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Financiële verantwoording 2020
Balans
Activa

31-12-2020
In euro’s
---

31-12-2019
In euro’s

Totaal

2.443
13.262
579
16.284

3.075
11.882
1.047
16.004

Eigen vermogen
Voorziening voor onderhoud en beheer inventaris
Reservering voor PR, marketing en communicatie
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

31-12-2020
In euro’s
3.132
11.000
1.000
0
1.152
16.284

31-12-2019
In euro’s
3.147
11.000
1.000
0
857
16.004

Baten

2020

2019

Verkoop streekproducten

2.312

3.774

Subsidies, giften, financiële bijdragen

1.737

2.312

4.049

6.086

Lasten

2020

2019

Netto inkoop streekproducten

1.470

2.697

Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraad streekproducten en folders
Liquide middelen
Vorderingen en overlopende activa

Passiva

Exploitatie

Totaal

Onkosten streekproducten (THT, derving)

232

Administratie-/kantoor-/bank/verzekeringskosten/abonnementen

623

653

PR-/marketing/publicaties/dorpsblad

493

430

Activiteiten / vrijwilligers / lief en leed / e.d.

194

235

Bibliotheekkosten (boeken,stickers, etc.)

688

155

Div. onkosten

58

203

306

500

0

500

subtotaal

4.064

5.373

Resultaat

-15

713

Totaal

4.049

6.086

Inventaris en onderhoudskosten
Dotatie reservering PR, marketing en communicatie

Toelichting bij de jaarrekening 2020
De Stichting Anjerpunt Hoonhorst is opgericht op 21 december 2015. In 2016 was de aandacht vooral
gericht op het voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de door de provincie Overijssel
toegezegde subsidie voor de realisatie van het Anjerpunt als Vechtdalbelevingscentrum, de verbouw, de
inrichting van ruimtes voor noaberbieb, informatie en exposities en het opstarten van de activiteiten. In
2017 zijn verschillende projecten en activiteiten opgestart, waaronder de verkoop van streekproducten,
tweemaandelijks wisselende exposities, e.d. In 2018 was een aardige voorraad aan streekproducten
opgebouwd, o.a. door de productie van het Hoonhorster Klapmutsje in 2017 (ism Plaatselijk Belang
Hoonhorst) en is verder gewerkt aan het verkrijgen van inkomsten om deze voorziening voor het dorp
Hoonhorst voor de toekomst in stand te kunnen houden. Dit is in 2019 gecontinueerd.
In de planning voor 2020 stond het opstarten van een aantal projecten samen met de andere
Anjerpunten voor het uitbouwen van arrangementen, voor meer publiciteit met als doel meer
bezoekers te trekken en meer streekproducten en arrangementen te verkopen. In 2018 en 2019 hadden
wij als Anjerpunt daar geld voor gereserveerd. Echter COVID-19 gooide roet in het eten. Investeringen
vanuit de gezamenlijke Anjerpunten zijn voor zover mogelijk geheel stopgezet. De opbrengsten daarvan
zijn in deze tijd veel te onzeker. In 2020 heeft Anjerpunt Hoonhorst wel weer meegewerkt aan een
advertentie in het Vechtdalmagazine, zowel in de Nederlandse als in de Duitse versie. De verplichtingen
daarvoor waren al in 2019 aangegaan. Anjerpunt Hoonhorst heeft vanaf maart ook zo weinig mogelijk
geïnvesteerd en zo min mogelijk streekproducten ingekocht. Zonder bezoekers is er immers geen
verkoop mogelijk.
Door de coronamaatregelen is vanaf 15 maart 2020 een strikte scheiding aangebracht tussen het horeca
gedeelte van CRZ Kappers en het Anjerpunt met de noaberbibliotheek. De synergie door gezamenlijk
activiteiten te ontwikkelen in zowel het Anjerpunt/de bibliotheek als in de zalen was daardoor vanaf dat
moment niet meer mogelijk. CRZ Kappers was voor een groot deel van het jaar helemaal gesloten.
Exposities hebben we niet meer kunnen organiseren, het ontvangen van groepen, het organiseren van
activiteiten, het deelnemen aan de plaatselijke markten, e.d. was niet meer mogelijk en het aantal
bezoekers dat tegelijk in het Anjerpunt aanwezig mocht zijn hebben we gelimiteerd (tot twee). De
activiteiten zijn beperkt gebleven tot de bibliotheekactiviteiten: het halen en brengen van boeken en
het verstrekken van informatie.
Dit betekent dat we in 2020 helaas veel minder bezoekers (ca. 50 % minder) konden ontvangen. Dat
betekende ook een sterk verminderde verkoop van streekproducten (40 tot 50 % minder).
Daarnaast moest helaas een deel van de streekproductenvoorraad worden weggegooid wegens de
uiterste houdbaarheidsdatum.
In 2020 hebben we subsidies verkregen van NL Doet (voor een buitenbord aan de gevel, waarop een
Hoonhorster afbeelding komt, nog te maken door de jeugd van Hoonhorst), Rabobank Vaart en
Vechtstreek (voor aanschaf van boeken en spel voor de noaberbieb), de provincie Overijssel
(doelsubsidie voor een buitenspel, voor eigen gebruik én om uit te lenen) en individuele giften als dank
voor verrichte diensten en activiteiten (bijvoorbeeld boekenbonnen). Daarnaast hebben wij in 2021 een
bedrag van 560 euro ontvangen vanuit het Coronanoodfonds van de gemeente Dalfsen.
Het Anjerpunt is onderdeel van het Kulturhus van Hoonhorst en verzorgt een groot deel van de
programmering en agendering, door ondermeer de Dorpsagenda bij te houden op www.hoonhorst.nl,
verenigingen aan te sporen hun activiteiten aan te melden via agenda@anjerpunthoonhorst.nl
waardoor afstemming plaats kan vinden, door alle activiteiten digitaal weer te geven in het Anjerpunt
en door de Anjerpuntactiviteiten te plaatsen in het Dorpsblad. De stichting Kulturhus Hoonhorst heeft
voor de activiteiten van het Anjerpunt vanaf 2019 geen financiële bijdrage meer beschikbaar, omdat de
subsidie vanuit de provincie Overijssel (via de gemeente Dalfsen) aan de stichting Kulturhus Hoonhorst
met ingang van 2020 is beëindigd.
De voorraad streekproducten per 31 december 2020 bestaat voornamelijk uit de nog te verkopen
Klapmutsjes, uit Vechtdalbier, fiets-, wandelkaarten en boekjes. Voor de streekproducten afkomstig van

de Varsenerhof draagt CRZ Kappers zorg. Hier loopt het Anjerpunt geen risico mee. Alhoewel het
Anjerpunt geen producten inkoopt die aan bederf onderhevig zijn, moest door de coronamaatregelen
toch een deel van de voorraad worden weggedaan omdat de houdbaarheidsdatum overschreden was of
omdat producten niet meer verkoopbaar waren.
Drie noaberavonden, nieuwjaarsborrel en nog enkele onkosten (lief en leed, afscheid) bepalen het
bedrag aan vrijwilligerskosten.
Het Anjerpunt kent drie abonnementen: een telefoonabonnement (129 euro in 2020), een abonnement
bij OnWijs (175 euro) voor de multitouchtafel en het lidmaatschap van de Historische Kring Dalfsen.
Daarnaast zijn er jaarlijks de kosten voor de Rabobankrekeningen (119 euro) en voor de
inboedelverzekering (194 euro).
De kosten voor publicaties in het dorpsblad bedroegen dit jaar 213 euro.
Opgemerkt zij, dat de huisvestingskosten (9.300 euro per jaar) van het Anjerpunt ook in 2020 geheel
betaald zijn door de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen.
Door de COVID-19 maatregelen en door het niet doorgaan van de geplande investeringen samen met de
andere Anjerpunten, is het niet gelukt om de stijgende lijn van de jaarlijkse inkomsten in 2020 door te
zetten. Dat is bijzonder jammer, temeer daar deze stijging hard nodig was, om twee redenen. De
bijdrage van de stichting Kulturhus Hoonhorst is immers vervallen en daarnaast is het nog steeds de
bedoeling op termijn zoveel omzet te genereren, dat het Anjerpunt zelf de huisvestingskosten kan
betalen en op die manier deze voorziening voor het dorp Hoonhorst behouden kan blijven. In de
afgelopen vijf jaren is dit laatste helaas bij lange na niet gelukt. Door de coronamaatregelen hebben we
helaas geen begroot resultaat van ca 600 euro kunnen behalen. Wij stevenden af op een flink verlies,
maar gelukkig heeft de bijdrage uit het Coronanoodfonds van de gemeente Dalfsen ervoor gezorgd dat
ons verlies over dit jaar beperkt is gebleven.
Wanneer het Anjerpunt weer geheel geopend kan worden, hopelijk in 2021, willen we weer volop
inzetten op een goede voorziening voor het dorp met goed gevulde schappen (zowel met boeken als
met streekproducten) en waarbij we weer de nodige activiteiten kunnen ontwikkelen voor het trekken
van bezoekers. Dat is ook de reden dat we de opgebouwde reserves in 2020 niet hebben aangesproken,
maar willen behouden voor de benodigde investeringen in 2021.
Toelichting bij de balans:
 In 2016 is een onderhoudsvoorziening gevormd van 10.000 euro ter dekking van toekomstige
uitgaven voor (vervangings-)investeringen en onderhoud. Zowel in 2018 als in 2019 is daar 500 euro
aan toegevoegd. Tot nu toe was het niet nodig om de in 2016 met subsidie aangeschafte inventaris
en apparatuur te vervangen en/of onderhoud te plegen. De eerste tekenen hiervoor zijn nu
aanwezig. In 2020 hebben we alleen het hoogst noodzakelijke vervangen uit de gewone middelen.
Als we weer echt open mogen zullen we zeer waarschijnlijk genoodzaakt zijn deze voorziening aan
te spreken.
 Een extra reservering is in 2018 en 2019 gevormd voor PR, marketing en communicatieactiviteiten.
Wij hebben gemerkt dat hiervoor externe hulp in de toekomst onmisbaar zal zijn, om bijvoorbeeld
de game Tezz en de Tijdgeest goed in de markt te zetten en voor het ontwikkelen van
arrangementen met plaatselijke ondernemers. Door de coronamaatregelen hebben wij hier geen
aanspraak op gemaakt in 2020. Dit zal hopelijk wel gebeuren in 2021, als de coronamaatregelen
voorbij zijn en er ook enigszins kijk is op mogelijke opbrengsten in de toekomst door de te nemen PR
en marketing maatregelen.
 Nog te ontvangen bedragen: enkele openstaande rekeningen.
 Nog te betalen bedragen: dit zijn met name te betalen bedragen voor inkoop boeken en spel
materiaal die aangeschaft kunnen worden met subsidies (RABObank en provincie Overijssel). De
rekeningen hiervoor zijn per 31.12.2020 niet ontvangen.
Het resultaat over 2020 is vijftien euro negatief ten gevolge van de coronamaatregelen, te onttrekken
aan de algemene reserve.

