
Jaarverslag 2020 van de secretaris.  

Een wezenlijk en een enorm verschil hoe we het vorig jaar eindigden, en het einde van dit 

afgelopen jaar. Toen was de Boerderij gehuld in een feeërieke sfeer; buiten met verlichte 

bomen, gezang, warme drankjes met versnaperingen, vuurpotten, en binnen gezelligheid 

troef, met een fijn eindejaar programmering met, daarbij, uitbundig gezang. Dit jaar was de 

realiteit binnen: een troosteloze aanblik van een desolate en onherkenbare Boerderij! - 

Alles stond ingepakt klaar voor de verhuizer, die alle spullen voor een tijd lang in de opslag 

deed. Eigendommen van groepen, clubs of verenigingen waren al door hunzelf in veiligheid 

gesteld. Dit alles voor de op handen zijnde renovatie van de Boerderij, als eerste project in 

het kader van ‘Breugel Bruist’. 

De gemeente, eigenaar van ons pand, laat als opdrachtgever de Boerderij door een 

aannemer aanpassen aan de eisen van deze tijd voor een openbaar gebouw in het kader van 

het ‘energie neutraal’ gemeentelijk beleid.  

De totale verbouwing wordt geschat op een sluiting van de Boerderij –weer- voor maanden! 

Vanaf maart ‘20 kon de Boerderij al niet normaal functioneren door de alles heersende 

pandemie; het corona tijdperk.  

De maatregelen en voorschriften van overheid en gemeente, het dwingende protocol van 

mondkapjes, extra hygiëne en de anderhalve meter afstand, was voor grote groepen niet 

meer te doen en zochten tijdelijk hun heil in andere locaties.  

De vereniging mist de inkomsten van huur, van bar- en keuken en contributie gelden. Het 

gestelde doel in onze begroting is duidelijk niet gehaald.  

De algemene ledenvergadering kon, ook vanwege de corona discipline dit jaar, geen 

doorgang vinden en het bestuur kon zich dan, volgens de statuten, ook niet verantwoorden ( 

dechargering ), of het beleid voorleggen; derhalve geen notulen en agenda dit jaar. Aan de 

leden zijn wel een aantal stukken verstuurd, zoals: notulen, jaar- en financieel verslag van 

het vorige jaar. 

De belastingdienst heeft vooralsnog aan de Boerderij de ANBI-status verlengd. (geen btw 

plicht) 

 

Bestuurlijk was er één wijziging; Trudy Netto wilde niet verder als bestuurder en stapte over, 

weer terug, in de beheer groep. De bestuurssamenstelling was: Pieter Wesseling (voorzitter), 

Hille Michelson (secretaris), Paul Janssen (penningmeester) en Jan Enderink 

(gebouw/gemeente) 

Vanuit het bestuur is een bouwcommissie aangesteld die de voorbereiding en de voortgang 

van de renovatie coördineert, bestaande uit: Jan Enderink met Pieter Wesseling en Paul 

Janssen. De contacten tussen de gemeente en de bouwcommissie waren intensief. 

 

In het beheer heeft zich nogal wat wijzigingen voorgedaan: Marlies Verbeek(PR) is dit jaar 

helaas overleden, Martijn Meijer(webmaster) is door een ongeval voor minimaal twee jaar in 

revalidatie, Herman Everard is gestopt als bedrijfsleider. Gebleven zijn: José Tromp 

(ledenadministratie), Yvonne van Meteren (planning), Dimphy Bielars (huishouding), Leo 

Hokke (hand en spant) en Jan Rattink (beheerder) Trudy Netto (coördinatie/planning) gaat 

vooralsnog in sabbatical voor onbepaalde tijd.  



 

Ledenaantallen 

  2016 2017 2018 2019 2020 

            

Breugel 235 249 242 251 233 

Son 305 287 301 334 303 

Regio 137 138 143 147 128 

TOTAAL 677 674 686 732 664 

bij 21 27 43 49 53 

af 21 39 25 16 121 

         -      3 -     12 +     46 +     68 - 

     1-1-2021 

 

Dit jaar is tot twee maal toe de ledenlijst gescreend of om gegevens aanvulling gevraag; e-

mail adressen ontbreken en of IBAN nummers. We constateren dat leden die verhuisd zijn 

dit niet doorgegeven hebben. Door de corona problematiek zijn leden afgehaakt en/of geen 

contributie betaald. Het ledenbestand is daarmee opgeschoond.  

Bezettingsgraad 

Uit onderstaand schema is duidelijk hoe de algemene coronaregels haar invloed heeft gehad 

op bezetting van de ruimten in de Boerderij.  

 

De filosofie: - op vrijwillige basis en in grote mate van zelfwerkzaamheid het welzijn van de 

gemeenschap te bevorderen met laagdrempelige voorzieningen -  

heeft de vereniging de Boerderij Breugel, in het perspectief van COVID-19, dit jaar, en haar 

doelstelling, niet kunnen behalen. 

 

Opgesteld door Hille Michelson en enkele redactionele wijzigingen door huidig bestuur 

22 september 2021 
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