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VOORWOORD 
 
 
Hier zijn we weer, met het jaarverslag van 2021! 

Ook dit jaar zijn we blijven surfen op de golven van de coronacrisis. 

Onze ‘gewone werking’ werd hervat, dan weer onderbroken, dan weer hervat… 

En dat alles volgens de geldende maatregelen. 

Wanneer de activiteiten en het individueel verblijf kunnen hervat worden, is er weer ‘leven’ 

in huis en zo hebben we het graag! 

 

Deze stillere tijd in 't Groeihuis hebben we gebruikt om voorbereidingswerk te doen: een 

nieuwe website voorbereiden, voorbereidingen om de Wifi aan te passen zodat in het hele 

huis makkelijk internetbereik is. 

 

Daarnaast blijft de gewone zorg voor het huis en de omgeving gedragen door zorgzame 

handen en moedige vrijwilligers: de poetsbeurten, de tuinwerkdagen, het onthaal wanneer er 

activiteiten zijn, de boekhouding, de klusjes, … 

Onze alternatieve kerstmarkt werd in een nieuw jasje gestoken door de webwinkel die werd 

geïnstalleerd. Een nieuwe manier van werken die zowel voor de gebruiker als voor ons, 't 

Groeihuis, gebruiksvriendelijk en handig was. 

 

Al deze activiteiten vragen inspanningen van velen. Soms voelen we een groeiend tekort aan 

vrijwilligers. Ken je iemand? Spreek die over ’t vrijwilligerswerk in 't Groeihuis. Misschien is 

jouw ervaring een aanmoediging om een kijkje te komen nemen. 

 

In dit jaarverslag opnieuw impressies van het reilen en zeilen van 't Groeihuis. 

Dat het jou mag inspireren… 
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ALGEMENE VERGADERING 28 MAART 2021 
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MENSEN VERTELLEN OVER HUN VERBLIJF IN 'T GROEIHUIS 
 

In ’t Groeihuis is er ruimte… 

Ruimte die uitnodigt om naar binnen te keren… 

Ruimte die uitnodigt om thuis te komen bij mezelf… 

Ruimte die uitnodigt om vernieuwd, met een frisse blik in en om me heen te kijken… 

Ruimte die uitnodigt om verdere stappen te zetten op mijn weg… 

Die ruimte wordt mogelijk gemaakt door de omgeving en door de medewerkers van ‘t 

Groeihuis die warme, respectvolle gastvrijheid uitdragen. De toevallige, hartelijke 

ontmoetingen met medewerkers en medebezoekers zijn de kers op de taart! 

Anneleen 

 

 

 

 

 

Als de nood aan rust en stilte weer groot is, ga ik graag enkele dagen logeren in ‘t Groeihuis. 

Op mijn eigen tempo kunnen leven, zonder afleiding, helpt me om weer goed in voeling te 

komen met mezelf en wat ik nodig heb, helpt me om terug “dieper” in mezelf te zakken. De 

gezelligheid in het huis, de schoonheid in de tuin en het park werken daaraan mee. Buiten 

zitten en wandelen, natuurelementen verzamelen en in een vaasje zetten of in een mooie 

vorm leggen… 

Naar ‘t Groeihuis gaan, is telkens weer mogen “thuiskomen bij mezelf”. 

 

 

Annemie 
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In ‘t Groeihuis kom ik graag. 

Het is een plek waar de omgeving helpt om te verstillen,  

om mezelf en anderen weer te ontmoeten. 

Het is ook een plek die door haar eenvoud - zowel binnen als buiten in de tuin - uitnodigt om 

gewoon even te zijn en te ONT-moeten. 

Kortom, goed vertoeven is het daar! 

 

Annette 
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In het dagelijks leven merk ik dat ik vaak op automatische piloot leef. Dan voel ik de behoefte 

opkomen om een rustmoment in te bouwen. Even de tijd nemen om uit de dagelijkse sleur te 

stappen en stil te staan bij iets wat me op dat moment bezig houdt of om gewoon te 

herbronnen. 

‘t Groeihuis biedt me de mogelijkheid om terug de nodige rust en ontspanning te vinden. Het 

is er gezellig, mooi ingericht en ordelijk zodat mijn geest ook tot rust kan komen.  

In mijn kamer kan ik me terugtrekken om klaarheid te krijgen over iets wat me op dat moment 

bezig houdt. Dat lukt in ‘t Groeihuis beter dan thuis. Ook kan ik de tijd nemen voor mezelf om 

verder te lezen in een spannend boek dat anders niet uitgelezen raakt. Als het in de zomer 

mooi weer is, is de pergola hiervoor de ideale plek in de tuin. Ik vertoef graag in de tuin van ‘t 

Groeihuis die er elk seizoen weer anders uit ziet.  

Als ik ’s avonds weer naar huis keer, zijn mijn batterijen opgeladen. 

Caroline 

 

 

 

 

‘t Groeihuis is voor mij een plek waar ik me thuis voel, geaccepteerd, gerespecteerd. Het is 

bovendien een zeer aangename plek in een prachtig stukje natuur, zalig! De naam dekt écht 

de lading: je kan er groeien, zonder enige dwang. 

De cursussen die ik er volg(de), geven mij altijd weer een dieper inzicht in mezelf. Ik kan mezelf 

beter aanvaarden en blij zijn om en met mezelf.  

In ‘t Groeihuis heb ik mijn waarden en mijn kwaliteiten leren (her)ontdekken en waarderen.  

Ik zet die nu in voor mezelf én anderen. Daardoor ga ik blijer, tevredener door het leven.   

M.a.w. ik word een ‘rijker’ persoon. 

Lut 
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’t Groeihuis is… 

Een groen huis 

Een huis van vrede 

Een plek van rust 

Een huis waar je welkom bent zoals je bent 

Een huis waar het Leven wordt aangewakkerd 

En als je weer vertrekt uit ’t Groeihuis 

dan ben je gegroeid, heb je weer meer energie 

Leef je weer wat meer 

’t Groeihuis is een vruchtbare plaats 

Voor mij, voor jou en voor de wereld 

 

Lutgarde 

 
 

 
 
 
 
 
 

POETSPLOEG EN ONTHAALVRIJWILLIGERS 
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EERSTE WORKSHOP NA CORONA 
 
In contact komen met jezelf en de ander via natuurbeleving 
 

Op donderdag 13 mei 2021 begeleidde ik voor 

het eerst sinds mijn VW worden een live-moment 

in ’t Groeihuis. De titel van de workshop was ‘In 

contact komen met jezelf en de ander via 

natuurbeleving’. Speciaal aan deze workshop was 

dat deze vorming ‘coronaproof’ was, d.w.z. dat 

alles buiten in de prachtige tuin van ’t Groeihuis 

doorging.  

 

Voor mij als cursusleidster was het een uitdaging. Zouden mensen het aandurven om zich in 

te schrijven? Zou het droog blijven? Het KMI namelijk kondigde wolken en regen aan…  

 

Vrij snel was de cursus volzet, wat me stimuleerde in het idee dat de mensen rondom ’t 

Groeihuis deze plek niet vergeten waren.  

 

In de wagen naar Herent begon het te regenen, vervolgens te hagelen. In Herent aangekomen 

stopte dat alles. Toen de eerste mensen kwamen, bleef het droog. Het zonnetje kwam zelfs 

even door.  

 

Ik voel een grote dankbaarheid voor datgene wat er heeft kunnen gebeuren.  

 

Het was een intens moment  

van verbinding 

van elkaar ontmoeten op veilige afstand 

van naar binnen keren  

van contact maken met de natuur en de natuurelementen 

van beseffen dat het lente werd… 

 

Voor mezelf was het een moment waarin ik kon 

voelen dat ik deze plek liefheb en me er verbonden 

mee voel en er nog veel meer cursussen zou willen 

geven.  

 

Olga  
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AL GEZIEN? 
 

In oktober is er een vitrinekast aangekocht met als doel de voorbijgangers en cursisten te 

informeren over het vormingsaanbod van PRH in ’t Groeihuis.  

 

Aan dezelfde muur is ook een houdertje bevestigd voor flyers. Op dit moment staat er een 

flyer van ’t Groeihuis in en een flyer van het bredere PRH-aanbod in Vlaanderen. Zo proberen 

we om 't Groeihuis en PRH meer zichtbaar te maken in de buurt… 

 

 

 
 
 
 



Jaarverslag ‘t Groeihuis 2021   11  

GROEI- EN BLOEIMOMENTEN IN DE TUIN 
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KERSTMARKT WEBSHOP OP DE FACEBOOKPAGINA VAN PRH 
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ACTIVITEITEN IN ’T GROEIHUIS 
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BOEKHOUDING 2021 
 
TERUGBLIK OP HET JAAR  
Afgelopen jaar 2021 kenden wij een verderzetting van wat 2020 de wereld en bijgevolg ook ’t 

Groeihuis overviel. Nu een kleine twee jaar later - na maart 2020 - hopen wij dat wij stilaan dit 

verdomde virus eindelijk onder controle krijgen. Naast het ontwikkelen van vaccins en de 

uitrol van vaccinatiecampagnes blijkt het virus weliswaar meer besmettelijk maar gelukkig ook 

minder schadelijk te worden. Het afgelopen jaar zagen wij op de journaals geregeld dat 

grafieken bij een nieuwe uitbraak stevig stegen en gelukkig ook snel terug een daling kenden.  

 

Gelukkig kent de boekhouding en de cijfers van ’t Groeihuis niet zo’n turbulent verloop, zelfs 

niet met corona in de buurt. ’t Groeihuis lijkt in deze periode eerder een lange winterslaap 

door te maken met in de afgelopen zomerperiode een voorzichtige herneming van enkele 

cursussen. Deze activiteiten waren meer dan welkom voor ’t Groeihuis want dit is immers haar 

bestaansreden: mensen samenbrengen, mensen verrijken en mensen doen herrijzen.  

 

Het is voor mij altijd even denken, hoe ik cijfers van de boekhouding ga omkleden met 

woorden. In tijden als deze, die een grote onvoorspelbaarheid met zich meedragen is het 

opmaken van een budget niet altijd zo evident. Want de vraag is: wanneer en onder welke 

vorm en met welke frequentie zullen cursussen en activiteiten terug hernomen worden in ’t 

Groeihuis? Gelukkig ontbreekt het niet aan creativiteit bij alle mensen die hun schouders 

zetten onder ’t Groeihuis.  

 

Zo werd dit jaar de kerstmarkt opnieuw georganiseerd, nu langs een nieuwe website waar een 

uitgebreider assortiment werd aangeboden. 

 

Als wij de cijfers van 2021 er even bijnemen dan zien wij dat in 2021 de opbrengsten 12.958 

euro bedragen. Dit is slechts 4,4% (-603 euro) minder dan het jaar voordien. Sterkhouder is 

onze kerstmarkt die 27,6% (+753 euro) meer opbracht.  

 

De giften aan ’t Groeihuis bedroegen 6.941 euro. Dit is 1.928 euro meer dan vorig jaar 

(+38,5%). 

 

Ondanks de stijging van de verkoop in december, daalden de kosten die hiermee gepaard 

gingen met 14,5% tot 966 euro.  

 

De gewone werkingskosten daalden met 31,3% naar 6.714 euro. De verklaring voor deze 

daling is niet ver te zoeken. Door de verminderde activiteiten in ’t Groeihuis daalden de 

uitgavenposten: “aankoop keuken” (-127 euro), “energieverbruik” (-1.264 euro) en “inrichting 

gebouw/tuin” (-1.420 euro).  

 

De kost van de afschrijvingen zijn lichtjes gestegen naar 17.882 euro (+77 euro) door de 

aankoop van een afficheringsbord geplaatst aan de poort van ‘t Groeihuis.  
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BEGROTING 
Wat de begroting betreft hopen we van harte dat 2022 als een normaal jaar zal kunnen 

beschouwd worden waarbij wij stilaan dit virus achter ons mogen laten. Wij zijn dan ook 

voorzichtig positief.  

 

Wij budgetteren een hogere omzet van 14.984 euro.  

 

Voor de gewone werkingskosten voorzien wij cijfers die rekening houden met een vrijer leven 

en bijgevolg het heropstarten van de activiteiten binnen ’t Groeihuis. Wij voorzien 12.730 euro 

aan werkingskosten voor 2022.  

 

Als investering voorzien we in het begin van het nieuwe jaar een goeie 4000 euro voor het 

aanbrengen van versterking van Wifi op vier plaatsen in het huis.  

 

CONCLUSIE 
Als we geen rekening houden met de afschrijvingen die nog lopen, komen we na de geplande 

investeringen voor 2021 uit op een winst van 2.854 euro. Dit is mijns inziens een uitstekend 

resultaat gezien dit toch wel zeer speciale jaar.  

 

We mogen daarom 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 2022 

toch weer mikken op een kleine aangroei (zonder afschrijvingskosten) van een paar duizend 

euro. 
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REKENINGEN 
 

 
 
 

REKENINGEN AV 27/03/2022

OPBRENGSTEN 2020 2021

Omzet
Vergoedingen 10.830,00 9.474,00
Verkopen 0,00 0,00
Benefiet 2.731,00 3.483,69

13.561,00 12.957,69

Giften 5.013,10 6.941,00

Bank 0,00 0,00

Totaal 18.574,10 19.898,69

KOSTEN

Kerstmarkt
Aankoop benefiet 896,08 884,76
Wijziging voorraad 233,50 80,75

1.129,58 965,51
Gewone werkingskosten
Aankoop keuken 537,60 411,03
Kantoor 772,10 836,48
Verzekeringen 1.140,85 1.149,75
Erfpachtvergoeding 250,00 250,00
Herstellingen en onderhoud gebouw 2.539,27 2.189,76
Meubilair 0,00 0,00
Inrichting gebouw / tuin 2.051,32 631,54
Energieverbruik 2.479,61 1.215,90
Representatie kosten 0,00 29,90
Andere bedrijfskosten 0,00 0,00

9.770,75 6.714,36

Bankkosten 42,10 45,00
Intresten leningen 0,00 0,00

42,10 45,00
Niet cashflow gerelateerd
Afschrijvingen 17.805,15 17.882,35

Totaal 28.747,58 25.607,22

Resultaat -10.173,48 -5.708,53

Cashflow 7.631,67 12.173,82



 

BALANS 
 
 

 
 

t Groeihuis 'Vruchtbare Aarde' vzw

Balans per 31/12

2020 2021 2020 2021

Meubilair en rollend materieel Eigen vermogen
meubilair / kantooruitrusting / diverse uitrusting 21.573,68 21.959,67 overgedragen resultaat 232.170,76 221.997,28
afschrijving op meubilair / kantoor & div. uitrusting -18.713,55 -19.332,22 resultaat -10.173,48 -5.631,33

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 -313.021,09 -330.207,57 Financiële schulden LT (> 1 jaar)

investeringskrediet BNP Paribas Fortis 0,00 0,00
Voorraden
voorraden produkten kerstmarkt 1.299,00 1.218,25 Financiële schulden KT (< 1jaar)

investeringskrediet BNP Paribas Fortis 0,00 0,00

Klanten 242,00 785,00 Leveranciers 130,56 0,00

Liquiditeiten 88.824,96 94.327,49

Overlopende rekeningen Overlopende rekeningen
nog te ontvangen bedragen KBS 10.565,50 15.668,59 nog te betalen 0,00 0,00
over te dragen kosten 529,87 1.119,27
nog te ontvangen intresten 0,00 0,00

TOTAAL 224.627,84 218.865,95 TOTAAL 224.627,84 218.865,95

Activa Passiva



 

BEGROTING 2022 
  

BEGROTING

OPBRENGSTEN begr. 2021 2021 begr. 2022

Omzet
Vergoedingen 10.195,00 9.474,00 11.484,00
Verkopen 0,00 0,00 0,00
Benefiet 3.000,00 3.483,69 3.500,00

13.195,00 12.957,69 14.984,00

Giften 5.300,00 6.941,00 5.800,00

Bank 0,00 0,00 0,00

Totaal 18.495,00 19.898,69 20.784,00

KOSTEN

Kerstmarkt
Aankoop benefiet 1.000,00 884,76 1.100,00
Wijziging voorraad 0,00 80,75 0,00

1.000,00 965,51 1.100,00
Gewone werkingskosten
Aankoop keuken 700,00 411,03 800,00
Kantoor 1.000,00 836,48 1.990,00
Verzekeringen 1.740,00 1.149,75 1.740,00
Erfpachtvergoeding 250,00 250,00 250,00
Herstellingen en onderhoud gebouw 2.900,00 2.189,76 3.450,00
Inrichting gebouw / tuin 3.400,00 631,54 1.150,00
Energieverbruik 2.950,00 1.215,90 3.250,00
Representatiekosten 0,00 29,90 100,00
Andere kosten 0,00 0,00 0,00

12.940,00 6.714,36 12.730,00

Bankkosten 50,00 0,00 50,00
Intresten leningen 0,00 45,00 0,00

50,00 45,00 50,00

Niet cashflow gerelateerd
Afschrijvingen 17.720,00 17.882,35 18.495,00

Totaal 31.710,00 25.607,22 32.375,00

Resultaat -13.215,00 -5.708,53 -11.591,00

Voorziene investeringen 4.050,00

Cashflow 4.505,00 12.173,82 2.854,00
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DANKJEWEL AAN EDWINE 
 

In ons jaarverslag van 2020 mochten we jou danken voor je jarenlang engagement in de RVB 
van 't Groeihuis. Je meldde toen dat je in onderscheiding was wat je wilde doen met je 
lidmaatschap van de AV. 
Toen in december 2021 de mededeling kwam dat je je engagement wilde stoppen, kwam dat 
niet geheel onverwacht. 
 
Je schreef toen: 
Ik beslis om mijn engagement in ’t Groeihuis af te ronden.  
Ik heb gegeven wat ik te geven had, op vele manieren. Voor mij voelt het afgesloten. 
Graag druk ik mijn dankbaarheid uit voor de kansen en groeimogelijkheden, voor het warme 
welkom, de fijne sfeer en zorgzame omgeving die ’t Groeihuis bood, voor het deel mogen 
uitmaken van een groep vrijwilligers die samen ‘t Groeihuis maken. Ik heb me er écht thuis en 
deel van gevoeld. 
 
En wij van onze kant zeggen je graag dit: 
 
Jarenlang hebben we deugd mogen hebben van je capaciteiten, van je creativiteit, van je 
dienstbaarheid, van je gratuite inzet. 
Het woord dat nu het sterkst in me klinkt is ‘GEGEVEN’: 
je hebt je als vrijwilliger van 't Groeihuis gegéven,  
je hebt veel van je vrije tijd gegeven en lange afstanden afgelegd, 
je hebt je eigen specifieke bijdrage gegeven in vele gebieden. 
Daarvoor zijn wij je erg dankbaar. 
 
Je stopt nu met je engagement maar we weten dat 't Groeihuis een warme plaats in je hart 
blijft hebben. Jij blijft voor 't Groeihuis iemand die ‘een steen heeft verlegd’ op de weg die 't 
Groeihuis te gaan had/heeft. 
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KALENDER 2022 - 2023 
 
 

Algemene Vergadering:  

 

27 maart 2022 

 

Denk- en beleidsdag:  
 

Zondag 1 mei 2022 
 

Werkweek:  

 

11-14 juli 2022 

 

Leerschooldag 

 

Zondag 18 september 2022 

 

Algemene Vergadering:  

 

26 maart 2023 
 

Werkweek:  

 

10-13 juli 2023 
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