichzelf te maken. Dit 

werd gebundeld in ons vrijwilligersschrift!

Als afsluiting van deze vruchtbare werktijd kregen 

we een oesterschelp met een parel mee naar huis: 

symbool voor onze rijkdom, ieder afzonderlijk en 

samen. Een parel om te koesteren…
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WERKWEEK IN ‘T GROEIHUIS

Als ik terugkijk naar de werkweek, komt er bij mij 

het beeld op van een “goed geoliede machine”.

Ik zie verschillende draaiende onderdelen die in 

elkaar haken en het geheel vooruit bewegen.

Misschien is het eerder een fi ets… voortbewogen 

door menselijke energie. Zo’n fi ets waar zowat 

iedereen op mee kan. Of je nu hard kan trappen of 

niet, iedereen vindt er z’n plaats op.

Die indruk kreeg ik ook tijdens de werkweek; 

iedereen vindt hier zijn of haar plaats, zowel in de 

werkjes die vertrouwd aansluiten bij je sterke kanten, 

als in de werkjes die je uitdagen tot méér.

Er wordt ‘geleerd’… door dingen samen te doen, 

door ideeën en ervaringen uit te wisselen, door 

anderen iets te zien doen dat je zelf graag zou kunnen, 

door jezelf bezig te zien met iets waar je nooit van 

dacht het ooit te doen…

Het samen-werken heeft een stimulerend eff ect op 

mij. Het helpt me om in gang te komen en op gang te 

blijven. Er is ook altijd iemand in de buurt om eens 

een handje toe te steken als iets alleen niet lukt.

Hoewel er ook steeds voldoende ruimte is om in 

je eentje te werken, als je dat verkiest. Het dient 

allemaal hetzelfde doel. Iedereen trapt in dezelfde 

richting, met eenzelfde bestemming voor ogen. Deze 

verbondenheid doet wonderen.

Na zo’n week komt het wezen van ‘t Groeihuis 

precies nog sterker uit de verf. Opgeblonken en een 

beetje veranderd van vorm door de invloed van de 

omvormers die er de voorbije week hun gebundelde 

krachten instopten, straalt ‘t Groeihuis dan een grote 

paraatheid uit.

Het is alsof deze materiële omgeving dan klaar is 

om al de menselijke energie die alle vrijwilligers erin 

stoppen, weer verder uit te stralen, om te zetten in 

beweging… zoals op de fi ets.

Als je ‘t mij vraagt, is de werkweek een echte 

verwenweek voor ‘t Groeihuis waar nadien nog velen 

van kunnen nagenieten.

OPENDEUR MET KERSTMARKT

In Brugge is er een winkeltje dat het hele jaar 

door kerstartikelen verkoopt. Vreemd als je er in de 

zomer op sandalen bij 25° voorbij wandelt. Wie denkt 

er dan in godsnaam aan Kerstmis? Zelfs als eind 

september in tuincentra de eerste kerstbomen worden 

aangekleed, trekt menig wenkbrauw zich fronsend op. 

Nu al? Eerst nog wat genieten van de nazomertjes.

En toch… Ook in ‘t Groeihuis is er een groep 

‘kerstvrouwen’ die een jaar rond en dat met groeiende 

intensiteit naar oktober/november toe, met hun 

hoofd in kerstsfeer zijn. Afgelopen werkjaar heeft er 

zich een nieuwe kerstvrouw bij de werkgroep gevoegd: 

Hilde Vanderheyden. En toen waren ze met zes… in 

de ban van Kerst.

In december en januari halen ze even adem en 

vanaf de evaluatievergadering eind januari begint het 

molentje opnieuw te draaien. Het ‘draaiboek’, dat zijn 

gewicht in goud waard is, is een onmisbaar richtsnoer 

geworden voor de vergaderingen, voor de periode 

tussen de vergaderingen en voor het ombouwen van 

‘t Groeihuis in de voorbereidende week, het verloop 

van het feestweekend zelf en na het poetsen vindt zo 

ook alles weer zijn vertrouwde plek.

Wat een bundeling van krachten, van energie, 

van creativiteit! En dat telkens met waakzaamheid 

voor ieders grenzen. Enkel zo kan ieder zich blijven 

inzetten voor dit prachtige initiatief dat de open deur 

met kerstmarkt is en blijft.

En velen delen dit aanvoelen: hier willen we bij 

zijn, daar maken we tijd voor vrij! Dat mocht opnieuw 

blijken op 1 en 2 december. Nog voor het offi  ciële 

openingsuur stromen mensen binnen. En die stroom 

hield niet op! Twee dagen kwamen onafgebroken 

mensen binnen, zich verwonderend over het vele 

moois en lekkers dat hier te koop en te proeven is. 

En gekocht en geproefd hebben ze! Daar getuigt onze 

mooie opbrengst van! Dank je wel lieve bezoekers en 

sympathisanten!
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Dank je wel ook alle vrijwilligers, een 60-tal in 

totaal, die in de voorbereidende week, tijdens het 

weekend en de maandag erna de handen uit de 

mouwen gestoken hebben en geen moment stil 

gezeten hebben! Want er was werk aan de winkel, veel 

werk. Maar vele handen samen doen wonderen. Zo 

kan het hier elk jaar opnieuw gonzen van bedrijvig-

heid, van ontmoetingen, van blij weerzien tussen 

mensen. Zo kan elk jaar opnieuw het leven hier 

gevierd worden!

Onze klassiekers blijven het goed doen: advocaat, 

vlierbloesemaperitief, confi tuur, bloemstukken, 

dessertbordjes… De kleinere snuisterijen zoals 

juwelen, keramiek, kerstboomversieringen, 

theelichthoudertjes, beschilderd servies… konden 

dit jaar minder mensen bekoren. Belangrijk om 

creatief te blijven uitkijken naar wat vooral ‘lekker’ 

is! Wat zeker ook in de smaak viel waren de verse 

kruidentheetjes van munt, verveine, kamille, tijm en 

rozemarijn. Dat is zeker voor herhaling vatbaar. Het is 

goed om de vinger aan de pols te houden en zo elk jaar 

de bezoekers op gepaste wijze te kunnen verwennen.

De dekbedden zijn ondertussen in gebruik 

genomen. Onze gasten ‘liggen er nu warmpjes bij’. 

Een pluim voor allen die dit mee mogelijk maakten!
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DE TUINWERKGROEP

Na de werkweek van 2011 voelde ik me meer 

verbonden met de tuin van ‘t Groeihuis.

Tot dan was de tuin er.

Naast ‘t Groeihuis.

Gewoon.

Niet meer dan dat.

Na deze week was de tuin precies een deeltje van 

mij geworden. Een deel waar ik mee de zorg voor 

wilde opnemen. En dat ging als vanzelf. Er kwam 

namelijk een uitnodiging op de leerschooldag omdat 

een paar tuinvrijwilligers van het eerste uur de fakkel 

graag wilden doorgeven. Met vier namen we deze 

uitnodiging aan. Luc en Ilse werkten al enkele jaren 

mee in de tuin, Ingrid en ik stapten er nu in. In de 

loop van het jaar kwamen Bart en Tung er nog bij.

De overdracht gebeurde heel grondig. Alles werd 

overlopen en er kwam een draaiboek voor de tuin. 

Dat is makkelijk. In elk seizoen, per maand zelfs staat 

beschreven wat er in de tuin moet gebeuren. Je kan 

het opnemen, kiezen en als het gedaan is afvinken in 

het boek. Zo kunnen ook anderen er op elk moment 

mee aan de slag.

Toch merkte ik al gauw dat alleen in de tuin werken 

niet mijn ding is. Vooral samen met de anderen heb 

ik er plezier aan. Het resultaat is ook zichtbaarder. 

Terwijl ik meestal onkruid wied of snoei worden er 

andere klusjes gedaan. Je kan dan na zo’n werkdag in 

de tuin echt zien dat erin gewerkt is. En dit terwijl ik 

zelf toch maar op een paar vierkante meters gezeten 

of gestaan heb.

Waar ik het afgelopen jaar vooral veel deugd van 

gehad heb, is het verplaatsen en in orde brengen van 

het insectenhotel. Sommige beestjes, zoals slakken, 

zien we liever niet komen in de tuin. Voor de bijen 

daarentegen hebben we een huisje gemaakt.

De samenwerking en de creativiteit is hart-

verwarmend. En dat draag ik mee. Het is een meer-

waarde als ik in ‘t Groeihuis kom om te schrijven en 

eerst even naar beneden kijk, naar de tuin.

Ik ben benieuwd wat het nieuw jaar aan groene 

groei en bloei gaat geven. Ik kijk er opnieuw naar uit.
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BEGELEID WERKEN IN ‘T GROEIHUIS

Het idee voor begeleid werken in ‘t Groeihuis 

ontstond tijdens de algemene vergadering in 2012, 

toen er naar voor kwam dat er behoefte was aan hulp 

bij het poetsen en bij tuinwerk. ‘t Groeihuis voelde 

toen voor mij ook als een omgeving die de draagkracht 

heeft om te investeren in een poetshulp of tuinhulp 

die wat extra ‘ondersteuning’ vraagt om zich in te 

werken. Ik dacht aan een groep van mensen die net 

buiten het gewone arbeidscircuit vallen. Mensen die 

omwille van een beperking (eventueel tijdelijk) niet 

mee kunnen draaien in het gewone arbeidscircuit, 

maar zich toch verder willen ontplooien door middel 

van ‘samen werken’. Mensen die kiezen om ergens te 

gaan werken omwille van het eff ect dat dit heeft op 

hun eigenwaarde, hun gevoel van zinvol te kunnen 

deelnemen en bijdragen aan een gemeenschap, door 

hun capaciteiten te mogen inzetten.

Ondertussen zijn we een jaar verder en heeft dit 

idee de kans gekregen om zich een weg te zoeken, 

om concreet te worden… Een verslag van deze 

zoektocht…

Om meer zicht te krijgen op wat er praktisch 

mogelijk was, hadden Ilse en Ingrid in april 2012 een 

gesprek met Jan Daemen van Oostrem. (Oostrem 

is een voorziening in Herent voor volwassenen met 

een verstandelijke, motorische of een meervoudige 

handicap.)

Jan begeleidt mensen die zelf een vraag stellen 

naar ‘werken buitenshuis’, vertrekt daarbij vanuit hun 

eigen interesse en capaciteiten, gaat op zoek naar een 

mogelijke werkplek en begeleidt de werkende totdat 

de taak voldoende zelfstandig kan uitgevoerd worden. 

In begeleid werken is het sociaal contact met andere 

mensen op de werkplek een belangrijk punt. Het is 

dus niet de bedoeling dat de begeleid werker zijn taak 

uitvoert zonder dat er iemand anders in huis is. Deze 

visie maakt voor mij verbinding met wat ‘t Groeihuis 

wil zijn als er gesproken wordt over “samen een 

menselijke en materiële omgeving voor persoonlijke 

groei realiseren”.

Jan nam onze vraag naar hulp in de tuin en bij het 

poetsen mee, en bekeek of er een ‘match’ kon gemaakt 

worden met de vragen naar werk vanuit een van de 

bewoners in Oostrem of van andere voorzieningen in 

Leuven.

Ondertussen kwamen we langs een andere weg 

Tung op het spoor, een jongeman van 22 jaar.

Sinds enkele maanden had hij de overstap gemaakt 

van wonen in een leefgroep naar begeleid zelfstandig 

wonen. En hij was daarnaast op zoek naar een dag-

activiteit waarin hij kon ontdekken wat hij graag deed, 

waarin hij graag wou bijleren…

We gingen een proefcontract met hem aan. Elke 

maandagvoormiddag werd hij verwacht in ‘t Groeihuis 

om samen met Gaby, Ilse en/of Ingrid samen wat 

taken uit te voeren die op dat moment nodig waren.

Poetsen bleek al gauw zijn ding niet te zijn. Bij het 

tuinwerk had hij een voorliefde voor het ‘zwaardere’ 

werk zoals struiken verplanten, hout klein maken, 

met kruiwagens rondrijden…

Tung hielp ook bij de voorbereiding van de kerst-

markt door fl esjes van hun etiket te ontdoen, ze uit te 

wassen en te vullen met Importando.

Tijdens de werkweek kwam zijn echte passie naar 

boven: keukenwerk. Samen met Hilde zorgde hij met 

plezier voor de catering.

Tung stopte met begeleid werken in augustus. Het 

begeleid zelfstandig wonen was een te moeilijke stap 

voor hem. De inhoud van het begeleid werken dat 

‘t Groeihuis te bieden had, sloot te weinig aan bij zijn 

capaciteiten en ook de ondersteuning die wij hem 

konden bieden, sloot te weinig aan bij wat hij nodig 

had.
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Ondertussen had Bart zich bij het tuinieren 

aangesloten. Tijdens de werkweek was hij een paar 

dagen komen meedraaien en het proefde naar meer. 

Hij koos ervoor om er een regelmaat in te steken; 

elke maandagvoormiddag kwam hij naar ‘t Groeihuis 

om samen hout te stapelen, de composthoop 

weg te werken, bessenstruiken te planten, gras 

te maaien (telkens opnieuw!), onkruid te wieden, 

bodembedekkers aan te planten, het insectenhotel 

opnieuw op te bouwen… én om te constateren dat er 

zoveel is dat groeit!

In het najaar stond Bart voor een veelheid in zijn 

leven om tussen te kiezen en hij koos ervoor om het 

werk in ‘t Groeihuis stop te zetten.

Er was dus opnieuw een vacature voor tuin-

medewerker… Naast de blijvende vraag naar hulp bij 

het poetsen…

Rond de poetshulp leefden we een tijdje op hoop, 

want Pieter had zich kandidaat gesteld om deze 

taak op te nemen. Pieter kwam samen met zijn 

begeleidster een kijkje nemen om kennis te maken 

met ‘t Groeihuis en met Gaby; en het klikte meteen!

Er werd overeengekomen om eind augustus van 

start te gaan, maar Pieter kreeg ondertussen te maken 

met moeilijkheden in zijn persoonlijk leven die nu 

eerst om aandacht vroegen. Het begeleid werken werd 

eerst uitgesteld. Onlangs kregen we bericht dat het 

defi nitief wegvalt, omdat Pieter naar een andere regio 

verhuist.

Samen met het vooruitzicht van de winter, viel het 

begeleid werken stil; uiterlijk tenminste. Terwijl er 

ondergronds zich nieuwe krachten verzamelden: een 

nieuwe Pieter stelde een vraag naar begeleid werken. 

Deze keer een tuin-Pieter.

Pieter rondt dit jaar zijn middelbare school af in 

bijzonder onderwijs. Hij kijkt vooruit en wil graag 

gaan werken. Hij heeft er ook de energie voor. En het 

liefst van al is hij buiten bezig, met planten en bomen. 

Dat is zijn passie.

Daarom volgde hij dit jaar ook na school een 

weekend-opleiding in de tuinbouwschool in Leuven, 

waar hij heel veel kennis opdeed die hij nu graag wil 

leren toepassen; onder begeleiding.

Pieter krijgt van de school nu al de kans om dit 

te doen onder de vorm van een begeleide stage, 

waarbij de begeleider blijft meedraaien tot Pieter 

de taken zelfstandig kan uitvoeren. Ze kwamen 

samen een kijkje nemen in november. Pieter stak 

zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken, 

zag overal werk, werk, werk… en zou er het liefst 

meteen aan begonnen zijn. Hij was ook fi er op zijn 

vaardigheid om bijna elke plant, boom, struik of 

gereedschap bij naam te kunnen noemen.

Samen met het begin van de lente starten 

Pieter en begeleider Jan hun tuinwerk; elke 

maandagvoormiddag. Wie zich geroepen voelt, is 

welkom om te komen meedoen! Of om mee voor 

‘menselijke omgeving’ te komen zorgen!
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INDIVIDUEEL VERBLIJF IN 

‘T GROEIHUIS

De piek van individuele verblijven in 2011 hebben 

we in 2012 niet kunnen evenaren. Los daarvan blijft 

‘t Groeihuis voor heel wat gasten een aantrekkelijke 

plek om een dag of langer te vertoeven. Ons gasten-

boek getuigt hiervan.

“Het is hier precies de juiste ambiance om dichter bij 

mezelf te komen. Een oase in ruimte en tijd.”

“Gast mogen zijn op zo’n mooie, rustige plek ervaar 

ik als een groot geschenk. Te mogen ronddwalen in 

de tuin en te voelen dat velen hier hun liefde, werk 

en energie in investeren, was ontroerend voor mij. 

Het is een prachtige plek van verbondenheid, stilte en 

bezinning.”

“Ik geniet van mijn verblijf in ‘t Groeihuis en de 

prachtige omgeving. Ik heb de kaart van Herent goed 

gebruikt om de groene plekken te verkennen.”

“Ik geniet van de veranderingen die ‘t Groeihuis 

doormaakt, telkens ik hier kom. Het is een echt groei-

huis. Het groeit, net als wij. Bedankt aan allen die dat 

mee mogelijk maken.”

“Th uiskomen is het hier, elke keer opnieuw. Dank-

baar zijn voor de rust, de stilte, de gezelligheid, de 

sfeer, het geboden comfort, de ontmoetingen met 

mensen. Genieten van deze levengevende omgeving, 

van de kans hier tot rust te komen, energie op te laden, 

te herbronnen, tot mezelf te komen, dicht bij mezelf te 

zijn, mezelf te herontdekken… De ideale plek om mijn 

MPV-balans te schrijven en mijn groei te integreren. 

Om dan met nieuwe kracht en moed naar huis terug te 

keren. Dank je wel aan iedereen die deze plek mogelijk 

maakt, mee onderhoudt, mee draagt.”

“Dank je wel voor het aangenaam verblijf hier. Het 

was hier zo rustig en fi jn om samen met mijn partner 

vanuit het weekend ‘Time-out voor je partnerrelatie’, 

nog te kunnen napraten en samen te zijn.”

Ook voor partners en kinderen is het een gerust-

stelling dat het hier een bijzondere plek is.

“Heel leuk en gezellig en een goei bed en zetel, een 

mooie tuin en keuken en ik hoop dat mama lekker eten 

gaat maken.”

“‘t Groeihuis! Ik laat mijn vrouwke die op cursus 

komt, met een gerust hart achter. Het is hier innig stil.”

De kwaliteit van het individueel verblijf in 

‘t Groeihuis is zoveel belangrijker dan de kwantiteit. 

Dat mensen de weg naar ‘t Groeihuis en zijn kamers 

mogen blijven vinden!
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POETSEN IN ‘T GROEIHUIS

zij begint met stof te vegen

heel secuur in iedere hoek.

daarvoor gebruikt zij

een zachte fl anellen doek

wat papier en blauwe spray

voor tegels en voor glas

als alles dan zal blinken

dan begint het pas

zij laat dan water lopen

twee emmers, niet te heet

met wat reinigingsproduct

dat zij niet vergeet

dan schudt zij water over

een gedeelte van de vloer

met de schrobborstel

doet ze dan een heksentoer

aftrekker, raclette of vloerwisser

‘t is gelijk, kiest u maar

met dát ding trekt ze ‘t vuile water

allemaal bij elkaar

hierna, krachtig dept

zij de smurrie in de dweil

en wringt die dan uit

in de plastieken teil

dan met zuiver water

dweilt zij even na

zodat we wat later

door de reinheid sprakeloos staan

dat is nog niet alles…

een lach, een knuff el, een vriendelijk woord

‘t is Gaby ten voeten uit

zeg dat maar voort
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Activiteiten in ‘t Groeihuis 2008 2009 2010 2011 2012

Activiteiten van ‘t Groeihuis

Raad van bestuur 6 verg. 8 verg. 5 verg. 6 verg. 5 verg.

Opendeur en kerstmarkten 4 verg. 4 verg. 4 verg. 4 verg. 4 verg.

Opendeurweekend 6 en 7 dec 5 en 6 dec 4 en 5 dec 3 en 4 dec 1 en 2 dec

Crea-dagen 3 3,5 2,5 3 3,5

Algemene vergadering vzw 1 1 1 1 1

Leerschool voor groepsvorming 1 1 1 1 1

Werkgroep onthaal 3 2 2 2 2

Activiteiten van PRH

Informatieavond 1 (lezing) 1 (workshop)

1 (info MPV)

1 workshop

1 lezing 

5 workshop/

lezing

1 workshop

Korte cursus 7 6 5 4 3

Twaalfurenmodule 7 4 5 6 1

Vijfdaagse cursus 6 3 3 6 6

Terugkomdag / 2 1 1 0

Navormingsactiviteiten 35 dd 32 dd 36 dd 56 dd 66 dd

4 MPV-dagen 2 groepen 7 MPV dagen 8 MPV dagen 10 MPV dagen 8 MPV dagen

Voorber. verg. + program. 10 ? 14 11 6

Provinciale bijeenkomst 1 1 / 1 + 1 

fotoshoot PRH

0

Gebruik van kamers 

Overnachtingen 95 overn. 92 overn. 122 overn. 350 overn. 182 overn.

Dagdelen 30 dagd. 34 dagd. 395 dagd. 766 dagd. 489 dagd.

Personen 72 pers. 58 pers. 123 pers. 180 pers. 123 pers.

Vormingsactiviteiten van derden

Vormingsactiviteiten van 

derden 

2 dagen 6 dagen 4 dagen

3 halve dagen

13 dagen

11 halve 

dagen 

21 dagd.

Receptie buurt

Receptie buurt 1 1 1 1 1

ACTIVITEITEN IN ‘T GROEIHUIS 2012
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ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDING

De man van de cijfertjes is ook dit jaar een tevreden 

man: we eindigen 2012 met een positief resultaat, een 

prestatie gezien de zware brok afschrijvingen (15.657 

euro aan kosten, weliswaar zonder uitgaven in 2012).

Dit mooie resultaat is eveneens zichtbaar op onze 

balans: onze liquiditeiten stijgen met 10.000 euro, 

onze ‘nog te ontvangen’ (KBS) met 3.500 euro. Van 

een positieve evolutie gesproken!

Onze inkomsten deden, globaal gezien, het minder 

goed dan vorig jaar. Deze terugval was vooral te wijten 

aan de mindere bezetting van de kamers. Evenwel 

was 2011 een uitstekend jaar, het zal niet gemakkelijk 

zijn om 2011 te evenaren. Maar niet getreurd, onze 

opbrengsten van de kamers vorig jaar was toch nog 

altijd beter dan deze van de vorige jaren (op 2011 na), 

onze ontvangsten (in euro’s):

De hogere bezetting van de zalen in 2011 wordt 

dit jaar opnieuw gerealiseerd, onze sprong vooruit in 

2011 wordt bevestigd:

De inkomsten van de kerstmarkt stijgen lichtjes en 

overschrijden voor het eerst de kaap van 7.000 euro.

Onze uitgaven zijn duidelijk onder controle en 

worden beheerd als een goede huisvader/moeder, 

globaal beschouwd: nauwelijks een stijging.

Nieuwe investeringen in 2012 waren: de zetels 

in de erker en voor de keuken een fornuis en een 

koffi  ezetapparaat.

In de begroting wordt er rekening gehouden met 

de recente vaststellingen omtrent de bezetting van 

de kamers en de zalen, vandaar ook een daling van de 

vergoedingen met 2.500 euro t.o.v. de begroting 2012 

met een, licht negatief eindresultaat als gevolg.

Gezien de geplande investeringen (voegwerk, 

donsdekens) zal in 2013 de aangroei van onze 

liquiditeiten wel minder spectaculair zijn dan in 2011 

en 2012.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.528 2.177 1.734 2.749 5.821 3.118

2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.615 3.945 3.310 3.728 6.445 6.133
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REKENINGEN

OPBRENGSTEN

2011 2012

Vergoedingen 17.287,00 14.394,00

Verkopen 736,90 1.070,60

Benefi et 6.940,50 7.110,00

Giften 4.707,46 4.748,86

Bank 133,07 218,19

Totaal 29.804,93 27.541,65

KOSTEN

Aankoop benefi et 1.290,47 1.676,43

Wijziging voorraad 249,00 601,00

Aankoop keuken 895,85 1.065,08

Kantoor 1.567,81 693,19

Verzekeringen 1.455,17 1.475,71

Erfpachtvergoeding 250,00 250,00

Verbouwingen en onderhoud 916,93 1.845,39

Inrichting gebouw/tuin 309,96 149,06

Energieverbruik 2.922,57 3.079,06

Andere kosten 0,00 0,00

Bankkosten 31,20 31,20

Intresten leningen 853,02 737,38

Afschrijvingen 16.076,29 15.657,01

Totaal 26.818,27 27.260,51

Resultaat 2.986,66 281,14
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BALANS PER 31/12

Activa 2011 2012

Meubilair en rollend materieel

meubilair 13.267,02 15.157,04

afschrijving op 

meubilair

-7.981,94 -8.966,44

Overige materiële vaste activa

erfpacht gebouwen 1,00 1,00

verbouwingen 401.094,70 401.094,70

afschrijving op 

verbouwingen 

-166.334,43 -181.006,94

Voorraden

voorraden 

producten 

kerstmarkt

2.528,00 1.927,00

Klanten 707,00 0,00

Liquiditeiten 28.411,07 38.381,05

Overlopende rekeningen

nog te ontvangen 

bedragen KBS

 3.851,16 7.304,52

nog te ontvangen 

intresten

133,07  217,08

TOTAAL 275.676,65 274.109,01

Passiva 2011 2012

Eigen vermogen

overgedragen 

resultaat

259.720,37 260.207,03

resultaat 486,66 281,14

Bestemde fondsen

bouwfonds 2.500,00 2.500,00

Financiële schulden LT (> 1 jaar)

investeringskrediet 

BNP Parisbas Fortis

10.845,89 8.986,73

Financiële schulden KT (< 1 jaar)

investeringskrediet 

BNP Parisbas Fortis

1.859,16 1.859,16

Leveranciers 230,74 132,95

Terug te betalen 40,00

Overlopende rekeningen

nog te betalen 33,83 102,00

TOTAAL 275.676,65 274.109,01
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BEGROTING

OPBRENGSTEN begr. 2012 rek. 2012 begr. 2013

Vergoedingen 17.940,00 14.394,00 15.480,00

Verkopen 750,00 1.070,60 1.000,00

Benefi et 7.500,00 7.110,00 7.000,00

Giften 4.800,00 4.748,86 4.300,00

Bank 250,00 218,19 250,00

Totaal 31.240,00 27.541,65 28.030,00

KOSTEN begr. 2012 rek. 2012 begr. 2013

Aankoop benefi et 2.000,00 1.676,43 2.000,00

Wijziging voorraad 0,00 601,00 0,00

Aankoop keuken 1.200,00 1.065,08 1.200,00

Kantoor 1.350,00 693,19 1.300,00

Verzekeringen 1.470,00 1.475,71 1.520,00

Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 250,00

Verbouwingen en onderhoud 2.280,00 1.845,39 2.150,00

Inrichting gebouw/tuin 350,00 149,06 350,00

Energieverbruik 3.330,00 3.079,06 3.100,00

Andere kosten 250,00 0,00 150,00

Bankkosten 50,00 31,20 50,00

Intresten leningen 740,00 737,38 625,00

Afschrijvingen 16.300,00 15.657,01 16.200,00

Totaal 29.570,00 27.260,51 28.895,00

Resultaat 1.670,00 281,14 -865,00
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