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Exploitatie 2021   

inkomsten werkelijk 2021 werkelijk 2020 

streekproducten verkoop (incl kaarten e.d.)  €                       1.372   €                 2.312  

giften/sponsoring  €                          757   €                 1.737  

Ontvangen steun uit Coronafonds  €                       1.360    

rente  €                               1   €                         0 

kasverschillen  €                              -     €                         - 

  €                       3.490   €                 4.049  

   

uitgaven werkelijk 2021 werkelijk 2020 

netto inkoop streekproducten & uitleen  €                          598   €                 1.470  

Derving inkoop, afschrijving voorraad  €                          329   €                    232  

PR/Marketing/publ/dorpsblad (o.a.nieuw marketingconcept Anjerpunten)  €                       1.712   €                    493  

Abonnementen, bank- en verzekeringskosten/Adm/ kantoork 
(sinds 2021 boekhoudprogramma), 

 €                          959   €                     623  

onkosten noabers, stagiaires en vrijw  €                          144   €                    194  

diverse onkosten   €                          153   €                       58  

beheer en onderhoud meubilair  €                              -     €                    306  

bibliotheekkosten (boeken, stickers, inrichting)  €                              -     €                    688 

dotatie voorziening onderhoud en vervangingsinv  €                              -     €                        -    

dotatie reservering PR, marketing en communicatie  €                              -     €                        -    

BTW nog te betalen/te ontvangen: aang 1e kw  €                           -42   €                         

subtotaal  €                     3.853   €                 4.064  

resultaat  €                       -363   €                     -15  

Totaal €                      3.490 €                  4.049 

 

 

BALANS Activa Passiva 

 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 

Eigen vermogen/Eindresultaat   2.247 3.132 

Liquide middelen 14.595 13.262   

Kortlopende schulden   2.379 1.152 

Reservering: onderhoud en inventaris   11.000 11.000 

Reservering: PR, marketing, communicatie   1.000 1.000 

Vorderingen en overlopende activa 315 579   

Vlottende activa (voorraad) 1.716 2.443   

 16.626 16.284 16.626 16.284 
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Toelichting bij de jaarrekening 2021 

De Stichting Anjerpunt Hoonhorst is opgericht in december 2015. Sinds september 2016 exploiteert 

de Stichting Anjerpunt Hoonhorst het Anjerpunt met behulp van een aantal vrijwilligers, de 

noabers, met als doel o.a. de leefbaarheid in de kern Hoonhorst te bevorderen door openbaar en 

laagdrempelig te zijn met een leestafel, internet, de krant en tijdschriften en met voor iedereen 

toegankelijke activiteiten. De stichting Anjerpunt Hoonhorst heeft geen winstoogmerk en is sinds 

2019 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De activiteiten die inkomsten genereren zijn er 

puur op gericht om de doelstellingen van het Anjerpunt te kunnen verwezenlijken, ook voor de 

lange termijn en minder afhankelijk te worden van overheidssubsidies. 

 

Het jaar 2021 werd evenals 2020 gekenmerkt door de coronapandemie en alle maatregelen om 

besmettingen te voorkomen. Wanneer mogelijk, was het Anjerpunt geopend voor het halen en 

brengen van boeken. Door de maatregelen was het niet mogelijk om de plek in het dorp te zijn 

waar je elkaar kunt ontmoeten, waar verbindingen en samenwerking vanzelf tot stand komen. 

Door de maatregelen die voor de horeca golden, was het nodig om een (fysieke) scheiding aan te 

brengen tussen de zalen van CRZ Kappers en het Anjerpunt. Van de synergie waar normaal sprake 

van is, kon hierdoor geen sprake zijn.  

De beperkte openingstijden hadden direct gevolgen voor het aantal bezoekers, voor de verkoop 

van streekproducten en het aantal activiteiten. 

 

 Verkopen 
De recreatief/toeristische activiteiten waarmee het Anjerpunt inkomsten genereert bestaan uit 

de verkoop van streekproducten, fiets- en wandelkaarten, boeken en uit de verhuur van het 

interactieve spel “Tezz en de Tijdgeest”. De voorraad per 31-12-2021 bestond dan ook 

voornamelijk uit Klapmutsjes, diverse Vechtdalbiertjes, Hoonhorster broodjes, fiets- en 

wandelkaarten en boekjes. In 2021 hebben we tijdens de lockdown en de periodes met 

beperkte openingstijden er allereerst naar gestreefd de voorraad te verkopen en niet meer aan 

te vullen: vooral de producten met een houdbaarheidsdatum moesten zo snel mogelijk aan de 

man worden gebracht. Dat is voor een groot deel gelukt, waardoor derving beperkt is gebleven. 

Door de corona is de omzet sinds 2019 echter drastisch verminderd. 
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 Subsidiebronnen/financiële ondersteuning 
In 2021 heeft Anjerpunt Hoonhorst gebruik gemaakt van de Rabo Clubkascampagne en een 

leuk bedrag ontvangen. Daarnaast hebben we meegedaan aan NL Doet. Ook hebben we een 

aanvraag ingediend bij het Coronanoodfonds van de gemeente Dalfsen. De aangevraagde 

bijdrage is gehonoreerd; het heeft echter niet kunnen voorkomen dat we in 2021 een gering 

verlies hebben geleden.  

Ook hebben dorpsgenoten ons gesteund bij de Jumbo Clubkascampagne. Ook deze actie heeft 

een leuk bedrag opgebracht. 
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GIFTEN SPONSORING 

giften/sponsoring Ontvangen steun uit Coronafonds bijdrage St. Kulturhus


