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VOORWOORD 
 
 

 

Een vreemd jaar is het geweest 2020. 

Na een geslaagde open deur met kerstmarkt eind 2019 waren we klaar om het nieuwe 

decennium moedig in te zetten. Maar al gauw werden we verrast door een virus dat ons 

leven en dat het leven in ’t Groeihuis stil legde.  

Vreemd, een huis dat bedoeld is om mensen te ontvangen en te verwelkomen, ligt er stil en 

verlaten bij. Alsof het samen met de omliggende wereld tot inkeer komt.  

Stilte, ja dat zoeken mensen in 't Groeihuis maar niet op deze manier. 

 

We proberen op een goeie manier in te spelen op wat op ons afkomt: de coronaregels vragen 

om een draaiboek en om aanpassingen. Zo gauw het weer kan, laten we gereglementeerd 

groepen en individuen toe. En dan toch weer alles sluiten… ja, zo surfen we op de golven die 

het coronavirus teweeg brengt. En dat doen we nog steeds. 

 

Ook in de werking van 't Groeihuis is alles anders: geen live AV, geen samenkomst in 

september met de vrijwilligers, de werkweek verloopt op een andere manier, de kerstmarkt 

gaat niet door en we zoeken een alternatief, vergaderingen van de RVB en van het onthaal 

gaan online door. Vreemd voor een VZW die graag kansen geeft tot ontmoeting. 

Deze corona situatie heeft ook ons creatief gemaakt. 

Je vindt die creativiteit doorheen het hele jaarverslag. 

 

 

 

Veel leesplezier! 
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OVER DRAAIBOEKEN EN HYGIËNEPLANNEN… 
 

In het voorjaar van 2020 kwamen de coronamaatregelen ook bij ’t Groeihuis aankloppen. 
Ofwel lieten we ze buiten staan en dan zouden we de deuren moeten sluiten voor iedereen 
en voor alle activiteiten, ofwel lieten we de maatregelen binnen. Het was geen hartelijk 
welkom, zoals we van ’t Groeihuis gewend zijn, maar toch maakten we plaats voor corona en 
zijn bijbehorende maatregelen. 
 
Om aan de voorwaarden te voldoen die opgelegd werden door de gezondheidsexperts en de 
Nationale Veiligheidsraad, moest er een draaiboek opgesteld worden. Draaiboeken zijn niks 
nieuws voor ’t Groeihuis met zijn goed-draaiende draaiboek dat ons jaarlijks door de dagen 
rond de opendeur en de kerstmarkt gidst. 
 
Het werd toch een wat ander draaiboek… We werden gevraagd om na te denken over dingen 
die tot nu toe nogal vanzelfsprekend waren, of die we vanuit ervaring of vanuit een aanvoelen 
kozen. Bijvoorbeeld het aantal personen per ruimte wordt nu in de eerste plaats bepaald 
door het aantal vierkante meter, in plaats van door wat aangenaam is, wat werkbaar is, wat 
gezellig is… 
 
Op basis van een draaiboek voor een school met internaat en de richtlijnen vanuit de 
Culturele Sector, schreven we een draaiboek op maat van ’t Groeihuis. Vanaf het moment dat 
je een voet over de drempel zette, tot op het moment dat je als laatste de deur achter je 
dicht trok, moest er gekeken worden naar de risico’s die hieraan verbonden waren. Dit heet 
een risicoanalyse. De maatregelen om de risico’s voor bezoekers en vrijwilligers zo klein 
mogelijk te houden, staan dan uitgeschreven in het draaiboek. En de praktische handelingen 
die nodig zijn om de hygiëne te kunnen garanderen, staan opgesomd in het hygiëneplan. 
 
Het was wennen om ’t Groeihuis op die manier te betreden: bedachtzaam, behoedzaam, 
alert voor ‘wat moet er waar, wanneer en hoe gebeuren om het veilig te houden?’. We 
probeerden te zorgen dat het geen afbreuk deed aan het ‘thuis-voelen’ in ’t Groeihuis. Maar 
hoe kunnen we zorgen dat deelnemers op een cursus elkaar ontmoeten wanneer je de 
maatregel moet respecteren dat je elkaar niet mag kruisen in de gang? Het virus maakte het 
zeer moeilijk en tenslotte onmogelijk om een aantal dingen te doen waaraan we in ’t 
Groeihuis gehecht zijn: elkaar ontmoeten, samen werken, samen eten… 
 
Het was niet alleen wennen aan de maatregelen, maar ook aan de woordenschatuitbreiding 
die er bij hoorde: hygiëneplan, persoonlijke beschermingsmiddelen, mondmasker en face-
shield, social-distancing, circulatieplan… 
 
En het was ook wennen aan de aanwezigheid van een aantal nieuwe attributen, zoals 
ontsmettende handengel, wegwerphanddoekjes in de toiletten, wegwerphandschoenen, 
affiches met richtlijnen… 
 
Het vroeg een grote aanpassing, telkens opnieuw, van alle vrijwilligers. En dat zal 
vermoedelijk nog even zo blijven. Maar we zijn er nog en blijven ons aanpassen aan wat 
mogelijk is. We draaien door, mét of zónder draaiboek.  
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POETSPLOEG 

 
 

 
 
Ik ben samen met een 
vriendin in de zomer 
begonnen met te poetsen in 
‘t Groeihuis. Ik vind het een 
leuke omgeving om te 
werken en de mensen zijn 
heel vriendelijk. De 
communicatie verloopt 
altijd zeer vlot en het is leuk 
om hier te werken. 
Groeten Mirren 
 
 

Ik kom altijd graag poetsen in ‘t Groeihuis: heel vriendelijke 
mensen, rustige werkplaats en nooit problemen. 

Hopelijk mogen Mirren en ik nog lang blijven! 
Stien 
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INDIVIDUEEL VERBLIJF 
 
 
 
Hoe het -veel te- stil werd in ’t Groeihuis … 
 
13 maart 2020 …  
Het leven valt stil. Die eerste stilte voelt voor even weldoende. Als stilaan echter de 
verstrekkende gevolgen duidelijk worden, komen er toch veel vragen, ook ongemak en 
ongerustheid bij.  
Geen cursussen of vormingen meer in ’t Groeihuis, geen gasten meer die hier verblijven.  
Wat zal het effect hiervan zijn?  
Niemand kon in maart 2020 vermoeden dat we een jaar later nog steeds denken in bubbels 
en knuffelcontacten, het woord van het jaar trouwens. En dat het dus ook in ’t Groeihuis nog 
steeds heel stil is. Geen cursisten, vrijwel geen gasten, zo goed als geen vrijwilligers, geen 
activiteiten, een enkele keer een PRH-cursus die van hieruit online gegeven wordt.  
 
Een kleine opflakkering, niet van het virus, wel van cursussen van juli tot half oktober. En dan 
weer de grote stilte en een kalender vol annulaties.  
 
Het voelt vreemd, deze stilte. Ze voelt leeg. Niet de stilte die mensen hier anders opzoeken 
om in alle rust hun groeiproces in handen te nemen. ’t Groeihuis mist het geroezemoes van 
cursisten tijdens de pauze, het gekraak op de trap als een gast zijn kamer opzoekt, de geur 
van koffie in de keuken beneden, het ongedwongene van de ontmoetingen, de glimlach zien 
op het gelaat van wie hier binnenkomt, het gezellig samen aan tafel zitten en je daar ook 
veilig bij voelen. ’t Groeihuis mist leven in huis! 
 
Ik vertrouw erop: het komt goed!  
Ooit wordt deze stilte weer de gedragen stilte die deugd doet en cursisten en gasten 
verwelkomt.  
Ooit kunnen we in ’t Groeihuis weer in’zoomen’ op ontmoetingen ‘in het echt’. 
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ONTHAAL 

 
Op 15 januari 2020 kwam de werkgroep Onthaal samen om met nieuwe energie de 
onthaalkalender voor de komende 6 maanden op te maken. Er werd volop gepuzzeld om toch 
maar elke vormingsactiviteit, die zou plaatsvinden in ’t Groeihuis,  van warmmenselijk onthaal 
te voorzien.  
Wisten wij veel dat 2 maanden later onze zorgvuldig opgestelde kalender volledig overboord 
zou worden gegooid !  
 
Vanaf 13 maart gold een eerste stop voor alle culturele activiteiten. Aanvankelijk was dit tot 
19 april, maar algauw kwamen er verlengingen, want het land zat op slot ! 
 
Op 27 juni mocht ik terug  onthaal komen doen voor  een BGG! Voorzien van mondmasker 
kwam ik de eveneens gemaskerde deelnemers tegemoet. ’t Was een vreemd gezicht maar 
toch genoot iedereen van elkaar terug ‘live’ te kunnen  te zien of horen. De nieuwe  regels   
o.a. voor het gebruik van de zalen, het  opstellen van de drank, koekjes, hygiëne…enz. werden 
stilzwijgend toegepast. 
 
Op 13 september boog de werkgroep Onthaal terug z’n hoofd over de onthaalkalender voor 
de periode september2020 –januari 2021, voorzichtig optimistisch, maar toch ook met een 
grote dosis realisme.  
 
Een goeie maand later was het van dat! Aangezien het, ondertussen verdubbelde aantal 
vierkante meter per deelnemer niet meer kon gegarandeerd worden in de zalen, diende ’t 
Groeihuis z’n deuren te sluiten.  
Op het laatste nippertje  kon er voor de eerste cursusdag WBI  een uitwijkmogelijkheid naar  
Kortenberg worden gevonden, maar daarna stopte ook dit alternatief. 
 
Sindsdien zijn er geen vormingsactiviteiten meer in ’t Groeihuis. Het is er stil en donker. Het 
huis wacht op zowel zijn vertrouwde als ook nieuwe  gezichten, op nieuwe activiteiten , op 
nieuw leven... 
 
Brengt  de lente 2021 ons dit!? 
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KERSTMARKT ‘LIGHT’ 

 
 

’t Groeihuis zonder open deur met kerstmarkt is een beetje 
zoals een café zonder bier of taart zonder kers.  
 
De kerstmarkt zag er dit jaar dus helemaal anders uit dan we 
ons voorgesteld hadden. Corona kwam opdagen. In de lente 
van 2020 waren we wat afwachtend. Misschien zou Corona 
tegen de zomer wel verdwenen zijn, maar hoe verder in het 
jaar hoe meer het duidelijk werd dat de kerstmarkt en 
opendeur niet op de vertrouwde manier zou kunnen 
doorgaan.  
De definitieve ’nieuwe‘ versie voor dit jaar werd stilaan 
duidelijk. 
 
We wilden toch onze producten ter beschikking stellen van ons trouw publiek. We maakten 
een selectie van confituren en snoepbokalen. De advocaat, de klassieker werd niet vergeten.  
We stuurden een nieuwsbrief waarin we de wijzigingen uitlegden, samen met een bestellijst. 
Er kon besteld worden via mail of via terugzending van de bestelling via de post. Er werd een 
tijdspanne voorzien waarin de bestellingen zouden toekomen.  Die tijd was nodig om de 
voorraad aan te vullen, indien nodig.  
 

Ik verzamelde de bestellingen in een Excel-lijst 
met vermelding van de persoon, het artikel, de 
leverplaats en de totale prijs. Op basis daarvan 
maakte ik een draaitabel zodat we verschillende 
lijsten bekwamen die ons konden helpen in de 
organisatie. 
 
 
 
 
 

 
Volgende lijsten werden gemaakt: 

• Het totale bedrag om de betalingen op te volgen 

• Artikelen per persoon voor het maken van de pakketjes 

• Hoeveel van elke artikel beschikbaar moet zijn bij het maken van de pakjes 

• Overzicht van de pakjes per leveringsadres 
 
Mensen konden hun pakjes afhalen op de eerste zaterdag van december, het weekend dat de 
kerstmarkt andere jaren zou doorgaan. 
Twee weken van tevoren zouden we met een aantal vrijwilligers de pakjes klaarmaken. 
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Op dat moment kwamen de verschillende lijsten goed van pas. Het hielp om vlot de verdeling 
te doen. We zorgden ervoor dat alle producten klaar stonden zodat we een soort winkeltje 
hadden en dan kon er per bestelbon geshopt worden, tot alle producten verdeeld waren. Zo 
konden we alle bestellingen per verdeelpunt klaarzetten. 
 
De week nadien reden Jos en Lieve het land rond om deze bestellingen in de verdeelpunten 
af te leveren, zodat eenieder op die eerste zaterdag van december zijn bestelling kon afhalen. 
 
De kerstmarkt op deze manier 
voorbereiden is minder arbeidsintensief. 
Het vraagt meer administratie en er is 
minder sociaal contact tussen 
vrijwilligers, doordat er minder tijd 
samen wordt doorgebracht. Het intens 
samenwerken in de week voorafgaand 
aan een gewone kerstmarkt wordt 
gereduceerd tot 1 dag samenzijn. 
In het begin was het wat zoeken hoe ik 
het verzamelen van de bestelling zou 
aanpakken, maar achteraf bekeken is 
het vrij vlot verlopen. 
 
Creatieve ideeën voor kerstkransen, wenskaarten en bloemstukken werden in 
verzamelmappen opgeborgen voor wie weet wanneer. Voor het eerst sinds vele jaren konden 
we naar kerstideeën kijken zonder de bijkomende gedachte: zou dit iets voor de kerstmarkt 
kunnen zijn, hoe maak je dit, wat heb je ervoor nodig, wie zou dit kunnen maken? Het gaf 
enerzijds rust in hoofd en handen en tegelijk voelde het ook vreemd om niet in de 
kerstmarktflow van anders te zitten.  
 
We zijn hoe dan ook blij dat we het op deze alternatieve manier, samen met de gulle 
stortingen via de Koning Boudewijnstichting, mogelijk konden maken dat sympathisanten hun 
steentje kunnen blijven bijdragen aan de werking van ’t Groeihuis. 
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IMPRESSIES VAN DE NIEUW AANGELEGDE TUIN 
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Toen de man met de zeis Piet zonder zeis tegenkwam … 

 
Op een redelijk mooie dag in november gingen 
we aan de winter-opruim beginnen in de tuin 
van ’t Groeihuis. Na de zomer met al zijn 
bloemen en vruchten en de herfst met al zijn 
afgevallen en afgestorven spul, vonden we het 
nodig om wat meer orde te brengen in de 
natuur rondom ons huis. Zoals de meesten 
weten, hebben we vorig jaar de stap gezet naar 
een meer duurzame en onderhoudsvriendelijke 
tuin. Dwz : minder gazon, meer bloemen en 
vooral minder werk !  
We legden toen ook een bloemenweide aan. En 
die wordt best 2x per jaar gemaaid en het 
maaisel afgevoerd. Dan groeien er het jaar 
nadien nog méér bloemen ! Daar gaan we voor.  
Bosmaaiers vinden we in ’t Groeihuis wel 
gemakkelijk maar niet ecologisch genoeg, want 
die draaien op fossiele brandstoffen. Zo 
kwamen we bij “de zeis” terecht én de man met 
de zeis was ik. Ik had een zeis en wist hoe ze te 

hanteren. Ingrid had ook een zeis, geen enkele ervaring ermee maar wel leergierig. 
 
Op die redelijk mooie dag in november heb ik geprobeerd mijn kennis en ervaring over te 
dragen aan Ingrid. Met veel succes trouwens ! Ingrid heeft gezeisd alsof ze dat al jaren doet. 
En de bloemenweide was dan ook al snel gemaaid. 
 
Tijdens het afvoeren van al dat maaisel kwam ik Piet tegen. Piet was niet dé man met de zeis. 
Wel de man met een ineengeknutseld, onkruidbestrijdend vehikel. Die me van naaldje tot 
draadje uitlegde hoe hij, als socioloog op rust, van wat ooit een rollator was een performante, 
mobiele onkruidbrander had gemaakt. En welke van zijn vele talenten hij had ingezet bij het 
maken ervan. 
 
Ik dacht toen hoe toevallig het kan zijn dat Paul met de zeis Piet zonder zeis kan tegenkomen, 
allebei socioloog én allebei gebeten bricoleurs en hergebruikers-pur-sang. Ik voelde me 
verbonden via onze gemeenschappelijke talenten en wat we ermee op de wereld zetten. 
Enfin, een ’t Groeihuis waardige ontmoeting !   
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ACTIVITEITEN 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Activiteiten van 
’t Groeihuis 

     

      

Raad van bestuur 4 verg. 4 verg. 5 verg. 5 verg. 6 verg. 

Opendeur en kerstmarkt 3 verg. 3 verg. 4 verg. 4 verg. 1 verg. 

Opendeurweekend 3 en 4 dec 2 en 3 dec 1 en 2 dec 7 en 8 dec / 

Crea-dagen 
2 dagen 
2 halve 
dagen 

7 dagen 9 dagen 8 dagen / 

Algemene vergadering 
vzw 

1 1 1 1 0 

Leerschool voor 
groepsvorming 

1 1 1 1 1 

Werkgroep onthaal 2 2 2 2 2 

      

Activiteiten van PRH      

Informatie/lezing 
2 

workshop 
1 lezing 0 2 0 

Korte cursus 0 0 1 0 0 

Twaalfuren module 2 0 1 1 0 

Driedaagse cursus 0 2 1 2 2 

Vierdaagse cursus 1 0 0 1 0 

Vijfdaagse cursus 1 5 6 3 2 

Terugkomdag 1dd 1dd 0 0 0 

Navormingsactiviteiten 69dd 49 dd 71 dd 46 dd 41dd 

MPV-dagen 
6MPV 
dagen 

3 MPV 
dagen 

0 
3 MPV 
dagen 

3 MPV 
dagen 

Voorber. verg. + program. 11 7 8 9 1 

      

Gebruik van kamers 231 overn. 157 overn. 201 overn. 139 overn. 93 overn. 

 474 dagd. 376 dagd. 445 dagd. 268 dagd. 169 dagd. 

 134 pers. 129 pers. 109 pers. 93 pers. 45 pers. 

 46 ind. 58 ind. 62 ind. 44 ind. 35 ind. 

      

Vormingsactiviteiten van 
derden 

28dd 26 dd 18 dd 29 dd 18dd 

Receptie buurt 0 0 0 0 1 
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BOEKHOUDING 

 
 

In 2020 vielen we allemaal min of meer stil, toen we in maart plots het advies kregen om 
zoveel mogelijk thuis te werken en contacten te beperken. Dit had ook een grote impact op ’t 
Groeihuis. Wij wisten niet goed wat ons te wachten stond en hoe lang deze lock-down zou 
duren. In maart hadden - denk ik - velen onder ons het gevoel dat de wereld letterlijk stil viel.  
 
Zo voelde het ook aan toen ik in ’t Groeihuis langs ging om documenten op te halen. Het huis 
van ontmoeting en verbinding, het huis waarin je je even kan terugtrekken van de drukke 
wereld, was nog stiller dan anders. Al snel werd er beslist cursussen online te laten doorgaan.  
 
Van juni tot oktober konden er weer beperkt cursussen doorgaan, we konden cursus volgen 
met in acht name van afstandsregels, het dragen van mondmaskers en het gebruik van 
ontsmettingsgel maar wij waren toch wat blij dat we terug naar ’t Groeihuis mochten komen. 
Cursus volgen in ’t Groeihuis biedt toch zó veel meer dan thuis achter het computerscherm. 
Voor mij is cursus pas écht cursus als je samen in één ruimte zit, pauze pas écht pauze als je 
effe een informele babbel kan hebben met iemand met een tas koffie of thee met een koekje. 
Dit komt terug maar het is nog even wachten.  
 
Eind oktober kwam er een nieuwe lock-down omdat het aantal besmettingen weer de hoogte 
in ging. Deze covid 19 pandemie vertaalt zich ook in de financiële cijfers van ’t Groeihuis 
doordat er noodgedwongen tal van activiteiten werd afgelast. 
 
 

 
 
We zullen nu even naderbij kijken naar de cijfers van 2020.  
De opbrengsten het afgelopen jaar bedragen 18.574 euro. Dit is 15% minder dan in 2019.  
De alternatieve kerstmarkt had succes bij onze trouwe Groeihuissympathisanten maar kon 
het succes en de warmte van onze echte kerstmarkt niet evenaren.  
De inkomsten van de kerstmarkt daalden met 62% tot 2.731 euro.  
 
Er gingen natuurlijk ook minder cursussen door in ’t Groeihuis en bijgevolg waren er minder 
overnachtingen.  
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Gelukkig waren er het afgelopen jaar meer giften doordat de Koning Boudewijn Stichting 
giften aan ’t Groeihuis weer aftrekbaar maakten (+3,451 euro).  
 
De daling van de activiteiten in ’t Groeihuis laten zich ook zien in de kosten. Door het 
organiseren van een alternatieve kerstmarkt vielen de kosten met betrekking tot de 
kerstmarkt terug naar 1.130 euro.  
Dit is zo’n 45% minder als vorig jaar.  
 
Ook in de gewone werkingskosten (9.771 euro) is er een daling van iets meer dan 11% (-1.236 
euro). Er werden kleine investeringen gedaan om ’t Groeihuis Corona proof te maken. Naast 
de aankoop van alcoholgels moesten de stoffen handdoekjes plaats maken voor papieren 
wegwerpdoekjes en werd er een pedaalemmer voorzien zodat we de papieren doekjes veilig 
kunnen wegwerpen.  
 
De afschrijvingen bleven nagenoeg ongewijzigd en bedragen 17.805 euro ten opzichte van 
18.202 euro vorig jaar.  
 
Wat de begroting betreft gaan we er vanuit dat de cursussen hopelijk kunnen herstarten 
zodra de besmettingscijfers onder controle zijn en de vaccinatiecijfers stijgen. Het is moeilijk 
in te schatten hoe de situatie zal evolueren, dus blijven we voorzichtig en baseren wij ons op 
de werkelijke inkomsten van 2020 voor het gebruik van de zalen en accommodatie.  
We budgetteren een omzet gelijkaardig aan 2019 (13.195 euro).  
Ook voor de gewone werkingskosten voorzien wij cijfers die gelijklopen met een normaal 
werkingsjaar (12.340 euro). Het project om de tuin te verfraaien zal in 2021 verder 
opgenomen worden en er zijn geen andere investeringen voorzien. 
 
Boekhoudkundig lijden we een verlies van 10 173.50 euro wat vergelijkbaar is met het 
boekhoudkundig verlies van vorig jaar. Als we geen rekening houden met de afschrijvingen, 
komen we uit op een positieve kasstroom van 7.632 euro. Deze positieve kasstroom is meer 
dan behoorlijk gezien dit toch wel zeer speciaal jaar. 
 
We mogen daarom weer gerust zeggen dat ook dit jaar ’t Groeihuis “goed geboerd” heeft.  
Als alles terug stilaan naar het normale leven gaat zoals wij het kenden in 2019 kunnen wij 
voor 2021 mikken op een aangroei (zonder afschrijvingskosten) van 5.105 euro. 
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REKENINGEN 
 

REKENINGEN  AV 28/03/2021 

OPBRENGSTEN 2019 2020 

Omzet   

Vergoedingen 12.965,50 10.830,00 

Verkopen 3,40 0,00 

Benefiet 7.277,50 2.731,00 

 20.246,40 13.561,00 

   

Giften 1.562,00 5.013,10 

   

Bank 0,00 0,00 

   

Totaal 21.808,40 18.574,10 

   

KOSTEN   

Kerstmarkt   

Aankoop benefiet 1.896,93 896,08 

Wijziging voorraad 153,00 233,50 

 2.049,93 1.129,58 

Gewone werkingskosten   

Aankoop keuken 1.034,25 537,60 

Kantoor 920,91 772,10 

Verzekeringen 2.167,83 1.140,85 

Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 

Herstellingen en onderhoud gebouw 1.551,12 2.539,27 

Meubilair 0,00 0,00 

Inrichting gebouw / tuin 2.415,05 2.051,32 

Energieverbruik 2.246,93 2.479,61 

Representatie kosten 420,50 0,00 

Andere bedrijfskosten 0,00 0,00 

 11.006,59 9.770,75 

   

Bankkosten 39,20 42,10 

Intresten leningen 0,00 0,00 

 39,20 42,10 

Niet cashflow gerelateerd   

Afschrijvingen 18.201,78 17.805,15 

 18.201,78 17.805,15 

   

Totaal 31.297,50 28.747,58 

   

Resultaat -9.489,10 -10.173,48 

   

Cashflow 8.712,68 7.631,67 
 



BALANS 
 

Activa Passiva 

                        
     2019 2020     2019 2020 
                        

Meubilair en rollend materieel       Eigen vermogen       
meubilair / kantooruitrusting / diverse 
uitrusting 21.074,68 21.573,68 overgedragen resultaat   241.579,86 232.170,76 
afschrijving op meubilair / kantoor & div. 
uitrusting -18.094,88 -18.713,55 resultaat    -10.090,01 -10.173,48 

Overige materiële vaste activa       Bestemde fondsen       
erfpacht gebouwen    1,00 1,00 bouwfonds    2.500,00 2.500,00 
verbouwingen    433.326,47 433.326,47         
afschrijving op 
verbouwingen    -295.834,61 -313.021,09 Financiële schulden LT (> 1 jaar)      

          
investeringskrediet BNP Paribas 
Fortis  0,00 0,00 

Voorraden                 
voorraden produkten 
kerstmarkt    1.532,50 1.299,00 Financiële schulden KT (< 1jaar)      

          
investeringskrediet BNP Paribas 
Fortis  0,00 0,00 

Klanten     1.977,00 242,00 Leveranciers   600,91 130,56 
Liquiditeiten    82.553,90 88.824,96         
Overlopende rekeningen        Overlopende rekeningen       
nog te ontvangen 
bedragen KBS    8.054,70 10.565,50 nog te betalen   0,00 0,00 

over te dragen kosten    0,00 529,87         
nog te ontvangen 
intresten    0,00 0,00         

   TOTAAL   234.590,76 224.627,84   TOTAAL  234.590,76 224.627,84 



BEGROTING 
 

 

BEGROTING    

OPBRENGSTEN  begr. 2020 rek. 2020 begr. 2021 

Omzet    

Vergoedingen 14.171,00 10.830,00 10.195,00 

Verkopen 0,00 0,00 0,00 

Benefiet 7.700,00 2.731,00 3.000,00 

 21.871,00 13.561,00 13.195,00 

Giften  1.600,00 5.013,10 5.300,00 

Bank 0,00 0,00 0,00 

Totaal 23.471,00 18.574,10 18.495,00 

    

KOSTEN    

Kerstmarkt    

Aankoop benefiet 2.000,00 896,08 1.000,00 

Wijziging voorraad 0,00 233,50 0,00 

 2.000,00 1.129,58 1.000,00 

Gewone werkingskosten    

Aankoop keuken 1.250,00 537,60 700,00 

Kantoor 900,00 772,10 1.000,00 

Verzekeringen 2.460,00 1.140,85 1.740,00 

Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 250,00 

Herstellingen en onderhoud gebouw 3.300,00 2.539,27 2.900,00 

Inrichting gebouw / tuin 3.000,00 2.051,32 3.400,00 

Energieverbruik 2.750,00 2.479,61 2.350,00 

Representatiekosten 0,00 0,00 0,00 

Andere kosten 0,00 0,00 0,00 

 13.910,00 9.770,75 12.340,00 

Bankkosten 50,00 42,10 50,00 

Intresten leningen 0,00 0,00 0,00 

 50,00 42,10 50,00 

Niet cashflow gerelateerd    

Afschrijvingen 18.540,00 17.805,15 17.720,00 

 18.540,00 17.805,15 17.720,00 

    

Totaal 34.500,00 28.747,58 31.110,00 

    

Resultaat -11.029,00 -10.173,48 -12.615,00 

Cashflow 7.511,00 7.631,67 5.105,00 
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DANKJEWEL 
 
 
Aan Inge Scheelen 

Voor jou Inge is het allemaal begonnen toen je in 't Groeihuis een thuis vond. 

Het was een plek waar je tot rust kon komen en waar je graag kwam. 

Het is geëvolueerd naar een plek waar je mee je schouders onder hebt gezet. Een plek die 

tegemoet kwam aan wat je nodig had maar die ook wezenlijk bij je paste en van waaruit je 

dan ook je bijdrage kon geven. Je werd telkens geraakt door de bezieling van ’t Groeihuis, 

door wat ons stuwt in ons engagement en ons verbindt met elkaar. Je hebt voeling met de 

diepere betekenis en missie van ’t Groeihuis. Dat merkten we bij je trouwe aanwezigheid op 

de AV en de leerschooldag waar dit aan bod komt. 

Op een gegeven moment kwamen er andere bewegingen in je leven. Ook de afstand naar 

Herent maakte dat je het engagement niet meer met regelmaat kon waar maken.  

We weten dat je niet graag afscheid neemt van 't Groeihuis en dat hoeft ook niet want we 

mogen op je blijven rekenen met de werkweek en de open deur.  

We willen je dank zeggen om wat je kon en mocht geven aan 't Groeihuis. 

Je bent en blijft altijd welkom! 

 

Aan Heidi Michielsen 

Jij bent hier terecht gekomen omdat je in ’t Groeihuis een beweging en een manier van doen 
en denken hebt ontdekt, waar jij je in kon vinden. Vanuit jouw interesse voor het coachen van 
mensen heb jij je aangesloten. We hebben vaak op jou kunnen rekenen op onverwachte 
momenten dat we mensen nodig hadden om het onthaal in handen te nemen. Tijdens de 
jaren dat je je ingezet hebt als vrijwilliger voor het onthaal, hebben we je als persoon zien 
groeien. Nu je eigen weg meer duidelijk wordt, heb je beslist om ’t Groeihuis los te laten. Wij 
blijven supporter van de weg die jij moet gaan. Veel dank voor je jarenlang engagement. Het 
ga je goed. 
 

 

Aan Edwine 

Je hebt beslist je engagement in de Raad van Bestuur te stoppen.  

Dank Edwine voor de vele jaren van trouwe inzet, 

voor de vele kilometers van Minderhout naar Herent,  

voor je creativiteit,  

voor je veelvuldige gaven,  

voor je praktische intelligentie, 

voor je eigen manier van kijken naar het geheel van wat 't Groeihuis is en nodig heeft.  

't Groeihuis heeft veel van jou gekregen door je bijdrage in de RVB. Je blijft met ons als 

vrijwilliger en als lid van de AV. We weten dat we je niet verliezen als ambassadeur van ’t 

Groeihuis. 
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KALENDER 
 
 
 
 
 

Algemene Vergadering: 28 maart ’21 (9u30 tot 12u) 

Tuinwerkdag: 10 april ’21 (9u30 tot 16u) 

Werkweek: 12 tot 15 juli ‘21 

Leerschooldag 26 september ‘21 

Kerstmarkt (onder voorbehoud): 4 december ‘21 

Algemene vergadering: 27 maart ‘22 

 


