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Financiële verantwoording 2019 

Balans 

Activa   31-12-2019  

In euro’s 

31-12-2018 

in euro’s 

Materiële vaste activa ---             --- 

Vlottende activa 

Voorraad streekproducten en folders 

 

3.075 

 

4.017 

Liquide middelen 11.882 11.332 

Vorderingen en overlopende activa  1.047 3.150 

Totaal 16.004 18.499  

 

Passiva 31-12-2019 

In euro’s 

31-12-2018 

in euro’s 

Eigen vermogen 3.147 2.434 

Voorziening voor onderhoud en beheer inventaris  11.000 10.500 

Reservering voor PR, marketing en communicatie 1.000 500 

Langlopende schulden  0 4.000 

Kortlopende schulden 857 1.065 

Totaal 16.004 18.499 

 

Exploitatie 

Baten  2019 2018  

Verkoop streekproducten 3.773 4.278 

Subsidies, giften, financiële bijdragen 2.312 3.036 

Inkomsten diversen  1 122 

Onttrekking voorziening akoestische schermen 0 2.028 

Totaal 6.086 9.464 

 

Lasten  2019 2018 

Netto inkoop streekproducten 2.697 3.215 

Administratie-/kantoor-/bank-

/verzekeringskosten/abonnementen 

653 707 

PR-/marketing/publicaties/dorpsblad 430 387 

Activiteiten / vrijwilligers / lief en leed / e.d. 235 204 

Bibliotheekkosten (boeken,stickers, etc.) 155  

Div. onkosten 203 187 

Dotatie voorziening onderhoud en  500 500 

Dotatie reservering PR, marketing en communicatie 500 500 

Aanschaffingen inventaris (akoestische schermen) 0 2.790 

subtotaal 5.373 8.491 

Resultaat 713 973 

Totaal 6.086 9.464 

 
  



Toelichting bij de jaarrekening 2019 
 
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.  
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 (onderdeel Kulturhus met noaberbieb) voor het dorp 
Hoonhorst voor de toekomst in stand te kunnen houden. Dit is in 2019 gecontinueerd.  
Uitgangspunt voor projecten is, dat deze tenminste kostenneutraal zijn. Als er geen opbrengsten zijn, zal 
een beroep worden gedaan op subsidiebronnen.  
Opgemerkt zij hierbij, dat de huisvestingskosten (9.300 euro per jaar) van het Anjerpunt ook in 2019 
geheel betaald zijn door de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen. 
 
De inkomsten waren afkomstig van de verkoop van de streekproducten, folders en verhuur van de 
game, van subsidies, giften en anderszins financiële bijdragen.  
De streekproducten die in 2019 zijn verkocht: Hoonhorster broodjes, Klapmutsjes, Vechtdalbier, 
producten van de Varsenerhof (jam, sap e.d.), producten van de Molen van Fakkert en in 2019 is daar de 
Vecht K-Anjer, een Hoonhorster truffel, aan toegevoegd. Al deze streekproducten zijn producten met 
een verhaal. Daarnaast verkoopt het Anjerpunt wandel- en fietskaarten over het Vechtdal, producten 
van Marketing Oost. Sinds november 2018 is in het Anjerpunt ook het boek 
Vechtegeschichte/Vechteverhalen te koop. Het boek bevat twintig korte verhalen over het Vechtdal, 
zowel in het Nederlands als in het Duits en is exclusief bij de Anjerpunten in het Vechtdal te koop. Een 
deel van de opbrengst is voor het Anjerpunt. In 2019 zijn 39 boeken verkocht. 
De interactieve game Tezz en de Tijdgeest is in 2019 ook aangeboden via Social Deal. Dit maakte dat de 
game in totaal ca. 35 maal is verhuurd. 
Enkele noabers verzorgden de geschenkverpakkingen en het aantrekkelijk presenteren van de 
producten.  
De netto opbrengst was ongeveer hetzelfde als in 2018: ruim duizend euro (door de verhuur van de 
interactieve game Tezz en de Tijdgeest en door de verkoop van folders en streekproducten, waar in 
2019 de Vecht K-Anjer, een Hoonhorster truffel aan is toegevoegd).  
 
Subsidies zijn verkregen van Rabobank Vaart en Vechtstreek en individuele giften als dank voor verrichte 
diensten en activiteiten (bijvoorbeeld boekenbonnen). Het Anjerpunt is onderdeel van het Kulturhus van 
Hoonhorst en verzorgt een groot deel van de programmering en agendering. De stichting Kulturhus 
Hoonhorst heeft voor de activiteiten van het Anjerpunt in 2019 een financiële bijdrage van 1500 euro 
verstrekt. In 2020 zal dit bedrag niet meer beschikbaar zijn, daar de subsidie vanuit de provincie 
Overijssel (via de gemeente Dalfsen) aan de stichting Kulturhus Hoonhorst dan beëindigd is. 
 
Voor het opnieuw in productie brengen van het Hoonhorster Klapmutsje heeft het Anjerpunt in 2017 
Plaatselijk Belang Hoonhorst bereid gevonden de benodigde liquide middelen te verstrekken in de vorm 
van een lening. Deze lening hebben wij in 2019 geheel afgelost.  
 
De voorraad per 31 december 2019 bestaat voornamelijk uit de nog te verkopen Klapmutsjes, uit 
Vechtdalbier, Hoonhorster broodjes, fiets- en wandelkaarten en boekjes. Voor de streekproducten 
afkomstig van de Varsenerhof draagt CRZ Kappers zorg. Hier loopt het Anjerpunt geen risico mee.  
 
In 2019 heeft Anjerpunt Hoonhorst weer meegewerkt aan een advertentie van alle Anjerpunten in het 
Vechtdalmagazine, zowel in de Nederlandse als in de Duitse versie. 
Vijf noaberavonden, nieuwjaarsborrel en nog enkele onkosten (lief en leed, afscheid) bepalen het 
bedrag aan vrijwilligerskosten.  
 



Het Anjerpunt kent twee abonnementen: een telefoonabonnement (144 euro in 2019) en een 
abonnement bij OnWijs (175 euro) voor de multitouchtafel. 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 205 euro.  
Onder diverse onkosten zijn de kosten van marktkramen, Damitobeurs, de onkosten van de 
kunstlezingenserie en kasverschillen opgenomen. De kunstlezingenserie die in het najaar van 2019 is 
georganiseerd was niet helemaal kostendekkend. Het Anjerpunt heeft daar 19 euro op toegelegd.  
  
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 en de verwachting is dat in 2020 hiervoor wel middelen nodig zijn.  

 Een extra reservering is gevormd voor PR, marketing en communicatieactiviteiten. Wij merken 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. In 2019 is daar nog geen beroep op gedaan. In tegendeel, we hebben hier middelen 
aan toegevoegd. Ook hiervoor geldt dat de verwachting bestaat dat in 2020 wel uitgaven gedaan 
moeten worden. De Anjerpunten hebben in het najaar van 2019 hun gezamenlijke activiteiten en 
producten tegen het licht gehouden met als doel te vernieuwen in het voorjaar van 2020.  

 Nog te ontvangen bedragen: enkele openstaande rekeningen. 

 Nog te betalen bedragen: dit zijn met name te betalen bedragen voor inkoop streekproducten. De 
rekeningen hiervoor zijn per 31.12.2019 niet ontvangen. 

 BTW: nog een bedrag te ontvangen in 2020 (67 euro). 

 Het resultaat 2019 bedraagt 713 euro, toe te voegen aan de algemene reserve. 
 


