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VOORWOORD  
 
 
1999………2019……... 
 
Beste lezer, 
 
Ben jij al 20 jaar  mee betrokken bij 't Groeihuis? 
Ken je de geschiedenis sinds het begin? 
Of is het recenter dat je interesse in 't Groeihuis gewekt werd? 
 
Het voorbije jaar vierden we op een eenvoudige manier het 20- jarig bestaan van 't Groeihuis. 
We hebben eenvoudig gefeest met als ingrediënten: gezellig samenzijn, dankbaarheid uitdrukken, 
herinneringen ophalen, iets lekker eten, de zon die ons vergezelt,… 
 
20 Jaar reeds  
slagen we erin om van 't Groeihuis een aangename, rustgevende, verzorgde,  aantrekkelijke plek te 
maken waar mensen thuiskomen, waar groepen kunnen werken. 
20 jaar reeds 
slagen we erin om met vele vrijwilligers onze schouders onder dit project te zetten en geëngageerd 
onze bijdrage te leveren om het huis draaiende te houden en de gasten welkom te heten. 
 
In dit jaarverslag nemen we je graag mee in de eenvoud en de authenticiteit waarin we deze 20 jaar 
hebben gevierd. We geven je graag een inkijk in onze activiteiten en cijfers van het afgelopen jaar. 
We hopen dat je ons blijft steunen en bemoedigen, dat je je steentje blijft bijdragen zodat we onze 
missie kunnen blijven waar maken.  
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22 SEPTEMBER 2019, WE VIEREN 20 JAAR ’T GROEIHUIS 
door Lieve 

 
Terugblikken op 20 jaar 't Groeihuis is terugblikken op 
meer dan 30 jaar als we de aanloop ernaartoe, het rij-
pingsproces mee naar waarde schatten. 
We willen proberen uitdrukken wat we in die vele jaren 
gekregen hebben en wat we gegeven hebben, wat teke-
nend was in die jaren. 
 
Om tot realisatie van de droom te komen is er een uitzui-
veringsproces geweest dat ons heel dierbaar is en blijft. 
Wat zeggen we dan? De jaren van communicatie met Jos, 
met Lieve Smets rond de droom, de haalbaarheid ervan, 
de missie van 't Groeihuis,… Doorheen die diepgaande 
gesprekken werden we vertrouwd met de idee, met de 
mogelijkheid om de moeilijkheden samen aan te gaan. 
Het was ons al vlug duidelijk dat het een verhaal van ‘sa-
men’ zou zijn. Elk met zijn mogelijkheden, elk met zijn 

bijdragen.  In dat zoekproces hebben we gelijkaardige initiatieven bezocht in Canada omdat daar ook 
gesproken werd van PRH-groeihuizen. Het heeft ons geïnspireerd en vooral doen voelen wat het niet 
zou worden. Ook dat was uitzuivering. De uitzuivering bestond ook in het eigen groei-en genezings-
proces dat nodig was en bleef om bestaanskracht aan te wakkeren, om steeds juister af te tasten wat 
het zou worden en om de realisatie ervan mogelijk te maken. 
 
We hebben geleerd mee te gaan met wat op onze weg kwam ; er was wel een droom, een aanvoelen 
van wat het kon worden maar het ging erom mee te gaan met wat het leven aanreikt, met wat je te-
genkomt en wie je tegenkomt. En daarin aanvoelen wat ons verder brengt en wat niet. Het was nodig 
om te communiceren, om het aanvoelen van anderen te toetsen en zo tot een gezamenlijke beslissing 
te komen. 
Gelukkig zijn we hier vertrouwvolle mensen tegengekomen die er mee in geloofden, die we nodig 
hadden met hun competenties en met hun engagement vele jaren en tot nu toe. 
 
Vertrouwen geven in iets dat nog niet tastbaar was. Durven springen, durven naar buiten komen 
met een droom van een huis, een droom die aanstekelijk werkt; dat werd zichtbaar in het enthousi-
asme bij de eerste benefietavond. Dat sterkte ons vertrouwen: we staan hier niet alleen in. 
De vele mensen die toen aanwezig waren en hun steun uitdrukten, waren een sterke aanmoediging 
om de weg verder te gaan al hadden we nog geen concrete plaats. Je kan in het fotoboek iets terug 
vinden van de sfeer en het enthousiasme van mensen die er toen waren. 
 
Realisme is een waarde voor ons: altijd vertrekken van wat de financiële en menselijke mogelijkhe-
den zijn. We hebben de werken soms stil gelegd omdat we geen geld meer hadden. Onze financiële 
draagkracht maar ook de draagkracht van de vrijwilligers is een belangrijke maatstaf. 
In moeilijkere tijden zeiden we soms ‘als we alles vooraf geweten hadden, zouden we er niet aan be-
gonnen zijn’ en toch heeft de realisatie van 't Groeihuis ons vreugde gebracht, ons vele ervaringen 
rijker gemaakt. We zouden het niet willen missen hebben. Het heeft ons van binnenuit doen ervaren 



JAARVERSLAG ’t Groeihuis 2019  Pagina 5 

wat het is een gezamenlijke missie te realiseren. Wat ons ook inspireert in de hulp aan mensen die 
een droom willen realiseren. 
Het is een tijd geweest van vallen en opstaan, van mensen die komen en gaan. We zijn blij met het 
langdurend engagement van vele vrijwilligers. Dit had en heeft zeker ook met de spirit van het huis 
te maken. 
 
En nu zitten we hier met deze ploeg vrijwilligers waar we 20 jaar mee vieren. 
Wat vieren we dan? 
- dat 't Groeihuis mogelijk geworden is mede dankzij vele giften en de jaarlijkse open deur met 

kerstmarkt en alle werk dat daarbij hoort 
- dat het huis en de omgeving in goede conditie blijven dankzij de jaarlijkse werkweken en het 

regelmatige onderhoud 
- dat we samen het geheel dragen, dat werkgroepen ontstaan zijn en hun engagement opnemen 
- dat vele capaciteiten en creativiteit in mensen ons gegeven zijn om het geheel te doen draaien 
- dat velen een duurzaam engagement opnemen 
- dat vrijwilligers de ervaring opdoen te groeien als persoon doorheen hun engagement 
- dat we doorheen de jaren zijn geëvolueerd van ‘ons’ naar ‘wij’, de verantwoordelijkheden van het 

begin werden meer en meer door meerdere vrijwilligers opgenomen 
- dat 't Groeihuis voor velen een vertrouwde plek is die aanzet tot ontmoeting met zichzelf, met 

anderen, met een méér in hun leven 
- dat we met dit huis en de kansen dat het schept de PRH-vorming ondersteunen en PRH in deze 

regio een gezicht geven 
- dat ook  andere organisaties de weg naar 't Groeihuis vinden om hier in een rustige en sfeervolle 

plek te vergaderen 
- dat we het gedachtegoed van André Rochais rond samenleven en samenwerken vorm geven vol-

gens onze mogelijkheden en dat ook de leerschooldagen ons daartoe de kans geven 
- dat het een groeihuis is, vruchtbare aarde: de oorspronkelijke missie is eenvoudig gebleven en 

blijft in onze oren klinken als referentiepunt: een materiële en menselijke omgeving mogelijk 
maken om het groeiproces in mensen te ondersteunen. 

 
Ter voorbereiding van deze dag gingen hon-
derden foto’s door onze handen.  
We hebben herinneringen opgehaald, mensen 
herkend en van sommigen wisten we de naam 
niet meer maar in onze herinnering zijn en 
blijven ze belangrijk. 
We stelden vast ‘wat waren we toen nog jong’. 
En we weten ook: wat hebben we toen veel op 
onze schouders genomen… gelukkig dat dit nu 
over velen verdeeld mag zijn. 
Er zijn ook mensen van wie we afscheid heb-
ben moeten nemen: Mieke VW, Margriet 
(vrouw van Herman Trappeniers, Jos Somers 
(man van Betty), Simonne Ceuppens van Be-
tekom, Simonne Wailly, Pol Vanden Bosch die 
't Groeihuis heel genegen was. 
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We hebben ons in die jaren ook soms vergist, we hebben mensen niet altijd kunnen geven wat ze 
verlangden, we zijn onze klein menselijkheid tegengekomen. Het maakt deel uit van ons menselijk 
bestaan. Gelukkig zijn het geen onoverkomelijke hindernissen geweest. 
 
We zijn blij vandaag samen de 20 jaar te vieren.  
Wat ligt er voor ons? Nog 10 jaar erfpacht, wij die ons engageren, hopelijk nieuwe mensen die zich bij 
ons aansluiten. 
Een toekomst die open ligt, gebouwd op onze gezamenlijke geschiedenis. Daarvan willen we jullie 
laten proeven aan de hand van de foto’s die hier zijn. 
Het zijn foto’s van de opbouwjaren. Na 2004 zijn er blijkbaar niet veel foto’s meer genomen of we 
vonden ze toch niet in de mappen die hier liggen. 
Geniet ervan! 
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20 JAAR ‘T GROEIHUIS 
door Machteld 

 
Er was een droom. De droom was aan Lieve 
gegeven en leefde al lang in haar. In 1996 was 
er de eerste benefiet om de droom gestalte te 
kunnen geven… 
En in 1999, precies 20 jaar geleden, is ’t 
Groeihuis al gebruiksklaar om cursus te geven 
en gasten te ontvangen. 
Dankzij de handen en hulp van de vele vrijwil-
ligers, zeker, maar in de eerste plaats dankzij 
Lieve en Jos. 
Ja, Lieve en Jos, jullie waren, zijn en blijven de 
stuwende kracht achter ’t Groeihuis. De le-
vende droom, in jou, Lieve geboren, met jou, 
Jos, mee gestalte gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velen kennen jullie als “Lieve en Jos” en heel 
vaak komt daar spontaan bij: “van ’t Groei-
huis”. 
Jullie belichaamden vanaf het begin waar ’t 
Groeihuis voor staat, wat het te bieden heeft 
aan mensen en vrijwilligers, en waar het ten 
diepste over gaat: “Vruchtbare aarde, een 
menselijke en materiële omgeving waar men-
sen kunnen groeien”. 

Na 20 jaar is deze droom, dit huis, gekend in 
heel Vlaanderen en over de grenzen heen. 
Na 20 jaar hebben talloze mensen genoten 
van ’t Groeihuis, hebben ze er groeikracht en 
groeisolidariteit ervaren, zijn ze er thuis en tot 
rust gekomen. 
Hoeveel mensen kunnen zeggen dat hun dwa-
ze droom realiteit is geworden? Hoeveel men-
sen hebben zulk een levenswerk volbracht? 
Jullie deden het, en hoe! 
 
Ik herinner me nog de allereerste begelei-
dingsgroep die ik hier volgde bij Lieve, in de 
herfst van 2004. Het propere, mooie, rustge-
vende huis raakte me diep. 
Maar meer nog de sfeer die er was, de harte-
lijkheid waarmee iedereen ontvangen werd, en 
het thuisgevoel dat me overviel. 
In de loop der jaren hoorde ik vele, vele men-
sen die het gelijkaardig ervaarden. 
En net als zovelen, waaronder iedereen die 
hier vandaag met ons feest, werd ik al snel 
vrijwilliger. 
Want ’t Groeihuis, dat groeit met vrijwilligers. 
Vrijwilligers die het beste van zichzelf bieden 
om deze hartelijke, verwelkomende omgeving 
aan te bieden aan ieder die er komt. Maar ook 
vrijwilligers die krijgen van ’t Groeihuis: kan-
sen en vorming en zoveel meer… 
Ook dat raakte me diep: hoe we betrokken 
worden, hoe we twee keer per jaar een vor-
mingsdag en algemene vergadering krijgen 
waar we ten volle aanwezig mogen zijn en 
gehoord worden in datgene wat in ons leeft 
voor en in verband met ’t Groeihuis. 
Voor mij is ’t Groeihuis een voorbeeld van hoe 
samenleven en samenwerken goed kan zijn. 
Niet altijd makkelijk, want ook bij ons zijn er 
meningsverschillen zoals overal. 
Maar er wordt op zo’n constructieve manier 
mee omgegaan. 
We mogen hier de ervaring opdoen van hoe 
het leven in een groep kan groeien, kan ont-
wikkelen, net zoals dat gaat met een persoon. 
 
En dat brengt me bij het allerbelangrijkste. 
Die eerste begeleidingsgroep die ik bij je volg-
de, Lieve, heb ik gehoord hoe je zei dat dit 
alles bij jou vertrekt vanuit LIEFDE. 
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En dat heb ik gevoeld, elke dag die ik door-
bracht in ’t Groeihuis. 
Jouw droom is een droom van liefde. 
Een droom van hoe samenleven liefdevol kan 
zijn. 
Hoe een huis een zacht, liefdevol omarmen 
kan worden van wie er komt. 
Een liefdevol aanmoedigen van het groeipro-
ces van mensen, zowel door de materiële als 
de menselijke omgeving. 
 
Jij bent de hoedster van de droom. 
Voelbaar bewaak jij de droom. 
Op een liefdevolle manier. 
We hebben verschillende werkgroepen, we 
hebben een Raad van Bestuur, we hebben een 
heleboel sympathisanten en sponsors. 
Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, 
als we willen aftoetsen of wat we doen en uit-
dragen volgens de missie van ’t Groeihuis is, 
komen we altijd uit bij jou. 
Jij hebt de droom ontvangen, gedragen en 
verwerkelijkt. 
Jij bent de levend geworden droom. 
En je hebt deze droom willen delen. 
Je hebt niet zomaar mensen gezocht die de 
droom mee wilden realiseren. 
Je hebt ze met liefde aangesproken en met 
geduld uitgelegd waar de droom voor staat. 
Maar het ging verder. 
Veel verder. 
Je hebt niet alleen mensen verzameld, maar 
ook groep gevormd, gemeenschap. 
Een levend weefsel waarin ieder zijn plaats en 
zijn rol heeft. 
Sommigen hebben heel concrete, praktische 
taken, anderen dragen mee de missie in hun 
hart en werken errond met de groep vrijwilli-
gers. 
Sommigen brengen hun zakelijkheid in, ande-
ren hun hartelijkheid, nog anderen weer wat 
anders. Voor ieder die ’t Groeihuis genegen is 
en de missie aanvoelt, is er plaats. 
En als hoedster van de droom bleef jij altijd 
bescheiden, Lieve. 
Je wilde niet in het middelpunt staan, maar je 
deelde de droom en gaf anderen medeverant-
woordelijkheid. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat we ons allemaal 
erg betrokken voelen, dat we houden van dit 
mooie huis met zijn mooie droom. 
En dat we hier nu samen zijn om te vieren. 
 

Jos. 
Jos als onafscheidelijke rechterhand van Lie-
ve. 
Jos, de toegewijde, die zodra de droom het 
licht zag, voelde dat hij er ook voor geroepen 
was. 
Jos, jou ervaren wij als de trouwe, toegewijde 
gezel, de man die “poten aan zijn lijf heeft” en 
heel hard kan werken. 
Maar net zo goed kennen wij jou als man van 
het woord, die mensen meeneemt in de mis-
sie, die gasten ontvangt, die klussen klaart. 
Mooi is het, hoe jij toont in hoe je aanwezig 
bent, dat Lieve de hoedster is. 
Als er soms gesproken wordt over “sous-
mission”, dan zie ik hoe jij dat doet: jij geeft je, 
jij zet je, onder de droom van Lieve. Als dra-
gende kracht, als toeverlaat, als klankbord en 
rustpunt. 
 
We hadden een mooi cadeau voor elk van jul-
lie. 
Een klein iets, dat een glimp geeft van het 
werk dat jullie voltooiden. 
Jammer genoeg wilde de uitvoering niet mee. 
En dus hebben we bloemen. 
Bloemen, waar jullie beiden zo van houden. 
Bloemen, die bij uitstek groeien en bloeien om 
ons en elkaar blij te maken. 
Die teken zijn ook van liefde. 
Onze liefde voor jullie. 
Onze dankbaarheid voor ’t Groeihuis dat ons 
zo dierbaar is. 
En we hebben een voorsmaakje van het ca-
deautje… een ppt… 
 
Dank, Lieve en Jos, om meer dan 20 jaar 
trouw te zijn aan de droom die ’t Groeihuis is 
geworden. Dank om ons mee te nemen en 
nabij te zijn. 
Dank in naam van de zovelen, wellicht onder-
tussen ontelbaren, die in ’t Groeihuis precies 
hebben gevonden waar het voor staat. 
Onschatbaar zijn jullie, en voor altijd in ons 
hart. 
 
 
Van harte! 
 
Vanwege alle vrijwilligers in 2019 en al diege-
nen die ons voorgingen,  
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DANK JE WEL 
 

Luk stopt als vrijwilliger onthaal in ’t Groeihuis:  
22 september 2019 
 
Soms als een wervelwind die door de coulissen 
waait, 
soms als een kabouter, bijna niet te zien, maar 
waar te nemen, 
altijd met een stem die aan klokken doet den-
ken, 
in drukke tijden bijna permanent bewoner van 
het oranje tuinhuisje, 
omdat daar het pakje sigaretten goed bij tafel 
en stoel past. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij vulde met ijver en gul de kalender van het 
onthaal in, zo lang het kon, 
hij keek niet op een dag méér of minder om 
hier aanwezig te zijn, 
zeker vanuit Nederokkerzeel was dit goed te 
doen, 
maar vanuit Mechelen werd het steeds zwaar-
der, de afstand ook eens zo ver. 
 
Er zal enige moeite zijn de komende maanden 
om alle dagen en uren te vullen op de kalender 
van het onthaal. 
Een warme dank Luk voor de vele jaren dat we 
op jou  konden rekenen! 
 
We dankten Luk op 22 sept 2019 
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ACTIVITEITEN IN ’T GROEIHUIS 2019 
 
 2017 2018 2019 
Activiteiten van ’t Groeihuis 
Raad van bestuur  4 verg. 5 verg. 5 
Opendeur en kerstmarkt 3 verg. 4 verg. 4 
Opendeurweekend  2 en 3 dec 1 en 2 dec 7 en 8 dec 
Crea-dagen 7 dagen 9 dagen 8 
Algemene vergadering vzw  1 1 1 
Leerschool voor groeps-
vorming  

1 1 1 

Werkgroep onthaal  2 2 2 
Activiteiten van PRH  
Informatieavond  1 lezing 0 2 
Korte cursus  0 1 0 
Twaalfurenmodule  0 1 1 
Driedaagse cursus 2 1 2 
Vierdaagse cursus 0 0 1 
Vijfdaagse cursus  5 6 3 
Terugkomdag 1dd 0 0 
Navormingsactiviteiten  49 dd 71 dd 46 dd 
MPV-dagen   3 MPV dagen 0 3 mpv dagen 
Voorber. verg. + program.  7 8 9 
Gebruik van kamers  

 
157 overn. 201 overn. 139 overn 

 376 dd 445 dd 268 dd 
 129 pers. 109 pers. 93 pers. 
 58 ind. 62 ind. 44 ind. 
Vormingsactiviteiten van derden  

 
26 dd 18 dd 29 dd 

Receptie buurt 

 
0 0 0 

verg= vergadering; dd= dagdelen 
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BOEKHOUDING 
 
2019 is het jaar waarin er niet alleen werk-
zaamheden binnen in  ’t Groeihuis plaatsvon-
den, maar ook buiten, rondom ’t Groeihuis. 
Ja, wij komen naar ’t Groeihuis om cursussen 
te volgen, zeer vaak binnen, in de boogzaal of 
de glazen zaal. Als het weer meezit kunnen wij 
even naar buiten om te wandelen of om ’s 
middag gezellig samen te eten. Wel, aan de 
plek om ‘s middags te eten of buiten even te 
verpozen werd vanaf 2019 hard en gestadig 
gewerkt. Mogelijk heb je  aan het raam wel het 
bordje zien hangen “tuin in aanleg”: er werd 
gestart in 2019 met de aanleg van een ver-
nieuwde tuin en er wordt in 2020 aan verder 
gewerkt. Dit was voor 2019 de voorziene in-
vestering die ook een vervolg krijgt dit jaar. 
 
Als wij even de cijfers van het afgelopen jaar, 
2019, van naderbij bekijken dan merken we in 
2019 een daling ten opzichte van 2018 van de 
opbrengsten. Dit komt voornamelijk door de 
terugloop van het aantal giften (- 3.023 euro) 
die ’t Groeihuis mocht ontvangen. Sinds begin 
2019 zijn giften met periodes niet fiscaal af-
trekbaar. We moeten telkens voor een minder 
lange periode een project indienen. Momen-
teel is er opnieuw een beperkt project inge-
diend bij de Koning Boudewijnstichting. Ook 
de vergoedingen, ontvangen voor de cursus-
sen die in ’t Groeihuis doorgaan zijn terugge-
lopen (-2.011 euro). 
 
De kosten zijn daarentegen grosso modo op 
hetzelfde niveau gebleven. De totale kosten in 
2019 bedroegen 31.297,50 euro, in 2018 wa-
ren de totale kosten 31.478,45 euro. Wij zien 
evenwel ook aan de cijfers dat de werkzaam-
heden letterlijk van “binnen” naar “buiten” 
zijn verplaatst. Daar waar in 2018 tijdens de 
werkweek duchtig werd geschilderd, werd in 
2019 hevig gespit en verplant. In de cijfers 
vertaalt zich dit in een daling van de herstel-
lings- en onderhoudswerken (-1.383 euro) en 
een stijging van de inrichting van de tuin 
(+1.977 euro). 
 
 
 

2019 Is ook het jaar dat ’t Groeihuis 20 jaar 
bestaat. Dit konden wij niet zomaar laten 
voorbij gaan. Op 22 september 2019 was het 
feest in ‘t Groeihuis. Lieve en Jos werden in de 
bloemetjes gezet en wij mochten mee uit eten.  
Het was een mooie, stralende, zonovergoten 
dag. Dus als jullie zich afvragen wat er zich 
verschuilt achter de post representatiekos-
ten… 
 
Wat de begroting voor het komende jaar be-
treft, houden we rekening met de daling van 
de opbrengsten in 2020. We voorzien echter 
terug een stijging van de vergoedingen: iets 
meer inkomsten uit de ter beschikkingstelling 
van de vergaderzalen. In 2019 werden de za-
len tijdens de week meer ter beschikking ge-
steld aan diverse organisaties buiten PRH om. 
Ook in 2020 willen wij, zoals alle jaren natuur-
lijk, onze kerstmarkt en opendeur in de kijker 
zetten. Budgetgewijs voorzien we een stijging 
van ongeveer 400 euro extra verkopen. Vol-
gend jaar weten wij of we dit goed hebben 
ingeschat. Voor de kosten budgetteren we nog 
wat extra centen, zo’n 3.000 euro, voor verde-
re afwerking van de tuin en ook 3.300 euro 
voor herstellingen en onderhoud in het ge-
bouw. Verder zijn in de begroting geen bijzon-
dere elementen te bespeuren en is ze opge-
steld opdat ze de normale kosten van ’t Groei-
huis dekt. De cashflow deed het in 2019 beter 
dan verwacht. Er werd 8.000 euro geraamd en 
als wij van het resultaat van 2019 (-9.068 
euro) de afschrijvingen verrekenen (+18.202 
euro) komen wij op een cashflow uit van 9.133 
euro. Wij kunnen dan ook terecht zeggen dat 
ook in 2019 ’t Groeihuis “goed geboerd” heeft. 
Naar volgend jaar toe verwachten wij, reke-
ning houdend met de investering in en 
rondom het huis, een aangroei in de cashflow 
van zo’n 7.500 euro. 
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REKENINGEN 
 

OPBRENGSTEN  2018 2019 

   Vergoedingen 14 976,50 12 965,50 
Verkopen 353,60 3,40 
Benefiet 7 622,60 7 277,50 
Giften  4 585,00 1 562,00 
Bank 5,98 0,00 
Totaal 27 543,68 21 808,40 

   KOSTEN 
  

   Aankoop benefiet 2 284,97 1 896,93 
Wijziging voorraad -196,00 153,00 
Aankoop keuken 1 209,65 1 034,25 
Kantoor 1 291,24 920,91 
Verzekeringen 1 591,23 2 167,83 
Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 
Herstellingen en onderhoud gebouw 2 934,35 1 551,12 
Meubilair 190,09 0,00 
Inrichting gebouw / tuin 438.45 2 415,05 
Energieverbruik 2 897,67 2 246,93 
Representatiekosten 0,00 420.50 
Andere kosten 0,00 0,00 
Bankkosten 40,20 39,20 
Intresten leningen 20,60 0,00 
Afschrijvingen 18 526,00 18 201,78 
Totaal 31 478,45 31 297,50 

   Resultaat -3 934,77 -9 489,10 
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BALANS PER 31/12/2019 
 Activa 

   
2018 2019 Passiva 

   
2018 2019 

Meubilair en rollend materieel   
 

  Eigen vermogen 
   

  

meubilair / kantooruitrusting   21 074,68 21 074,68 
overgedragen re-
sultaat 

  
245 514,63 241 579,86 

afschrijving op meubilair / kantooruitrusting -17 079,58 -18 094,88 resultaat 
   

-3 934,77 -10 090,01 
  

  
  

 
  

     
  

Overige materiële vaste activa   
 

  
Bestemde fon d-
sen 

   
  

erfpacht gebouwen 
 

  1,00 1,00 bouwfonds 
  

2 500,00 2500,00 
verbouwingen 

 
  433 326,47 433 326,47 

     
  

afschrijving op verbouwingen   -278 648,13 295 834,61 
Financiële schulden LT (> 1 
jaar) 

  
  

  
  

  
 

  investeringskrediet BNP Paribas Fortis 0,00 0,00 
Voorraden 

 
  

 
  

     
  

voorraden produkten kerstmarkt   1 685,50 1 532,50 Financiële schulden KT (< 1jaar)  
  

  
  

  
  

 
  investeringskrediet BNP Paribas Fortis 0,00 0,00 

  
  

  
 

  
     

  
Klanten 

  
  609,00 1 977,00 Leveranciers 

  
971,54 600,91 

  
  

  
 

  
   Liquiditeiten 

 
  73 950,36 82 553,90 

     
  

  
  

  
 

  
     

  
Overlopende rekeningen   

 
  Overlopende rekeningen 

  
  

nog te ontvangen bedragen KBS   10 094,70 8 054,70 nog te betalen 
  

190,00 0,00 
over te dragen kos-
ten 

 
  227,40 0.00 

     
  

nog te ontvangen intresten   0,00 0,00 
     

  
  

  
  

 
  

     
  

  
 

TOTAAL   245 241,40 234 590,76 
  

TOTAAL 
 

245 241,40 234590,76 
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BEGROTING 
 

OPBRENGSTEN begr. 2019 rek. 2019 begr. 2020 

    Vergoedingen 15 500,00 12 965,50 14 171,00 
Verkopen 400,00 3,40 0,00 
Benefiet 6 500,00 7 277,50 7 700,00 
Giften  4 400,00 1 562,00 1 600,00 
Bank 0,00 0,00 0,00 
Totaal 26 800,00 2 180,40 23 471,00 

    KOSTEN 
   

    Aankoop benefiet 2 000,00 1896,93 2 000,00 
Wijziging voorraad 0,00 153,00 0,00 
Aankoop keuken 1 450,00 1034,25 1 250,00 
Kantoor 1 000,00 920,91 900,00 
Verzekeringen 1 650,00 2167,83 2 460,00 
Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 250,00 
Herstellingen en onderhoud gebouw 3 350,00 1551,12 3 300,00 
Inrichting gebouw / tuin 5 900,00 2415,05 3 000,00 
Energieverbruik 3 200,00 2246,93 2 750,00 
Andere kosten 0,00 0,00 0,00 
Bankkosten 50,00 39,20 50,00 
Intresten leningen 0,00 0,00 0,00 
Afschrijvingen 18 540,00 18201,78 18 540,00 
Totaal 37 390,00 30877,00 34 500,00 

    Resultaat -10 590,00 -9 068,60 -11 029,00 
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Lezing     

Werkweek:    

Leerschooldag:    

Voorbereiding  kerstmarkt  

Open deur met kerstmarkt:  

Afbraak kerstmarkt   

Algemene vergadering:    
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KALENDER 

 

 28/04/2020 

 van 13 tot en met 16  juli 2020 

 zondag  13 september 2020, 10:00 – 16:00 u

 zondag 29 november 2020 om 9:30 u 

 zaterdag 5  en zondag 6 december 2020 

 maandag 7 december 2020 

 zondag 28 maart 2021 vanaf 9:30 u 
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