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VOORWOORD 
van de voorzitter 

 

Beste lezer,  

We hebben hard gewerkt in 2017. Je kan dat lezen in de volgende bladzijden. Je kan dat voelen, tus-
sen de regels. Onze vrijwilligers hebben deze bladzijden gevuld, met wat en hoe en hoeveel en met 
welk effect. We zijn dus ook een beetje een schrijvers-collectief .  

Je vindt er een soms algemene weergave van wat we hebben gedaan vorig jaar. Soms is de schrijver 
ietwat ironisch-afstandelijk. Maar soms wordt het geleverde werk ook zeer minutieus geschilderd 
met zeer fijne penseeltrekken. A la Van Eyck himself. Wij doen geen grootse, wereldschokkende za-
ken. Wij doen wel ’t Groeihuis draaien. Wij doen wat moet gedaan worden én wat we nog meer kun-
nen doen. En daar houden we het bij. U mag trouwens altijd komen helpen, als u daar zin in heeft.  

Nog meer kan u lezen wat dat met ons heeft gedaan in 2017. Wat we doen is belangrijk, maar wat het 
met ons doet is al even belangrijk in ’t Groeihuis. Het doet ons allemaal op één of andere manier 
groeien als mens. Da’s ook wat ons verbindt hier. Da’s wat maakt dat ons engagement gevoed blijft. 
Krijgt u er zin van om ook te komen helpen ? Laat maar horen !  

En dan mag u daar ook nog bijdenken wat al het vorige allemaal betekent voor alle mensen die in ‘t 
Groeihuis op cursus zijn gekomen of er verbleven hebben. Dat motiveert ons nog het meest natuur-
lijk. Dat zijn onze echte klanten in ’t Groeihuis. Zij moeten zich goed ontvangen voelen binnen onze 
muren. En veilig, zodat ze er zo veel mogelijk kunnen leren.  

Zo is dan tenslotte iedereen content !    

Zo hebben we het graag.  

Veel leesgenot !

  

   



JAARVERSLAG ’t Groeihuis 2016  Pagina 4 

WERKGROEP ONTHAAL 

 
De grote filosoof die ook wat kon voetballen 
Johan Cruijf zei het al: 'Elk nadeel hèb ze 
voordeel'. 

 

In 2008 dreigde ik in een zwart gat te vallen, 
na een 'herstructurering' op het werk. Ik 
moest in afwachting van een Hollywoodaan-
bieding wat om handen hebben, vond 'die van 
ons'. 

Dat ik vrijwilliger werd voor het Groeihuis was 
dus puur  uit eigenbelang. En ik heb Cruijf 
leren appreciëren, en ook Gandhi: 'Niets van 
wat je doet is belangrijk, maar het is wel be-
langrijk dàt je het doét'. 
Ik verleg af en toe een kiezelsteentje in de 
rivier, veel verandert er niet, maar beter dat 
dan dat het in mijn schoentje wringt, dat 
steentje. En uit een film weet ik ook: 'Op het 
einde komt het goed, en als het niet goed 

komt, dan is dat het einde nog niet'. 

Vrijwilliger in 't Groeihuis, het hoort er nu bij, 
een plaatsje in de plooien van mijn hart, een 
goede gewoonte, een routine, welja een ritu-
eel. 

Kachel  aansteken, waterkruikje met geurtje 
erin erop, koffie loopt door en geurt de gang 
in, water pruttelt, Klara op de radio, gezellig, 
zoals het klokje thuis tikt.. enz. enz.  

En dat ondanks het vele fileleed van Mechelen 
naar Leuven en terug. 

En dat ondanks het 'zweet mijns aanschijns' 
als ik aan het grasmaaien sla.  

 

Ik doe het niet alleen voor de Groeihuisbezoe-
kers, ik doe het ook voor mezelf, adem terug-
vinden hier. 

Er is de tuin, daar hàngt iets, er is gezoem en 
gegons, zon gefilterd door de kastanjelaar, 
frambozen, of ik kom Piet tegen, en we filoso-
feren een eind weg... . Of de zusterkes komen 
voorbij: 'Ah hier sè, de meneer van tellevisie 
sè!' 

Het leven is niet altijd even fijn geregeld, 
iedereen moet maar zijn ministeentje bijdra-
gen. Want: als de vrijwilligers er het bijltje bij 
neerleggen, kan de hele wereld ermee kappen.
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POETSPLOEG 
 

Kuisen is een werkwoord dat we reeds van 
kindbeen af hebben leren begrijpen. Een doe-
woord, een werk-woord. 

Aanvankelijk ging het dan vooral over: ‘kuis je 
mond eens af’. Af-kuisen dus. Of bij het mor-
sen op tafel: op-kuisen. 

Maar enkele jaren later werd het vooral: ‘kuis 
je voeten af’. Als kind hebben we wellicht niet 
geleerd om te kuisen, wel om respect te heb-
ben voor diegenen die het huis schoon maken. 
Dat begon reeds bij de deur, na de schooluren, 
op vrijdag: schoenen uit, mooi op de rekken 
zetten, aantrekken van pantoffels die klaar 
stonden, en dan ergens een plaatsje zoeken en 
beseffen dat er de specifieke geur van het kui-
sen in huis hing. Een aangename geur, omdat 
je beseft dat die geur te maken had met moe-
der die er een handje van weg had om het huis 
proper te maken. In ’t Groeihuis hangt er ook 
elke week ’s maandags zo’n geur die mij een 
aangename gewaarwording geeft. 

Ik moet het bekennen: ik heb pas een eerste 
ervaring met echt kuisen opgedaan toen ik 
enkele jaren ouder was: vanaf mijn 14 jaar op 
zaterdag met onze pa de kerk gaan kuisen. En 
dat betekende: zaagsel van bij de houtzagerij 
wat nat maken, vóór de eerste rij stoelen 
strooien, dan vegen, deze rij stoelen verplaat-
sen, en dan de tweede rij, de derde rij… Maar 
achteraf gezien kan ik niet zeggen, dat ik echt 
leerde kuisen. Ik leerde wel dat soort kuisen. 

Toen ik later studeerde in Leuven, bestond 
mijn kuisen uit de volgende activiteiten: op 
tijd kijken of er geen wolkjes onder het bed 
lagen, en als er lagen die oppakken en in de 
vuilbak gooien. Soms was het ook, omdat er 
iemand een opmerking over maakte: eens een 
stofvod vastnemen en gebruiken. 

Maar stilaan komen we allemaal in situaties 
terecht, waarop we moeten vaststellen dat het 

echte kuisen toch wel iets anders is. We heb-
ben het vooral kunnen observeren toen we in 
’t Groeihuis begonnen en er regelmatig poets-
beurt was. Lieve heeft het ons eigenlijk echt 
moeten leren.  

EN DAN KWAM GABBY met haar kuiskunst. 
Al had ze daar niet voor gestudeerd, ze had 
het wel geleerd. Na haar pensioen van het 
kleuteronderwijs heeft zij zich als vrijwilliger 
aangemeld. Haast elke maandagmorgen is zij 
op post. Het geeft altijd een huiselijk gevoel 
wanneer je dan in ’t Groeihuis binnenkomt en 
de geur van de zeep in je neusgaten kruipt. 

 

Soms komt er iemand helpen, op de recente 
foto die hier is bijgevoegd, zie je Gaby en Evi 
die haar momenteel geregeld komt helpen. 

Soms is Gaby er niet, soms is Gaby ook een 
beetje moe, de leeftijd laat haar sporen na, 
maar voorlopig zet Gaby door, elke maandag… 
Met grote dank aan Gaby, die soms  ‘ploeg’ 
vormt, maar heel dikwijls een éénvrouwsploeg 
is!



JAARVERSLAG ’t Groeihuis 2017  Pagina 6 

WERKWEEK 2017 
 

Op een boogscheut van Leuven staat een huis. 
Niet zomaar een huis. Nee, een bijzondere 
plek die zijn gasten een beetje doet groeien… 
Huh? Jawel, dat bestaat. Deze bijzondere 
plaats heet dan ook ‘t Groeihuis (*). Een mooi 
gerestaureerde boerderij bedoeld om op een 
methodische manier, door middel van cursus-
sen en workshops, mensen te wekken tot le-
ven. Tot voller en intenser leven. Zelfont-
plooiing zoals dat heet. Ik ben fan. Maar dit 
terzijde. 

En zoals in ieder huis is er altijd werk te doen: 
de tuin onderhouden, de dakgoten bevrijden 
van gevallen bladeren, herstellingswerk hier 
en daar, de ramen een likje verf, de houtsta-
pel, de moestuin… Eén keer per jaar, in juli 
meer bepaald, komt een groep vrijwilligers 
samen om de handen uit de mouwen te ste-
ken. 

 

 

Wat heb ik weer genoten van deze “Werk-
week”! Het plezier zit voor mij in twee essen-
tiële aspecten: samen en leren. 

Laat me met dat laatste beginnen. Mijn en-
thousiasme bast los wanneer ik iets kan doen 
wat ik nog nooit eerder heb gedaan en dat 
(min of meer) spannend aanvoelt. Waarvan ik 
eigenlijk weet dat ik het kan, maar tot nu toe 
niet de kans ertoe kreeg. Bijvoorbeeld: een 
haag scheren - elektrisch, dat spreekt. Ik hou 
van avontuurlijke ondernemingen met een 
zweem van gevaar. Ik hou ervan mijn spieren 
te voelen, mijn kracht te beproeven, letterlijk 
en figuurlijk op de toppen van mij tenen te 
staan. Deze dagen stond ik er opnieuw van 
versteld hoeveel kracht ik bezit. En dat geeft 
een ongelofelijk gevoel! Er schuilt een oer-
mens in mij, die het liefst met blote handen 
werkt, de elementen trotseert (al is dat al bij al 
relatief, we spreken niet over de Nevada woes-
tijn) - kortom, zich onderdompelt in de na-
tuur. Ik hou er enorm van te leren én de ruim-
te te krijgen om te proberen. Dat is zo heerlijk 
aan de groei-, euh, de werkweek. 

Maar zet me op mijn ééntje aan dezelfde ta-
ken, en ik geloof dat er weinig van in huis 
komt… Dat is het tweede speerpunt van de 
werkweek: samen aan de slag gaan. ’s Morgens 
de lijst met taken overzien, en beslissen wat 
me aanspreekt. Met een of twee de haag sche-
ren, via een hoge ladder in de dakgoot kruipen 
(mijn ding, dat had u al geraden), de ramen 
inoliën, hibiscus- en andere zalig geurende 
heesters intomen, bokalen en flessen proper 
maken voor de Grote Inmaak, onkruid wieden 
(tiens, dit is toch te mooi om uit te trekken? 
Heb je die paarse bloemetjes gezien...?) En 
uiteraard af en toe kletsen, babbelen, op adem 
komen. 
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Om u alvast te doen likkebaarden vertel ik nog 
dat er ‘s middags en ’s avonds heerlijk eten 
wordt bediend. Mijn uitgedaagde armspieren 
kunnen dan meestal nog net de soeplepel 
vasthouden, mijn benen zijgen neer en zeggen 
geen pap meer. Za-lig: voetjes onder tafel. 
Deze editie was dankzij onze super Liliane van 
wie ik het kooktalent nog niet kende, werke-
lijk voortreffelijk, met - ik hoop dat u al gege-
ten hebt - onder meer, Pascale Naessens-
gewijs, heilbot met kruiden, kokosmelk en 
limoen. Als dessert mangomousse met fram-
boos. Inderdaad, onweerstaanbaar. En dat u 
na zo’n dag intense arbeid ’s avonds reeds in 
slaap valt nog voor uw hoofd uw peluw raakt, 
dat hoef ik u niet uit te leggen. 
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DE TUIN 
 
In de loop van 2017 werd het projectje afge-
rond om het stukje tuin onder de notelaar wat 
op te waarderen. 
De spiraal van kasseisteen en de houtsnippers 
ligt er en er werd gezocht naar een kleine af-
sluiting of poortje om de notenoogst te be-
schermen tegen grijpgrage handen. Toen dit 
‘poortje’ geplaatst was, kwamen we voor een 
onverwachte wending te staan: de buxushaag 
die de afsluiting vormt tussen het perkje van 
de notelaar en het wegje, kreeg het lastig. De 
buxus is aangetast door de buxusmot, waar-
door alle blaadjes weggevreten zijn en hij er 
volledig dood uitziet. We besloten hem toch 
nog een groeikans te geven… Hij werd zeer 
kort gesnoeid, om hem de kans te geven volle-
dig opnieuw te kunnen beginnen, en op dit 
moment ziet het er naar uit dat er nieuw leven 
in zicht is! In afwachting van een fris groen 
haagje, moeten we ondertussen een tijdje le-
ven met een open toegang tot de notenboom 
in plaats van een beschermende afsluiting. 

 
 

Heeft de notenoogst van 2017 zich aan deze 
situatie aangepast? Door een late winterprik 
in het voorjaar had de boom vorstschade op-
gelopen. Zowel de bloesems als de blaadjes 
waren voor een groot deel bevroren, waardoor 
er nauwelijks noten waren in het najaar. Ook 
andere planten en struiken kregen het even 
lastig, maar herstelden zich snel.  

 

Het bleef ook dit jaar een uitdaging om een 
juiste afweging te maken tussen ecologie, 
schoonheid en de beschikbare tijd van de 
tuinkabouters en dat vraagt om aanpassing en 
compromissen. 

Een andere uitdaging is om voldoende tijd 
samen te kunnen werken in de tuin. Het 
brengt niet alleen op in hoeveel werk er kan 
gedaan worden, het geeft ook zoveel meer op 
gebied van creativiteit, verbondenheid met ’t 
Groeihuis kunnen delen en uitdrukken, inspi-
ratie en ervaringen delen, en vooral het gevoel 
van dit samen te dragen. 

In de loop van het jaar merken we dat er toch 
heel wat supporters van de tuin zijn; mensen 
die hun appreciatie of bezorgdheid uitdruk-
ken, of soms ook hun verlangen om een hand-
je toe te steken. 

Het gevoel van betrokkenheid en samenho-
righeid is zeker voelbaar op de tuinwerkdag 
die ook dit jaar in het voorjaar werd gehouden. 
We konden opnieuw genieten van een fijne 
werksfeer en ervaren dat vele handen het 
werk gevoelsmatig én praktisch veel ‘lichter’ 
maken. 
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LEERSCHOOLDAG 24 september 2017 
 

Weet je nog…  

 herinner je je nog….  

  komt het terug in jou… 

het thema en de inhoud van de leerschooldag op 24 september 2017… 

De ingeslagen weg van de voorbije jaren,  

waar we elkaar als vrijwilligers beter willen leren kennen en ons aan elkaar laten kennen, 

zetten we verder.  

 

Dit jaar namen Anita en Inge ons mee… op reis! 

We mochten genieten van hun passie om te reizen: 

met Anita reisden we mee naar Frankrijk en naar de kastelen van de Loire. We werden meegenomen 
in haar kennis en haar weetjes over een rijke Franse geschiedenis. Genieten was het als we Anita 
vurig hoorden vertellen over haar ervaringen. 

Inge nam ons mee verder van huis… Australië en Nieuw-Zeeland. Haar durf zo ver alleen op avon-
tuur te gaan, haar liefde voor de natuur, de stilte, andere culturen, haar zogenaamd ‘toevallige’ ont-
moetingen… we konden niet anders dan verwonderd en geboeid luisteren.    

De zin om te reizen, om nieuwe dingen te ontdekken,  

om te genieten van al het mooie, het schone, het eenvoudige dat de natuur en de cultuur ons bieden, 
werden alleszins bij mij aangewakkerd door hun enthousiaste verhalen  

en naar ik hoorde kregen ook anderen ‘goesting’ in vakantie! 

 

In de namiddag deden we de terugkoppeling naar onze eigen ‘reiservaringen’. 
Dit werd een boeiende, verrassende en soms grappige uitwisseling met elkaar! 
Dankjewel Anita en Inge om ons op de één of andere manier te inspireren! 
 
 
Tijdens de middag bedankten we Hilde De Becker die haar jarenlang trouw engagement voor ’t 
Groeihuis stopt. Verder in dit jaarverslag vind je de ‘Dankjewel aan Hilde’. 
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OPENDEUR MET KERSTMARKT 
 

De kerstmarkteditie van 2 en 3 december 
2017 werd met de evaluatievergadering die 
Anita, Ilse en ikzelf hielden op 20 januari 2018 
definitief afgesloten.  Ze startte zowat een jaar 
eerder voor mij, toen ik ditmaal door Ilse aan-
gesproken werd of ik wilde overwegen mij bij 
de werkgroep aan te sluiten.  Dit was een stap 
verder gaan in engagement.  Het knutselen 
vooraf en meewerken op het opendeur week-
end zelf, waren al langer een deel van mijn 
activiteiten waarvan ik voelde dat het stroom-
de.  Maar lid worden van de werkgroep vroeg 
net dat extra bestaan van mij.  Innerlijk voelde 
ik dat de tijd er rijp voor was en waar kon het 
veiliger gebeuren dan in ‘t Groeihuis?  Mijn 
antwoord was dus een overtuigd “ja” om lid te 
worden.  Het verwezenlijken verliep iets meer 
aftastend.  In wat kon ik een bijdrage leveren 
om dit mooie evenement mee te maken?  Daar 
had Ilse een duidelijk zicht op.  Omdat zij de 
enige was die overbleef van de vorige werk-
groep waren de “to-do lijsten” een handige 
hulp voor de taakverdeling.  Daaruit bleek dat 
er heel wat verantwoordelijkheden rusten op 
de schouders van Ilse.  Om de haalbaarheid 
van het hele gebeuren niet in het gedrang te 
brengen is nog een extra persoon nodig.  Die 
vonden we in Anita.  We hadden een eerste 
vergadering samen begin juni.  We dachten na 
over de producten die zouden aangeboden 
worden.  We prikten enkele data voor doe-
dagen. Dit zijn knutseldagen waar mensen 
samenkomen in ‘t Groeihuis om rond bepaal-
de artikelen te werken.  We besloten ook men-
sen te vragen of zij thuis een bepaald product 
konden vervaardigen.  Het menu werd be-
sproken en nieuwe ideeën borrelden op.  

Best wel overdonderend wat zo’n opendeur-
weekend mee-organiseren allemaal inhoudt.  
Ik vond het wel een hele geruststelling terug 
te kunnen vallen op een uiterst gedetailleerd 
draaiboek en verder ervoer ik dat er zeer open 

en vrij kon gecommuniceerd worden in de 
werkgroep.  Het “klikte” meteen en het ont-
brak niet aan onderlinge aanmoedigingen. 

En zo gingen we al in volle kerstsfeer de zo-
mervakantie in.  Het was hartverwarmend in 
augustus mailtjes van elkaar te lezen hoever 
we stonden met het maken van confituur of 
de dromenvangers of de engelen of de kerst-
kaarten of het beschrijven van bokalen of …  
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië, zelfs in 
het buitenland, waren mensen druk in de 
weer.   

 

En ineens waren we eind oktober en leefde 
heel sterk het gevoel dat het opendeurweek-
end letterlijk voor de deur stond.  Niets mag 
dan nog uitgesteld worden en er gaat dan geen 
dag voorbij of je denkt wel aan iets voor de 
kerstmarkt.  Tijdens een vergadering worden 
de lijsten met producten geactualiseerd.  Wij 
waren echt supergoed georganiseerd.  Ilse 
weet goed waar welk product in de kasten 
staat en Excel heeft geen geheimen voor Ani-
ta.  Dus het tellen en etiketteren liep van een 
leien dakje.  We overlopen voor alle duidelijk-
heid de to-do lijst : wie doet wat de laatste 
week?  We stellen ook vast dat het aantal 
mensen dat zich inschrijft om een handje te 
komen helpen op het opendeurweekend zelf, 
momenteel nog te weinig is.  Er komt echt wel 
druk op de ketel op zulke momenten.  Maar 
vertrouwen dat het uiteindelijk toch wel goed 
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zal komen, overwint.  Anita maakt lekkere 
proevertjes voor op het verrassingsbordje. En 
zo wordt het nuttige aan het aangename ge-
koppeld. 

Vrij vlug zijn we al zaterdag vóór het open-
deurweekend.  Na de BBG wordt de Boogzaal 
“ontruimd” en daarmee is het officiële start-
schot gegeven.  Wat een organisatie en coör-
dinatie !  Hoedje af voor Ilse !!  Wat een be-
trokkenheid van zovelen !!!  Zelf ben ik er op 
donderdag om de kerstmarkt mee klaar te 
zetten.  Wat een leuke verrassing dat de “ruw-
bouw” al af was.  Wat een andere leuke verras-
sing als we alle producten samenbrengen in de 
gemeenschappelijke ruimte: zo veel, zo mooi, 
zo verscheiden, zo origineel.  En dan wordt 
het puzzelen. Wat komt waar om het meest 
tot zijn recht te laten komen?  De dag vliegt 
voorbij.  Het geheel wordt steeds harmoni-

scher, sfeervoller, het krijgt zelfs iets feeërieks 
voor mij als het buiten donker wordt en we 
binnen alle spullen met lichtjes aansteken.  
We zijn klaar, op de verse bloemstukken na.  
Ilse blijft zich de volle 200% geven en verder 
kijken we ook uit naar wat Edwine zaterdag-
morgen meebrengt.  Stuk voor stuk kunst-
werkjes.  En zo is het goed! 

Een zeer voldaan gevoel overvalt me net iets 
vóór de eerste mensen toekomen.  Dan begint 
het genieten… Genieten van de verkoop, van 
de complimenten, van het inpakken, van het 
inlichten van mensen, van het meewerken, 
van de samenhorigheid, van de inzet van zo-
velen, van zoveel bedrijvigheid.  Zoveel men-
sen vlak voor Kerstmis, met zin, zin voor …  
Dat weet ieder die erbij was ! 

Ik ben dankbaar.  Het was elke dag een beetje 
Kerstmis het voorbije jaar.  
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   24 september ’17 
 
 

DANKJEWEL AAN HILDE DE BECKER  
 
Hilde, we zijn blij dat je vandaag naar hier kon komen zodat we je een beetje officieel kunnen 
‘danken’. 
Danken om zoveel, ik ga een aantal dingen noemen, met de zekerheid dat ik waardevolle 
dingen vergeet… ik hoop dat je mij/ons dat vergeeft… die mag jij dan zelf toevoegen… 
 
Je vaart al lang mee op onze boot Hilde, hoelang weet ik niet precies maar je hebt veel werk 
mee verzet. 
Wat heb je meegebracht voor 't Groeihuis? 
veel creativiteit… altijd opnieuw was je daar met nieuwe ideetjes voor de kerstmarkt, 
je trouw… we konden op je rekenen, je nam verantwoordelijkheid, een woord was een 
woord, 
veel volk heb je meegebracht: op de open deur waren steevast een pak mensen die door jou 
de weg naar 't Groeihuis hadden leren kennen, je enthousiasme stak hen aan om te komen 
kijken en om achter de schermen hun bijdrage te leveren, 
je hebt vele kilometers gereden voor de kerstmarkten elders ten lande… jij weet het best 
waar dat allemaal plaats vond 
samenhorigheid, ik denk aan de tijden samen met Huberte, Christine, Gaby, Hilde Laes,… 
jullie waren een enthousiast team dat elkaar aanstak om het beste voor 't Groeihuis te geven 
 
Ik wil graag ook je kookkunsten in ’t licht zetten, vele jaren hebben we mogen rekenen op je 
aanwezigheid in de keuken tijdens de werkweken. Vele van jouw receptjes doen de ronde 
onder de aanwezigen van toen. 
En wie zorgde voor de EHBO koffer? Wie was degene die gewonden de eerste zorgen toe-
diende?  
 
Bedankt Hilde voor zoveel trouwe inzet,  
je hebt meegebouwd aan 't Groeihuis en ik weet dat we in je hart een warme plaats blijven 
behouden en dat we ook sporadisch op jou mogen blijven rekenen. 
Ik hoorde je dikwijls zeggen: ik heb ook veel van 't Groeihuis gekregen. 
Zo was en blijft je engagement een win-win voor elke partij! 
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ACTIVITEITEN IN ’T GROEIHUIS 2017 
 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Activiteiten van ’t Groeihuis  
Raad van bestuur  5 verg. 5 verg. 5 verg. 4 verg. 4 verg. 
Opendeur en kerstmarkt 4 verg. 4 verg. 3 verg. 3 verg. 3 verg. 
Opendeurweekend  7 en 8 dec 6 en 7 dec 5 en 6 dec 3 en 4 dec 2 en 3 dec 
Crea-dagen 3.5 5 4 dagen 

2 halve 
dagen 

2 dagen 
2 halve 
dagen 

7 dagen 

Algemene vergadering vzw  1 1 1 1 1 
Leerschool voor groeps-
vorming  

1 1 1 1 1 

Werkgroep onthaal  2 2 2 2 2 
Activiteiten van PRH  
workshop 2 2 

 
1 2 0 

Lezing 0 0 0 0 1 
Korte cursus  3 3 1 0 0 
Twaalfurenmodule  2 2 2 2 0 
Driedaagse cursus 4 1 1 0 2 
Vierdaagse cursus    1 0 
Vijfdaagse cursus  5 4 7 1 5 
Terugkomdag 0 0 0 1dd 1dd 
Navormingsactiviteiten 
(in dagdelen)  

52 57 58 69 49 

MPV-dagen  (in dagen) 8 8 6 6 3 
Voorber. verg. + program.  12 6 15 11 7 
Provinciale bijeenkomst  0 0 0 0 0 
Gebruik van kamers  
Aantal overnachtingen 253 272 249 231 157 

Aantal dagdelen 554 513 530 474 376 
Aantal personen 167 185 167 134 129 
Aantal individuen 64 66 70 46 58 
Vormingsactiviteiten van derden  
Aantal dagdelen  48 56 29 28 26 
Receptie buurt 
Receptie 1 1 1 0 0 
 
 
verg= vergadering; dd= dagdelen 
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BOEKHOUDING 
 
2017 was een jaartje om vlug te vergeten, 
met nogal wat vervelende en frustrerende 
momenten. 
Niet omwille van de cijfers, de boekhou-
ding of de factuurtjes op zich, maar om-
wille van de informatica waarvan we oh zo 
afhankelijk zijn geworden en die ons dit 
jaar duidelijk in de steek heeft gelaten. 
Eerst die computercrash, daarna het op-
nieuw opstarten, activeren en registreren 
van het boekhoudprogramma. Een par-
cours met hindernissen en kosten. 
Maar ja, eind goed al goed zeker ?  
 
Hier komen dan de cijfers, met dank aan 
Jos en Christophe (voor hun steun en 
hulp). 
 
2017 was, kijkend naar het resultaat, een 
goed jaar (-3.095). Merkelijk beter dan 
2016 (-7.485) en dan begroot (-4.700). 
Het resultaat is naar jaarlijkse gewoonte 
negatief maar dit is volledig te wijten aan 
de grote post van afschrijvingen (18.497). 
Het mooie resultaat blijkt ook uit de stij-
ging van onze liquide middelen met maar 
liefst 6.263 euro van 60.123 naar 66.386.  
 
Ook een mooi resultaat en ook naar jaar-
lijkse gewoonte: onze kerstmarkt met 
open deur, mooie inkomsten (6.240) met 
weinig kosten dit jaar  (687). 
 
De andere inkomsten bleven op een dege-
lijk niveau, maar toch minder dan begroot 
(-1.794). Vooral de kamers (-766) en de 
giften (-1.015) presteerden minder. 
 
Deze minder inkomsten werden dan vol-
ledig goedgemaakt door een toch wel spec-

taculaire daling van onze kosten t.o.v. 
2016 (- 4.908). Zo daalde ‘herstellingen en 
onderhoud van ons gebouw’ van 3.546 in 
2016 tot 732 in 2017; enerzijds ‘renderen’ 
onze investeringen, anderzijds waren de 
aankopen tijdens de werkweek eerder be-
perkt. 
 
Met de kerstmarkt 2018 zijn we schulden-
vrij, onze lening bij BNP Paribas Fortis is 
dan volledig terugbetaald. Niet dat de in-
tresten zwaar doorwogen op ons resultaat 
maar dit is toch wel een mijlpaal in onze 
geschiedenis. 
Nog een mijlpaal: ondanks onze mooie 
spaarboek begroten we 0 euro aan intres-
ten, inderdaad onze spaargelden brengen 
momenteel niets meer op. 
 
In  de begroting 2018 voorzien we een 
investering van 5.000 euro om het vocht 
in onze muren te bestrijden. Daarnaast 
stijgt de post ‘herstellingen en onderhoud 
van ons gebouw’ aanzienlijk t.o.v. het re-
sultaat in 2017, dit vooral omwille van het 
onderhoud. Het invoeren van de vrijwilli-
gersvergoeding is hier niet vreemd aan. 
Omwille van onze computerperikelen zijn 
we ook verplicht geweest om ons boek-
houdprogramma opnieuw aan te kopen, 
een bijkomende kost van een 800 euro.  
Dit alles betekent een verslechtering van 
ons resultaat - 9.785 i.p.v. -3.095 in 2017. 
 
Maar ondanks deze meer kosten en het 
voorzien van een belangrijke investering 
voorzien we voor 2018 toch weer een po-
sitieve cashflow van een 3.000 euro. 
 
Niet slecht, we boeren goed. 
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REKENINGEN 
 

OPBRENGSTEN  2016 2017 

   Vergoedingen 14 567,50 14 786,50 
Verkopen 508,25 314,15 
Benefiet 6 289,50 6 240,50 
Giften  3 647,08 3 185,00 
Bank 71,81 39,40 
Totaal 25 084,14 24 565,55 

   KOSTEN 
  

   Aankoop benefiet 1 195,50 1 558,63 
Wijziging voorraad 1 429,05 -871,40 
Aankoop keuken 1 390,47 970,66 
Kantoor 1 469,82 1 436,07 
Verzekeringen 1 529,00 1 562,65 
Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 
Herstellingen en onderhoud gebouw 3 545,94 732,41 
Inrichting gebouw / tuin 458,47 439,31 
Energieverbruik 2 843,06 2 974,51 
Andere kosten 0,00 0,00 
Bankkosten 32,75 37,00 
Intresten leningen 127,98 74,11 
Afschrijvingen 18 297,36 18 497,07 
Totaal 32 569,40 27 661,02 

   Resultaat -7 485,26 -3 095,47 
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BALANS PER 31/12/2017 
                        

 Activa 
   

2016 2017 Passiva 
   

2016 2017 
                        

Meubilair en rollend materieel       Eigen vermogen 
  

    
meubilair / kantooruitrusting   18 084,09 18 084,09 overgedragen resultaat 

  
256 095,36 248 610,10 

afschrijving op meubilair / kantooruitrusting -14 429,47 -15 740,06 resultaat 
   

-7 485,26 -3 095,47 
  

  
      

    
    

Overige materiële vaste activa       Bestemde fondsen 
  

    
erfpacht gebouwen 

 
  1,00 1,00 bouwfonds 

  
2 500,00 2 500,00 

verbouwingen  
 

  430 182,51 433 326,47 
    

    

afschrijving op verbouwingen    
-244 

275,17 -261 461,65 Financiële schulden LT (> 1 jaar)  
 

    
  

  
      investeringskrediet BNP Paribas Fortis 1 550,09 0,00 

Voorraden 
 

      
    

    
voorraden producten kerstmarkt   618,10 1 489,50 Financiële schulden KT (< 1jaar) 

 
    

  
  

      investeringskrediet BNP Paribas Fortis 1 859,16 1 550,09 
  

  
      

    
    

Klanten 
  

  1 216,50 1 692,00 Leveranciers 
  

298,95 307,27 
  

  
      

    
    

Liquiditeiten 
 

  60 122,75 66 386,22 
    

    
  

  
      

    
    

Overlopende rekeningen       Overlopende rekeningen 
 

    
nog te ontvangen bedragen KBS   3 259,70 5 969,70 nog te betalen 

  
  191,30 

over te dragen kosten 
 

    287,69 
    

    
nog te ontvangen intresten   38,29 28,33 

    
    

  
  

      
    

    

  
 

TOTAAL   
254 

818,30 250 063,29 
  

TOTAAL 
 

254 818,30 250 063,29 
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BEGROTING 
 

 

OPBRENGSTEN  begr. 2017 rek. 2017 begr. 2018 

    Vergoedingen 15 650,00 14 786,50 15 700,00 
Verkopen 500,00 314,15 500,00 
Benefiet 6 000,00 6 240,50 6 000,00 
Giften  4 200,00 3 185,00 3 400,00 
Bank 10,00 39,40 0,00 
Totaal 26 360,00 24 565,55 25 600,00 

    KOSTEN 
   

    Aankoop benefiet 1 500,00 1 558,63 1 500,00 
Wijziging voorraad 0,00 -871,40 0,00 
Aankoop keuken 1 450,00 970,66 1 200,00 
Kantoor 1 100,00 1 436,07 2 100,00 
Verzekeringen 1 570,00 1 562,65 1 600,00 
Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 250,00 
Herstellingen en onderhoud gebouw 2 550,00 732,41 5 450,00 
Inrichting gebouw / tuin 750,00 439,31 950,00 
Energieverbruik 3 250,00 2 974,51 3 000,00 
Andere kosten 0,00 0,00 0,00 
Bankkosten 50,00 37,00 40,00 
Intresten leningen 80,00 74,11 25,00 
Afschrijvingen 18 510,00 18 497,07 19 270,00 
Totaal 31 060,00 27 661,02 35 385,00 

    Resultaat -4 700,00 -3 095,47 -9 785,00 
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Tuindag:    

Lezing:     

Werkweek:    

Leerschooldag:    

Open deur met kerstmarkt:  

Algemene vergadering:    

Leerschooldag:    

 

  

  

KALENDER 

 

 zondag 22 april 2018 

 donderdag 26 april 2018 om 19.30 u 

 van dinsdag 10 juli tot en met vrijdag 13 juli 2018

 zondag 23 september  2018 

 zaterdag 1 en zondag 2 december 2018 

 zondag 24 maart 2019 

 zondag 22 september  2019 
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