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Deelnemers 

 

Aanwezig: 

- Jo Heunen (coördinator vrijwilligers) 

- Marion Quaedvlieg (coördinator huishouding) 

- Mathieu Quaedvlieg (coördinator techniek en bouw) 

- John Smits (secretaries, penningmeester, ICT) 

- Diana Snijders (aanmeldsecretariaat) 

- Peter Snijders (voorzitter) 

- Wim Warmerdam (adviseur) 

- Tim Wilberts (coördinator tuin, milieu) 

- Paul Thewissen (ARBO) 

 

Afgemeld: Marijke Duijsens (coördinator huiswachten, vakantie),  
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Maandag 23 september 2018 

Middaggedeelte 

1. Verslag midweek 2018 en besluitenlijst 
Het verslag van de midweek van 2018 en de daarin vervatte besluitenlijst is al 

eerder in de BHC besproken en wordt formeel goedgekeurd. 

Vorig jaar is uitgebreid gediscussieerd over de status van de midweek wat 

betreft besluitvorming. Toen is, mede na overleg met het landelijk bestuur, 

besloten de besluitvorming in de midweek te laten plaatsvinden, waarbij dan 

alle aanwezige coördinatoren stemgerechtigd zijn. 

In het overleg met de BCA is tevens vastgesteld dat het rapport ‘Nieuwe 

Perspectieven’ gezien moet worden als start- en uitgangspunt voor een nieuwe 

structuur en een beslismodel, en dat vervolgens met het voortschrijden van de 

ervaringen dient te worden bijgesteld. 

1.1. Besluitenlijst midweek 2018 

1 Aard en besluitvorming midweek bespreken met BCA. 

Dit is gebeurd. 

6 Met Herito contractaanpassing voor enkel Wifi-ondersteuning bespreken. 

Is besproken en dienstverlening door Herito is inmiddels aangepast. Er bleek 

overigens geen schriftelijk contract te zijn. 

7 De actiepuntenlijst uit het rapport ‘Nieuwe Perspectieven’ actualiseren 

voor de eerstvolgende midweek. Jaarlijks een aangepaste actuele lijst 

gebruiken waarin nieuwe ontwikkelingen en inzichten zijn opgenomen. 

Dit is niet gebeurd. Afgesproken wordt dit in de BHC van december te doen. 

8 Bestuurlijke jaaragenda met alle coördinatoren opstellen en een beter 

draagvlak creëren. 

Er is een driemaandelijks vrijwilligersoverleg ingesteld, waarna alle 

coördinatoren in de daaropvolgende BHC verslag doen. 

9 Opzet maken om te zorgen voor een betere prioritering van de op te 

pakken werkzaamheden. 

Dit vindt ook plaats in het vrijwilligersoverleg (zie punt 8). 

10 Jo en Tim inventariseren wijkkrantjes om oproepen in te plaatsen alsmede 

andere mogelijkheden om vrijwilligers aan te trekken, in samenwerking met de 

PR-functionaris. 

Dit is gebeurd, er zijn in diverse bladen advertenties/oproepen geplaatst. 

11 Na afloop van het jaar een evaluatie maken van prijsstelling. Voor 

‘Overnachtingen Plus’ en booking.com wordt vanaf 1-1-2019 niet meer 

opgemaakt. Dit ook communiceren. 

Is gebeurd. A-status heeft geen nadelige invloed op aantal overnachtingen; wel 

is duidelijk dat de omzet van booking.com terugloopt na de doorgevoerde 

prijsverhoging.  

13 Green Key-traject revitaliseren. 

Dit staat voor morgen 24 september op de agenda. 

14 Plan opstellen voor verbeteren parkeerruimte op Eikhold. 

 Gesprek met tennisvereniging over gebruik parkeerterrein. 

De diverse plannen van vorig jaar hebben geen uitvoering gekregen. Het 

probleem wordt niet zo groot geacht dat we ingrijpende maatregelen moeten 

nemen die het aanzien van de tuin verminderen. 
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Het gesprek met de tennisvereniging is op de lange baan geschoven. Het lijkt 

wel zinvol dit alsnog te organiseren, Peter en John gaan dit gesprek aan. 

15 Stagiaires: Er is meer duidelijkheid nodig over het kader: wat wordt er 

verwacht dat ze bij ons opsteken? Gesprek aangaan, Jo en Marion rapporteren 

hierover terug. 

Dit is gebeurd, er is geen rapportage. 

16.2 Extra budgetaanvraag doen voor herstellen gras, nu geschat op €5000. 

Offerte afwachten voor definitieve aanvraag. Ideeën inventariseren en 

planning maken voor aanleg en beplanting voortuin 

Kort na de midweek 2018 is besloten dit in eigen beheer te doen, er is dan ook 

geen extra budget voor aangevraagd. 

16.3 In verband met Legionella-problematiek voorrang geven aan opknappen 

spoelkeuken. 

Dit is eind 2018 gerealiseerd. 

19 Naar sociale werkgroep (Leidi Bosch) kenbaar maken dat we in 2019 

meedoen aan de sociale vakantieweek, met Joke als coördinator. 

Dit is gebeurd, sociale vakantieweek is in de laatste week van juli geweest. 

20 Bij de begrotingsaanvraag 2019 wordt rekening gehouden met verhoogde 

schoonmaakkosten tot een bedrag van €28.080. 

Dit is gebeurd. 

2. Notulen BHC 7-8-2019 
Deze notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

3. Evaluatie schoonmaak 
• Er vindt een discussie plaats over het boeken/aanbieden van de 

schoonmaakkosten. Geconcludeerd wordt dat afkoop van de 

schoonmaakkosten door gasten duurder moet worden. Besloten wordt 

hiervoor vanaf 2020 €200 in plaats van €150 (exclusief OB) in rekening 

te brengen. 

• Het halfuur van booking.com kan volgens Diana geschrapt worden. 

Marion en Tim houden dit er liever bij, omdat het toch altijd wordt 

volgemaakt. Besloten wordt 4 uur te handhaven. 

• Schoonmaak kamers: 

Niet-booking.com-kamers moeten door de huiswacht gecontroleerd 

worden en zo nodig gepoetst worden. 

In de stageperiode doen stagiars de kamers, daarbuiten eens per drie 

maanden door DiFaSe. 

• Het levert problemen voor de verantwoording op als door vrijwilligers 

voor DiFaSe uitgevoerde poetswerkzaamheden via een declaratie 

worden verrekend. DiFaSe en de betreffende vrijwilligers dienen 

hiervoor een andere oplossing te kiezen 

4. Evaluatie catering 
Er is minder vraag hiernaar dan in vorige jaren. Verder geen bijzondere 

opmerkingen. 
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5. Contracten Eikhold 
Contracten met betrekking tot schoonmaak en catering zijn hiervoor al 

besproken (zie punten 3 en 4). Voor het schoonmaakcontract wordt het nieuwe 

voorstel van DiFaSe afgewacht. 

Overige contracten: 

- Bert van Rhenen (BMI-instructie) 

Er was vorig jaar enig ongenoegen over de uitvoering van het contract na 

de vernieuwing van de BMI, maar dit is uitgepraat en inmiddels verloopt de 

instructie naar tevredenheid. In principe is het een dienst die op afroep 

wordt verleend. De huiswachtcoördinator dient bij vastleggen afspraken 

met huiswachten te controleren of instructie bij aanvang van de week nodig 

dan wel gewenst is en dit, indien dat zo is, door te geven aan Bert van 

Rhenen. Het contract wordt gehandhaafd. 

- Herito 

Het contract is aangepast nu de ICT-ondersteuning bij ProActive ligt. 

Maandelijks rekent Herito, dat alleen nog optreedt bij problemen met de 

wifi, €70 hiervoor. Gezien het geringe aantal keren dat Herito nog wordt 

aangesproken, wordt dit bedrag als hoog beoordeeld. 

- Stolk (verwarmingsketels, boilers, elektro. 

Het contract moet worden opgevraagd. Vervolgens alle contracten 

verzamelen en digitaliseren. 

- Renewi (voorheen Van Gansewinkel): geen opmerkingen. 

- Ger (onderhoudscontract BMI en beveiliging) 

Geen wijzigingen gewenst. 

- Ziggo 

Onduidelijk is waar de twee rekeningen die maandelijks verstuurd worden 

naast de rekening voor internet/televisie/telefoon voor zijn. Een eerdere 

poging om hier duidelijkheid over te krijgen en om de rekeningen naar de 

penningmeester te laten sturen in plaats van de vrijwilligerscoördinator, is 

onbeantwoord gebleven. Nog eens proberen. 

 

Tim meldt dat Nilfisk een contract heeft aangeboden (€168) en het lijkt hem 

zinvol dit contract aan te gaan. De overige BHC-leden hebben twijfels over het 

nut hiervan op dit moment. Besloten wordt niet op het aanbod in te gaan. 

We zullen Ron voorleggen of het mogelijk is Paul een cursus te laten volgen om 

machines te mogen keuren. 

6. (Ingevoegd) Sociale week 
We hebben al doorgegeven dat Eikhold ook in 2020 graag meedoet aan het 

project Sociale Vakantieweek. Begin 2020 horen we of we daadwerkelijk 

meedoen in dat jaar, is uiteraard afhankelijk van het antwoord op de vraag welke 

huizen zich aanmelden. 

Marijke en Diana zullen vanuit Eikhold coördineren. Het wordt wel raadzaam 

geacht de vrijwilligers van de stichting voorafgaande aan de week een 

weekendje te laten komen om alles goed door te praten, inzicht te verschaffen 

en goede afspraken te maken. 

7. Besluitvorming n.a.v. bovenstaande punten 
De besluitvorming is hierboven waar nodig bij de diverse punten vermeld. 
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8. Samenwerkingsverband en Nivonraad 
Diana en Wim gaan op 5 oktober naar het Samenwerkingsverband. 

De Nivonmraad vindt dit jaar plaats op Eikhold, er is nog geen agenda binnen. 

Op de eerstvolgende BHC zullen afspraken worden gemaakt over wie Eikhold 

zal vertegenwoordigen op de Nivonraad en over de organisatie. 

Avondgedeelte 

9. Samenstelling BHC 
Vorig jaar is Diana tijdelijk toegetreden, omdat er door de (ook tijdelijke) 

dubbelfunctie van John anders maar vier BHC-leden zouden zijn. Daarbij is, 

omdat Diana via DiFaSe ook commercieel betrokken is bij Eikhold, uitdrukkelijk 

afgesproken dat ze bij een geschikte nieuwe kandidaat weer terug zou treden. 

Jeu is bereid zitting te nemen in de BHC en wordt met algemene stemmen 

benoemd als vijfde BHC-lid. 

10. Opvolging Peter 
Peter is niet van plan om op korte termijn terug te treden, tenzij de BHC dat zou 

willen. Paul heeft zich kandidaat gesteld om deze functie, na een tijdje 

meelopen, over te nemen zodra dat nodig/gewenst is. 

Nadat Paul zich heeft afgezonderd om buiten naar de vallende blaadjes te kijken 

wordt zijn kandidatuur onder de overige aanwezigen besproken. Besloten wordt 

om een traject van een half jaar in te gaan, waarbij Paul kan kennismaken met de 

functie en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Daarna wordt een en 

ander geëvalueerd en wordt bekeken of en wanneer een voordracht plaats kan 

vinden. 

11. Actiepuntenlijst rapport Nieuwe Perspectieven 
Vorig jaar is de hele actiepuntenlijst op de midweek doorgenomen en daarbij 

werd duidelijk dat op veel punten aanpassingen nodig zijn. Met de BCA is 

besproken dat met het rapport een pilot is gestart en dat binnen een levende 

organisatie voortdurend aanpassingen nodig zijn. Het betreft dan ook geen tekst 

die onveranderlijk aangeeft hoe we te werk gaan. Van een aanpassing van de 

actiepunten is in de afgelopen maanden echter nog niets terecht gekomen. 

Afgesproken wordt dat de secretaris het voortouw neemt om in de komende 

twee BHC-vergaderingen tot een actualisering te komen. 

Zie ook 1.1. 

12. Werving vrijwilligers 
Voor de werving  zijn in 2019 vacatures aangemeld bij de vrijwilligerscentrale en 

zijn oproepen geplaatst in de Welterkoerier en in wijkbladen. Tevens zijn er 

contacten gelegd met Vluchtelingenwerk en het Asielzoekerscentrum Heerlen. 
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Dinsdag 24 september 2018 

Ochtend- en middaggedeelte 

13. Jaarverslag en evaluatie huis/techniek/werkplaats 
Afgeronde grote werkzaamheden in de periode oktober 2018-oktober 2019: 

eind 2018: vernieuwing spoelkeuken; 

2019: 

- vijf kamers opgeknapt; 

- zonneboiler met zonnepanelen; 

- dubbel glas kozijnen + voorzetramen; 

- yoga-ruimte: afzonderlijke thermostaat geplaatst; ruimte geschilderd; 

- op diverse plekken nog vervanging oude verlichting door led-lampen; 

- waterbesparende perlators op kranen i.v.m. Green Key; 

- buitenschilderwerk nieuwbouw; 

- vernieuwing noodverlichting. 

 

Gewenste investeringen voor 2020: 

- groepenkast nieuwbouw (geschat €2500); 

- vloer eetzaal (bij gebruikmaking actueel aanbod hout: ca €3000); 

- plafond, luidsprekers en verlichting eetzaal (geschat €5000); 

- opknappen pannekelder (geschat €2000); 

- opknappen voorraadkelder (geschat €1000) 

14. Tuin 
2019 Na het verwijderen van de iconische buxusbollen is er nog geen 

vervangende beplanting gekomen, echter is het op zich geen verkeerd beeld 

dat de huidige situatie geeft. Los van de slechte staat van het gazon (enorm veel 

ander gewas tussen het gras) geeft het een rustige uitstraling en zijn er vrijwel 

geen gasten die erover klagen. 

Met persoonlijke tegenzin van de coördinator is het blotevoetenpad opgedoekt 

aangezien er te weinig draagvlak binnen de vrijwilligersgroep bestond. De 

bakken zijn verwijderd en het originele wandelpad zal hersteld worden d.m.v. 

houtsnippers. Een zeer positieve erfenis van het pad is de enorme insectenmuur 

achterin de tuin, waar menig diertje zijn of haar thuis kan vinden. Komend jaar 

gaan we dit verder inrichten. 

Door de vestiging van de Euregio Imkers op Eikhold, zijn de werkzaamheden in 

de imkerij onder de verantwoordelijkheid van deze vereniging gekomen. 

Gelukkig is de bijenstand tot op heden gezond en hopen we dat de volken goed 

de winter door gaan komen. 

Er is afgelopen jaar goed gebruik gemaakt van de kas, ware het niet dat de 

slakken ook erg dankbaar waren en circa 50% van de nieuwe kweek is 

opgegeten. 

Tweemaal dit jaar hebben we enorm nuttige tips en advies kunnen krijgen van 

een echte hovenier. Dit heeft wel aangetoond dat we op zoek moeten naar een 

vrijwilliger met echte kennis van zaken, want ondanks alle advies is wel 

gebleken dat de huidige kennis binnen de tuingroep niet toereikend is. 

Gezien het grote aantal bomen op het terrein en de vaak hoge leeftijd hiervan, is 

boomonderhoud en keuring van de bomen essentieel. Rondom de speeltuin 

staan ook veel bomen en het zal een jaarlijks terugkerende kostenpost zijn om 

alles veilig te houden. 
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Helaas zijn er veel kosten gemaakt aan achterstallig onderhoud en onkundig 

bedienen van machines. Dit zal in 2020 ondervangen worden door het selectief 

laten bedienen van machines en planmatig onderhoud door gespecialiseerde 

bedrijven. 

De coördinator bedankt de hele tuinploeg voor alle inzet, we krijgen menig 

compliment van de gasten over de tuin! 

 

2020  Op zich hebben we voor 2020 geen wilde plannen, maar de volgende 

zaken zijn in ieder geval noodzakelijk: 

- Houtsnippers voor de paden €100  

- Potgrond €250 

- Zaden €50 

- Handgereedschap €200 

- Brandstof €300 

- Nieuwe aanplant €500 

- Meststoffen €150 

- Imkerij €250 

- Onderhoud, snoei en keuring bomen €1500 

- Onderhoud machines €500 

Totaal €3500 

Als er financiële ruimte is graag ook: 

- Vervanging parasols 

- Aanvulling en vervanging terrasmeubilair 

15. Verduurzaming/GreenKey 
De coördinator constateert dat de hoeveelheid werk voor de vrijwilligers enorm 

is; het is de vraag of het Nivon zich dit wel voldoende realiseert. 

Door de administratieve rompslomp is het Gold-logo nog niet binnen, voor het 

eind van het jaar moet dit wel afgerond zijn. 

16. Huishouding 
De huishouding zit momenteel krap in de vrijwilligers, enige versterking is zeer 

gewenst. 

- Overgordijnen slaapvleugel 

- Matrassen vervangen 

- Lakenpakketten: mogelijkheid om te leasen onderzoeken 

Voor 2020 is vervanging van de wasmachine wel aan de orde. Daarnaast: 

- Gordijnen 

- Koekenpannen en serviesgoed 

- Oven van de huiswachten 

- Opknappen huiswachtenkamer 

- Magnetron 

In de terminologie van het Nivon zijn dit allemaal geen investeringen, realisatie 

zal in het reguliere budget moeten worden gezocht. 

 

Er heerst enige ontevredenheid over het nakomen van de afspraken door 

Bosheide. Dit zal op korte termijn worden aangekaart. 

17. Huiswachten 
Voor de komende budgetperiode wordt het gewenst geacht om de werk- en 

woonruimte van de huiswachten een opknapbeurt te geven. 
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- Alle houtwerk grondig schoonmaken en in de boenwas zetten. 

- 2 nieuwe zitstoelen passend bij de huidige bank. 

- Kussentjes voor de eettafelstoelen, in passende kleur. 

- Nieuwe raamverduistering, in passende kleur. 

- Oven repareren of vervangen. 

- Vriezer verwijderen en kastje maken 

 

Coördinatie van de gewenste acties door huiswachtcoördinator, die bij de 

huiswachten zal informeren naar bij hen levende wensen. 

 

In 2020 zal er weer een verwenweekend worden georganiseerd; op de 

begroting op te nemen een bedrag van €3000. 

18. ICT 
De ondersteuning van ICT door ProActive loopt naar tevredenheid. In 2019 is de 

pc van de voorzitter vervangen door een zogenaamde thin client (pc die direct 

contact zoekt met de centrale server en beheerd wordt door ProActive). 

Vervanging van de diverse oude pc’s zal in de komende tijd op dezelfde manier 

gebeuren, wat leidt tot een betere stroomlijning en standaardisering en tot 

minder lokaal onderheid. 

Tegen het eind van 2019 zal een update van het besturingssysteem moeten 

plaatsvinden, aangezien Microsoft de ondersteuning van Windows 7 per begin 

2020 stopt.  

19. Aanmeldsecretariaat 
De booking-com-prijs is verhoogd om het verschil met de prijs voor niet-leden 

te overbruggen. Er is nu wel enige daling zichtbaar in de aantallen, maar dat kan 

ook komen doordat mensen die via dit platform hebben geboekt om 

economische redenen Nivon-lid zijn geworden. 

20. Vrijwilligers 
In de verslagperiode is er aanwas geweest: 

- voor de huishoudelijke dienst: Jafar Arkwazi; 

- voor terrein:  Ehama Tekle Medhane;  

- er was bovendien een toename van het aantal  huiswachten. 

- gestart en weer gestopt als medewerker voor publiciteit is Ellen Smits. 

 

Daarnaast zijn er ook mensen gestopt:  

- in huishoudelijke dienst: Rasoul Dadras, 

- als coördinator publiciteit en marketing: Raymond Gouder de Beauregard 

- als 2e coördinator gastvrouwen/gastheren: Frank Wester 

 

Er waren een aantal gesprekken met geïnteresseerde vrijwilligers van 

Vluchtelingenwerk en na oproepen; hopelijk leidt dit tot verdere aanwas. 

 

Vrijwilligersoverzicht per september 2019: 
Voorzitter Peter Snijders 

Secretaris John Smits 

Penningmeester John Smits 

Archivaris vacature 

Onderhoud & Technische zaken Coördinator Mathieu Quaedvlieg 
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 Henk Berg 

Huishoudelijke zaken Coördinator Marion Quaedvlieg 

 Carla Heunen 

 Jafar Arkwazi 

Terrein, groenbeheer, GreenKey Coördinator Tim Wilberts 

 Rob van der Meulen  

 Murcel Sarvur  

 Ruben Menken  

 Marian Prehn  

 Ad van Alpen  

 Ben Renssen  

 Han Speijer 

 Ehama Tekle Medhane 

ARBO Paul Thewissen 

Automatisering John Smits 

Aanmeldsecretaris Diana Snijders 

Coördinator gastvrouwen/ 

gastheren Marijke Duysens 

Coördinator activiteiten vacature 

Coördinator PR & marketing vacature 

Coördinator vrijwilligers Jo Heunen 

Gastheeer/gastvrouw Zie overzichtslijst huiswachten 

Leerwerkbedrijf en stages Coördinator Jo Heunen 

 Diana Snijders 

 Tim Wilberts 

 Marion Quaedvlieg 

 

Beheercommissie: Peter Snijders 

 John Smits 

 Diana Snijders (a.i.) 

 Jo Heunen 

 adviseur Wim Warmerdam 

21. Leerwerkbedrijf en stages 

Verslag Leerwerkbedrijf voor studenten facilitair management ARCUS 

Stages van eerste- en tweedejaarsstudenten op donderdagen en vrijdagen met 

een aantal overlegmomenten met Dhr Andre Cuyten en Mevr Melva Quaedvlieg. 

Later met Dhr.  Fred Wojciechowski . Rolmodellen Diana Snijders en Tim 

Wilberts hebben de stagiairs aangestuurd. Moeizaam verlopen jaar wat betreft 

de afspraken met de studenten en de begeleiding van de opleiding. Ook wat 

betreft de wisselende inzet van de studenten in hun rapportages.  

 

Stageplaats Maatschappelijke stage voor leerlingen PPL 

Stageplaats geboden voor twee leerlingen op de woensdagen en dat is 

vanwege hun aandacht en inzet moeizaam verlopen. Rolmodellen Tim Wilberts 

en Marion Quaedvlieg hebben de stagiaires aangestuurd. Regelmatig overleg 

met Marlou Mingels, de begeleidster van de PPL en afsluiting met beoordeling 

aan einde van het schooljaar. 

 

Stageplaats voor Maatschappelijke stage voor leerlingen van de 

Catharinaschool  

Stageplaats geboden voor zes leerlingen die met twee begeleiders op 

donderdagmorgen hier komen, is naar tevredenheid verlopen. Contacten veelal 

telefonisch en per e-mail. 

 

Maatschappelijke stage door drie leerlingen van het Charlemagnecollege in 

Landgraaf 

De beschikbare tijd om de stage uit te voeren was in de middag of in het 

weekend. Voor de aansturing is een beroep gedaan op de aanwezige 
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huiswachten. Aangezien dat dit toch op de nodige problemen stuitte is gemeld 

dat voorlopig geen maatschappelijke stages van het Charlemagnecollege 

kunnen plaatsvinden. 

 

Er is contact gelegd met het CITAVERDECOLLEGE voor mogelijke stages. Dit 

heeft nog niet geleid tot een inzet van stagiaires voor de opleiding tot hovenier. 

Dinsdagavondsessie 

22. BRIM-rapport 
Het avondgedeelte is gereserveerd voor het BRIM-rapport. Dit is een na 

inspectie van het huis opgemaakt stappenplan, waarin de noodzakelijke 

investeringen voor onderhoud van het huis over zes jaar worden uitgesmeerd. 

Bij navolging van dit plan kan door monumentenpanden worden geprofiteerd 

van subsidie, reden waarom het Nivon voor Eikhold de voorkeur geeft aan deze 

procedure. Onderdeel van de rapportage vormt zowel een inspectierapport met 

onderhoudsbestek als een begroting van de noodzakelijke kosten, verdeeld 

over vijf jaren (2020 t/m 2025). Voor villa en koetshuis zijn aparte rapportages en 

begrotingen gemaakt. 

 

De investeringen per jaar bedragen: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAAL 

VILLA 54.734 20.260 32.525 37.000 2.809 2.756 150.087 

KOETSHUIS 12.686 7.316 11.727 6.653 1.872 6.866 47.123 

TOTAAL 67.420 27.576 44.252 43.653 4.681 9.622 197.210 

 

Uitgaande van de in de BRIM-rapportage per jaar geplande werkzaamheden 

zullen na definitieve goedkeuring door het Nivon-bestuur offertes worden 

aangevraagd bij drie verschillende aannemers. 

       

 

Woensdagsessie 

23. Budgetten en investeringen 
Het Nivon hanteert een grens van €5.000 voor investeringen. Alle ingebrachte 

bedragen onder die €5.000 dienen onder het reguliere budget te vallen en 

komen dus ten laste van een enkel jaar: ze kunnen niet door afschrijvingen over 

meerdere jaren verdeeld worden. Grotere bedragen hebben dan ook direct veel 

invloed op de winst van een jaar, en bij een te lage winst wordt de investerigs-

ruimte weer aangetast. Er is momenteel enige discussie over deze werkwijze, 

mogelijk komt hier dus verandering in. 

Van de tijdens de midweek ter sprake gekomen investeringen c.q. budgettaire 

wensen kunnen, buiten de BRIM, alleen het opknappen van vijf kamers en het 

opknappen van de grote eetzaal in aanmerking voor een investeringsaanvraag. 

Momenteel is onduidelijk hoe om zal worden gegaan met de BRIM, het is nog de 

vraag of en in hoeverre we na toekenning van de BRIM (waarvan wel wordt 

uitgegaan) nog ruimte hebben voor verdere investeringen. 

Stoppenkast en het opknappen van de kelder hebben wel hoogste prioriteit, 

John zal met Ron nagaan of die nog ten laste van het budget van 2019 kunnen 

komen. 
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Voor het opknappen van de vloer van de eetzaal geldt de bijzonderheid dat we 

juist nu voor een erg gunstige prijs aan het benodigde hout kunnen komen. Ook 

hiervoor zal John bij Ron informeren naar de mogelijkheid om dit nog in 2019 te 

doen. 

Voor de overige wensen zal op een BHC-vergadering later dit jaar, als er meer 

duidelijkheid bestaat over investeringsruimte, de behandeling van de BRIM en 

het resultaat over het lopende jaar, een definitieve beslissing worden genomen. 

 

Voor het overige zal de ruimte om extra uitgaven te doen in ieder geval 

gevonden moeten worden in het lopende budget. Bij de budgetaanvraag wordt 

er van uitgegaan dat de exploitatie in 2020 geen wezenlijk andere resultaten zal 

laten zien dan in 2018 en 2019, dus er zal bij een gelijk exploitatie-overschot 

(nodig voor de investeringsruimte) slechts beperkte ruimte zijn voor bijzondere 

wensen, tenzij er op onderdelen bezuinigingen gevonden kunnen worden. 

24. Begrotingsaanvraag 2020 
 

  2020 2019 

    

bezetting    

aantal overnachtingen huis 10.000 10.000 

aantal overnachtingen huisjes/blokhutten 650 750 

aantal bedden in het huis 80 80 

aantal bedden Koetshuis 8 8 

huis per stk  17,80 17,00 

Koetshuis per stk  13,85 16,00 

     

omzet    

huisovernachtingen (incl. kortingen) 178.000 170.000 

overnachtingen huisjes/blokhutten 9.000 12.000 

verhuur ruimtes  6.500 3.000 

schoonmaaktoeslag 1.250 750 

verhuur linnengoed  7.000 5.000  

  201.750 190.750 

    

exploitatiekosten    

energie en water  19.000 19.000 

huishoudelijke kosten 46.500 45.000 

belasting,verzekering, huur 12.000 11.750 

vrijwilligers  15.500 13.000 

bureaukosten beheercie 13.000 12.500 

basisonderhoud  35.000 33.250 

onderhoudscontract 12.500 12.000 

publiciteit  4.000 4.000 

diverse kosten 1.500 1.500 

 159.000 152.000 

afschrijvingen 17.500 14.618 

financieringslasten  2.800 2.172 

bijzondere lasten  1.159   

  21.459 16.790 

    

 180.459 168.790 
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activiteiten en services (A&S)    

baten A & S  20.000 20.000 

kosten A & S  15.000 15.000 

  5.000 5.000 

  

  26.291 26.960 

    

doorbelasting Landelijk Bureau 17.200 19.075 

    

  9.091 7.885 


