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VOORWOORD
Voor iedereen was 2021 een bijzonder jaar. Het jaar begon in een lockdown en ondanks
de vaccinaties en genomen maatregelen eindigde het jaar in een nieuwe lockdown op 19
december. Dit had niemand verwacht en het inspelen op de steeds wisselende
coronamaatregelen bemoeilijkte de activiteiten. Maar de flexibiliteit van de vrijwilligers was
groot en niet zonder resultaat. Het was goed om te zien dat er creatieve oplossingen
werden gevonden om een activiteit in welke vorm dan ook te kunnen laten doorgaan.
Sommige activiteiten zijn tijdelijk in aantal deelnemers verlaagd en andere zagen zich
genoodzaakt de activiteit in twee groepen te splitsen of uit te wijken naar een andere dag.
De Gemeente Voorschoten zijn we erkentelijk voor de financiële steun die wij in 2021
hebben ontvangen. Ook met andere organisaties hebben we nauw samengewerkt en wij
danken hun voor de constructieve opstelling en fijne samenwerking. Deze
samenwerkingen heeft ertoe bijgedragen dat veel tot stand is gekomen en we tevreden
kunnen zijn over de huidige stand van zaken!
We kijken uit naar het moment waarop we weer normaal kunnen genieten van de
contacten met elkaar, de gezamenlijke beleving van cultuur, sport en spel in een lokale,
laagdrempelige omgeving. Hopelijk kan dit snel zonder beperkende maatregelen.
Wij willen door het uitgeven van dit jaarverslag verantwoording afleggen aan onze leden.
Belangrijk is dat zij weten hoe wij ervoor staan, wat we doen en waarom. Lees alles over
de activiteiten en de financiële situatie over 2021, veel leesplezier!
Het bestuur van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Januari 2022
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1 Vereniging
Algemeen
De Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest is opgericht op 29 oktober 1979 en is haar
activiteiten begonnen op de Sixlaan. Op 26 april 1980 heeft de Vereniging haar intrek
genomen in het huurpand van de Gemeente Voorschoten aan de Baron van
Schimmelpenninck van der Oyelaan 39, 2252EA Voorschoten. De Vereniging Buurthuis
Bloemenwijk Boschgeest: de Boschbloem, heeft de ANBI status onder nummer RSIN
803718603. Een ABNI status houdt in dat we aangemerkt zijn als een algemeen nut
beogende instelling. Hierdoor zijn onder andere donaties aan de Boschbloem aftrekbaar van
de belasting en komen we in aanmerking voor teruggave van de energiebelasting. Het
bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van de Boschbloem is daar waar mogelijk het aanbieden van al
datgene waar op sociaal cultureel terrein vraag naar is. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd
aan het maatschappelijk welzijn van mensen in het algemeen en Voorschotenaren in het
bijzonder. Een andere doelstelling is het bevorderen van de onderlinge contacten van
buurtbewoners met elkaar, inwoners van Voorschoten en omliggende gemeenten. De
Boschbloem wil daar waar mogelijk in de behoefte voorzien van mogelijkheden voor studie
en zelfontplooiing. Met behulp van vrijwilligers en – indien nodig beroepskrachten – willen we
alle uit de Vereniging voortvloeiende activiteiten stimuleren en uitvoeren.

Bestuur
Het bestuur vergadert een keer in de maand om samen te bepalen hoe de doelstellingen het
beste gehaald kunnen worden. Hiervoor stippelt zij een beleid uit en communiceert hierover
met haar leden. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die met passie, enthousiasme en
interesse deze taak op zich hebben genomen.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
:
Penningmeester
:
Secretaris
:
Inkoop
:
Ledenadministratie :
Ondersteuning
:

Wim Wolting
Rob Rietveld
Lydia van Leeuwen
Carla van der Kwaak
Marjan Vegt
Cora Visser (agenda en planning bezetting)
Fokje Nicolai (inkoop)
Ria Alleman (communicatie)

Lidmaatschap
Eind 2021 telt De Boschbloem 440 leden. Helaas hebben leden opgezegd vooral door het
gebrek aan activiteiten door de vele lockdowns, maar gelukkig hebben we een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen na het opheffen van de lockdown op 5 juni 2021.
Eind 2021 heeft de vereniging een nieuw ledenadministratiesysteem in gebruik genomen
omdat het oude systeem niet meer werd ondersteund en zijn alle wijzigingen in het systeem
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doorgevoerd. De contributie, één vast tarief per lid van €12,50 per kalenderjaar, is gelijk
gebleven aan die van 2020.

Vrijwilligers
De Boschbloem zou niet kunnen draaien zonder de pijlers van een buurthuis of vereniging:
de vrijwilligers! Met een groep enthousiaste en energieke mensen is veel bereikt in het jaar
2021. Met behulp van de vrijwilligers zijn de activiteiten goed begeleid, was er barbediening,
en werden onderhouds- en schoonmaakklussen gerealiseerd. Alle vrijwilligers zijn altijd
bereid om allerlei hand- en spandiensten bij ad-hoc situaties te verrichten, dit wordt
gewaardeerd. Dit jaar is een speciale vrijwilliger voor het gebouwbeheer en een voor de
communicatie het team komen versterken. Ook de kascommissie - die de financiële controle
op zich heeft genomen - bestaat uit twee vrijwilligers. Vrijwilligers bedankt!

2 Samenwerkingen
Jeu de boules vereniging “De Six Prêt”
De jeu de boules vereniging “De Six Prêt” is een
zelfstandige vereniging die al vanaf het begin gebruik
maakt van de Boschbloem. Regelmatig is onderling
contact om afspraken te maken en het een en ander
op elkaar af te stemmen. Tussen de beide
verenigingen is een overeenkomst omtrent het
gebruik van het gebouw en de bijdrage in de vaste
lasten.

FS/Fan
Sinds 1 juni 1991 komt de Fs/Fan in de Boschbloem bij elkaar. De vereniging bestaat uit een
groep van enthousiaste actieve mensen die flightsimulation als hun hobby hebben. Ze
wisselen hun ervaringen en kennis op het gebied van Flightsimulator uit en op meegebrachte
computers vliegen ze over onze mooie planeet. Het is jammer dat de vereniging door de
coronarestricties in haar jubileumjaar niet zo vaak bij elkaar heeft kunnen komen.

Andere activiteitencentra
Met name met de Alettahof in Noord-Hofland wordt regelmatig samengewerkt en zaken met
elkaar afgestemd. Samen met nog 9 andere organisaties in Voorschoten zijn we een
onderdeel van de “C-11” groep. Dit is een groep die via “Voorschoten voor Elkaar” (VVE) een
gemeentelijke vergoeding ontvangt om de activiteiten laagdrempelig te houden.
Aandachtspunt hierbij is dat niet duidelijk is wat de criteria zijn voor de toekenning van deze
vergoeding. Goed nieuws is dat we voor 2021 de tot nu toe gebruikelijk vergoeding hebben
ontvangen en dit bedrag ook voor 2022 is toegezegd. Momenteel wordt met VVE overlegd
over het initiëren en ondersteunen van een beweegprogramma voor ouderen. De activiteiten
van de Boschbloem worden op de VVE site “Meedoen in Voorschoten” geplaatst en verder
maken we dankbaar gebruik van hun website “Vrijwillig Voorschoten”, waar vraag en aanbod
van vrijwilligers samenkomen. Kortom, ons contact met elkaar is nuttig en vruchtbaar.
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Cirkelbus
Per 1 augustus 2021 is de Cirkelbus medegebruiker van het pand. De Cirkelbus zocht een
nieuw onderkomen omdat het verzorgingshuis Foreschate wordt afgebroken. Op werkdagen
gebruikt de Cirkelbus in de ochtenden ons kantoor als telefonische meldcentrale. Bij dit punt
worden alle verzoeken voor vervoer, de rittenplanning en instructies voor de vrijwillige
chauffeurs afgehandeld. De Gemeente heeft speciale parkeerplaatsen voor de bussen
aangewezen. Door onze samenwerking maakt de Cirkelbus ook gebruik van onze ruimtes
voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Dit is precies het soort samenwerking en
kruisbestuiving die de Gemeente en Voorschoten voor Elkaar voor ogen hebben en willen
stimuleren.

3 Verslag bestuur
Het bestuur heeft ook dit jaar iedere maand een overleg gehad. Fysiek in de Boschbloem of
digitaal via Skype. Nieuwe zaken zijn opgepakt en enkele lopende zaken zijn afgerond.
Covid-19
Door de Covid pandemie had het jaar 2021 een lastige start. Het begon met een volledige
sluiting tot en met 5 juni 2021. Fysieke communicatie was niet mogelijk en er werd voor de
bestuursvergaderingen naar een digitale oplossing (Skype) uitgeweken. Na 5 juni kwamen
de activiteiten weer langzaam op gang en zijn doorgegaan tot 19 december. Weliswaar met
beperkingen, zoals anderhalve meter afstand, maximaal aantal bezoekers, vroege
sluitingstijd en QR-checks. Op 13 november moest de horecagelegenheid om 20:00 uur
sluiten en 14 dagen later werd een algehele sluitingstijd van 17:00 uur ingesteld voor alle
gelegenheden als winkels, bioscopen, theaters, buurthuizen et cetera. Sommige activiteiten
hebben daarop ingespeeld door de aanvangstijd te vervroegen of van de avond naar
overdag in het weekend te verplaatsen. Op 19 december ging Nederland opnieuw in een
lockdown en moest de Boschbloem al haar activiteiten stoppen. Voor de tweede jaar op rij
konden belangrijke evenementen zoals de nieuwjaarsreceptie, het 40-jarig bestaan van de
Boschbloem en de vrijwilligers BBQ niet doorgaan. Dit wordt extra betreurd omdat deze
evenementen zo belangrijk zijn voor de verbinding tussen de leden onderling. De pandemie
belemmert ook het ontwikkelen en initiëren van nieuwe activiteiten en evenementen.
Bestuur en Toezicht
Per 1 juli 2021 is de nieuwe wet “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” van kracht
geworden. Doel van de wet is om wanbestuur, onverantwoord financieel beheer, misbruik
van positie en andere ongewenste situaties binnen besturen van verenigingen en stichtingen
te voorkomen. Door afspraken en regels goed vast te leggen worden risico’s van het
besturen verminderd. Hiervoor moeten vragen worden beantwoord als: wanneer is een
bestuur aansprakelijk als er iets fout gaat? wie is aansprakelijk? hoe ga je met
belangenconflicten om? hoe organiseer je de financiële controle? en hoe transparant is je
vereniging? Om alles goed te regelen is het noodzakelijk om de statuten en huishoudelijk
reglement te wijzigingen. Niet alleen vanwege de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”
maar vooral omdat de statuten en huishoudelijk reglement niet meer synchroon lopen en er
nieuwe wensen zijn die meer aansluiten aan deze tijd zoals het digitaal kunnen
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communiceren. Een wijziging wordt momenteel voorbereid en zal aan de eerstvolgende
Algemene Vergadering worden voorgelegd.
Nieuw boekhoudsysteem
Voor de transparantie naar de bestuursleden en leden toe wordt per 1 januari 2022
overgestapt naar een digitaal boekhoudsysteem. Met dit systeem is meer controle op onder
andere de betalingen door bijvoorbeeld vooraf fiatteren, het instellen van een betaallimiet en
periodieke controle op uitgave. Dit wordt ook door de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen voorgeschreven. In het jaar 2022 zal verdere uitwerking plaatsvinden. Een
ander aandachtspunt is de fraudegevoeligheid van het contante betaalsysteem, dit staat al
enkele jaren op de agenda en hiervoor zal een oplossing moeten worden gezocht.
Communicatie
Communicatie is een belangrijke bouwsteen voor de verbinding binnen en buiten de
vereniging. Veel aandacht is besteed aan de communicatie naar de Boschbloemleden en
naar externen toe. Een nieuwsbrief wordt uitgegeven met daarin leuke of noodzakelijke
wetenswaardigheden. In de lokale pers is vaker dan voorheen aandacht aan de Boschbloem
besteed door het plaatsen van interviews, aankondiging nieuwe activiteiten of andere
wetenswaardigheden. De website heeft in het najaar een heuse make-over gekregen en ziet
er nu toegankelijk, fris en vlot uit. Alle relevante informatie kun je op de website terugvinden.
Of het nu om een lidmaatschap, samenstelling van het bestuur, welke activiteiten in een
week plaatsvinden of welke zaken beschikbaar zijn. Het is nu mogelijk om via de website
een lidmaatschap aan te vragen en is het doorklikken naar andere websites zoals
bijvoorbeeld “De Six Prêt” gerealiseerd. In 2022 zal door een vrijwilliger de communicatie
naar de leden worden geïntensiveerd en de website actueel gehouden. Verder wordt de
samenwerking met Voorschoten voor Elkaar en Meedoen in Voorschoten gecontinueerd en
verder uitgebreid.
Duurzaamheid
Bij de Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest staat duurzaamheid hoog in het
vaandel. De lampen zij allemaal vervangen door LED lampen en het glas in de buitenramen
is vervangen door HR++. Dit laatste is in het kader van het Duurzaamheid project van de
Gemeente gebeurd. De Gemeente Voorschoten is een pilot Duurzaamheid gestart met drie
van haar gebouwen, te weten Alettahof, Boschfluiters en de Boschbloem. Voor het project
heeft de Gemeente geld gereserveerd. In 2022 wordt een analyse van het pand gemaakt om
aanvullende duurzaamheidsmaatregelen te definiëren en de effectiviteit ten opzichte van de
kosten van de maatregelen te bepalen. In eerste instantie wordt gedacht aan het plaatsen
van zonnepanelen. Aandachtspunt hierbij is hoe de verrekening tussen verhuurder
(Gemeente) en huurder (Boschbloem) zal plaatsvinden. Het bestuur wil graag zelf zoveel
mogelijk profiteren van de zonnepanelen, ook al vraagt dat om een zekere bijdrage in de
kosten. Dit zal zeker onderwerp van discussie met de Gemeente zijn, net als het
overstappen van gas naar elektra. Ieder kwartaal wordt met de Gemeente over deze en
andere ontwikkelingen overlegd.
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4 Verslag Activiteiten
De Boschbloem was vanaf 15 december
2020 tot 5 juni 2021 gesloten en zodoende
hebben er geen activiteiten in de
Boschbloem plaatsgevonden. Na 5 juni zijn
de activiteiten weer langzaam opgestart en
zijn – met de nodige coronabeperkingen tot 19 december doorgegaan. Door de
maatregelen: anderhalve meter afstand,
maximaal aantal bezoekers, vroege
sluitingstijd en QR-checks zijn sommige
activiteiten echter beperkt of helemaal niet
gehouden. Op 13 november moest de
horecagelegenheid om 20:00 uur sluiten en
14 dagen later om 17:00 uur. Dat
betekende dat de meeste activiteiten
moesten stoppen, sommige dagactiviteiten
zoals bijvoorbeeld het schaken en de naailes konden wel doorgaan. Weer andere activiteiten
hebben op deze maatregel ingespeeld om de aanvangstijd te vervroegen of naar een andere
dag te verplaatsen. Op 19 december ging Nederland opnieuw in een lockdown en moest de
Boschbloem al haar activiteiten stoppen.

Nieuwe ontwikkelingen
Binnen de Boschbloem zijn een paar nieuwe activiteiten in 2021 opgestart.
Vitaal door kunst
In september is de activiteit Vitaal door kunst gestart door Sandra van Mameren. Bij deze
activiteit wordt aan de hand van een verhaal en een kunstzinnige opdracht, bedoeld om te
verbinden: met jezelf, met elkaar, en zo bij te dragen aan vitaliteit en welzijn. Er wordt
gewerkt met bijenwaskrijt, pastelkrijt, aquarelverf, houtskool of klei.
Biljarten
Het is een heugelijk feit dat er meer gebiljart wordt in de Boschbloem. Vier ochtenden in de
week zijn er biljarters aan de biljarttafel te vinden. De biljarters speelden eerst respectievelijk
in de Merelhof en Foreschate. In verband met verbouwingen aldaar moesten ze daar weg en
hebben naar eigen zegge een goed nieuw onderkomen bij de Boschbloem gevonden. De
biljarttafel is gerenoveerd door een nieuw laken, de keuen zijn nagekeken - en indien nodig
gerepareerd- er zijn nieuwe pomerans en de tafel staat weer keurig waterpas. De biljarters
zijn dik tevreden.
Bewegen voor ouderen
Met Voorschoten voor Elkaar wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de activiteit Bewegen
voor ouderen.
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VTV/Mee is een organisatie die activiteiten voor mensen met een beperking organiseert. Zij
komen twee keer per maand jeu de boules spelen of als het weer het niet toelaat om buiten
bezig te zijn binnen spelletjes te doen.

Activiteiten
Maandag
De week binnen de Boschbloem begint met biljarten, Spaanse les,
schaken, Vitaal door kunst, jeu de boules en eindigt met competitie
bridge. De Spaanse les dreigde te verdwijnen, maar uiteindelijk
konden we gelukkig een tijdelijk docent bereid vinden om de lessen
over te nemen. In 2022 komt een oud vertrouwd gezicht terug als
docent, namelijk Margriet Smit. Vitaal door kunst is gestart met 8
deelnemers. Drie à vier mensen hebben aangegeven dat zij volgend
jaar graag aansluiten. Het meest verrassende resultaat werd geboekt
met het dynamisch tekenen van een boom, met bijenwaskrijt. De
resultaten waren prachtig en totaal verschillend, terwijl iedereen op
Een mooie boom in
dezelfde manier begon. De MMS: MaandagMiddagSchaak, speelt al
waskrijt
meer dan 15 jaar naar volle tevredenheid in de Boschbloem. De
activiteit begon met circa 8 leden van de Schaakvereniging Voorschoten en is uitgegroeid 45
leden. Er zijn ook leden uit de omliggende gemeenten. Wanneer het maar mogelijk was werd
tijdens de coronaperiode met inachtneming van de maatregelen gespeeld. Qua ledenaantal
is de schaakclub tijdens corona zelfs gegroeid! Het lijkt erop dat - qua leeftijd - oudere leden
liever schaken in een wat ongedwongen sfeer overdag dan 's avonds op een clubavond.
De bridgeavond is al gauw in het nieuwe bridgeseizoen stil komen te liggen. De activiteit is in
eerste instantie gestart met twee groepen die om de week kwamen bridgen. Deze splitsing
was nodig omdat de totale groep te groot was om op een avond te bridgen. De bridge is
op13 november helemaal gestopt en hoopt net als de andere activiteiten weer zo snel
mogelijk te kunnen starten. Jeu de boules heeft vanaf het moment dat het weer zij het met
beperkingen voor de afstand van de spelers tot elkaar en aanpassing van de grootte van de
teams, de banen geopend. Niettemin hebben ook zij te lijden gehad van de pandemie, al
was het maar omdat de horeca van de Boschbloem regelmatig gesloten moest blijven.
Dinsdag
De naailes was weer van start gegaan, maar ligt nu ook weer stil. Lastig is het om de
vereiste 1.50 meter afstand te houden, met name als er door de docente iets moet worden
uitgelegd en aangewezen bij het werk. Bij de tekenlessen bleven diverse leden weg om het
mogelijke besmettingsgevaar te vermijden. Uiteindelijk zijn deze lessen voor de kerstperiode
gestopt in overleg met de leden. Helaas ook dit jaar geen expositie! De inloop-bridge op de
dinsdagmiddagen is in september weer begonnen. Na een moeizame start is er toch weer
met een leuk aantal tafels gebridged tot 19 december. Om de twee weken is de Quiltbee van
de partij. Ook hier hebben de 10 deelnemers last van de coronamaatregelen gehad. De
groep miste de mogelijkheid om onderling over nieuwe ideeën of nieuwtjes op het gebied
van tentoonstellingen, winkels of nieuwe technieken te praten. Het klaverjassen - met de
aangepaste tafelbladen - om afstand te houden, is in augustus weer gestart en is
doorgegaan totdat de horeca van De Boschbloem dicht moest. Wel begrijpelijk, want een
drankje tijdens of na het spel verhoogt de gezelligheid.
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Woensdag
De “Fitfiftyplus” is laat van start gegaan wegens gezondheidsproblemen van de docente. Na
19 december is de “Zoom” weer in ere herstelt en kan je thuis onder begeleiding weer lekker
bewegen. De Franse les heeft zowel bij de beginners als gevorderden ongeveer 10
deelnemers. Tijdens de les wordt aandacht besteed aan het lezen, het schrijven,
converseren en natuurlijk de grammatica die als een “kapstok” fungeert om het geheel aan
op te hangen. Iedereen heeft haar/ zijn inbreng en de “juf” smelt het samen. De les wordt
afgesloten met het zingen van een mooi chanson, altijd leuk. De grootste activiteit op
woensdag is linedance voor beginners tot en met (super) gevorderden. Vanaf 13 november
tot 19 december werd op zaterdag gedanst in een zaal zo ingedeeld dat de vereiste
maatregelen van toepassing waren en er veilig gedanst kon worden.
Donderdag
Op donderdag zijn er 2 groepen voor tekenles. En wat geldt voor de groep op dinsdag, geldt
ook hier. De deelnemers aan deze activiteit zijn voorzichtig, en zijn vaak
niet allemaal gekomen. Bij het goudborduren dat 1 keer per maand
plaatsvindt konden de 8 deelnemers vanaf 5 juni weer gezellig bij elkaar
komen. Tijdens de coronastop hebben de borduursters echter niet
stilgezeten en thuis ging het borduren gewoon door. Na de zomer zijn nog
een paar bijeenkomsten geweest waar iedereen op haar eigen niveau
borduurt en nieuwtjes uit de borduurwereld werden uitgewisseld. Het
Ikebana op donderdagmiddag komt steeds meer in de belangstelling.
Trouwens, ook de incidentele en speciale Ikebana activiteit op vrijdag of zaterdag lopen
goed. De Franse les op donderdagavond mag zich ook - al jaren - in goede belangstelling
verheugen. De donderdag sluit af met een jeu de boules avond, waarvoor veel belangstelling
is. Vooral van wat jongere leden.
Vrijdag
Op vrijdagen staat de yogales op het programma. Deze activiteit is net als “Fitfiftyplus” laat
van start gegaan wegens gezondheidsproblemen van de docente. Na 19 december is de
“Zoom” weer in ere herstelt en kan je thuis onder begeleiding weer lekker aan Yoga doen. Bij
ballroom dansen werd met verdriet gereageerd op het overlijden van hun leider Henri van de
Bosch, die jaren lang samen met zijn vrouw Jannie de activiteit heeft geleid. Gelukkig is er
een nieuwe leider voor de activiteit gevonden en wel Aad Stevens. Hij is in september
begonnen. De activiteit Salsa dansen heeft door de corona slecht 5 keer plaatsgevonden.
Zodra de Covid-19 beperkingen zijn opgeheven, zal geprobeerd worden de Salsa-groep uit
te breiden.
Zaterdag/Zondag
Op zaterdag wordt in de middag (zeker bij mooi weer) veel en enthousiast jeu de boules
gespeeld. Een gezellig drankje na het spel is een mooie afsluiting van de week. De jeu de
boules spelmiddag op zondag wordt
eens in de veertien dagen
georganiseerd door de Stichting
Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en
Vorming: VTV/MEE. Ook op
zondag, maar dan eenmaal per
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maand, is de FsFan Voorschoten flightsimulator club op bezoek, die in de Boschbloem hun
vaste “home” hebben. Dit jaar zijn een aantal bijeenkomsten geweest maar helaas moesten
ook zij net als de jeu de boules na 19 december stoppen.
Momenteel worden alle activiteiten gemist door alle leden. De activiteitenleiders zitten op het
vinkentouw om direct weer te beginnen zodra het veilig kan. De activiteitenleiders hebben
goed contact met de deelnemers wat waardevol is en gewaardeerd wordt door de leden.

5 Financieel verslag 2021
Het was een hectisch jaar met de telkens veranderende coronamaatregelen. Dat heeft een
negatieve impact gehad op het reilen en zeilen in de Boschbloem en op onze financiën. Blij
zijn we met de ruimhartige ondersteuning van de Gemeente Voorschoten. De
coronasubsidie die in 2020 aan ons was toegezegd is begin 2021 aan ons overgemaakt.
Daarbovenop hebben we ook voor 2021 een coronabijdrage gekregen. Het geheel geeft
daardoor een rooskleurig beeld voor 2021. De RABO-ClubSupport heeft een mooi bedrag
opgeleverd en er is een donatie van Frans Spendel Makelaardij ontvangen. Al met al een
“boost” voor onze inkomsten.
De aanpassing van de contributie, barprijzen en afdrachten heeft meegeholpen om zaken in
balans te houden. Samengevat staan we er op dit moment ondanks alles redelijk voor. De
prognose voor 2022 is koffiedik kijken. Net zomin als onze leiders in Den Haag weten ook wij
niet hoe corona in 2022 onze activiteiten zal beïnvloeden. Onze aanname op dit moment is
dat het, met uitzondering van subsidies, ongeveer op het afgelopen jaar zal lijken. Om de
algemene financiële hectiek van de laatste tijd enigszins duidelijk te maken is een tabel
gemaakt van de laatste drie jaren inclusief de begroting voor 2022.

Baten en Lasten
Baten

Baten

Baten

Lasten

Lasten

Lasten

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Bar

€ 34.849

€11.554

€10.965

Inkoop

€19.465

€ 4.997

€ 6.125

Contributies

€ 4.220

€

809

€ 5.120

Huisvesting

€20.730

€17.390

€ 40.118

Afdracht/ Overige kosten

€ 9.370

€ 4.917

€ 4.465

Algemene

€ 5.351

€ 4.632

€ 3.706

Subsidies/donatie/
Energiebelasting
teruggave
Medegebruik

€ 7.085

€ 7.827

€50.482

Overige kosten

€ 1.282

€ 3.999

€ 1.843

€ 6.143

€ 7.635

€10.175

Onderhoud

€14.871

€ 7.764

€ 1.070

€ 61.667

€ 32.842

€ 81.207

kosten

Totaal

€ 61.667

€ 38.782

€ 52.862

De contributie 2020 was laag omdat we per 1 januari 2020 zijn overgestapt naar een
contributiejaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Voorheen liep het contributiejaar van 1 juli
tot 30 juni in het jaar daarop. De contributie 1 juli 2019 – 30 juni 2020 was al in 2019 betaald.
De huisvestingskosten zijn sterk gestegen. Dit komt omdat de Gemeente – marktconformekostendekkende huur per 1-1-2021 moet rekenen. Hiertegenover staat wel een huursubsidie.
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Netto is de huur in 2020 gelijk aan die van 2019. Voor 2022 wordt de huur met 2,7% (CPI
Index) verhoogd. Medegebruik van het pand is gestegen. Dit komt onder andere door de
Cirkelbus, het Godcentre die vanaf september weer volledig gebruik van de Boschbloem
heeft kunnen maken en het plaatsvinden van meer vergaderingen door derden. Punt van
aandacht is de baromzet. De omzet is significant lager in vergelijking met een “normaal” jaar,
bijvoorbeeld 2019. Dit is voornamelijk het gevolg van corona. De omzet in 2021 en de
inkopen in 2021 laten zien dat de inkoopprijzen behoorlijk gestegen zijn. Hierdoor is de netto
opbrengst minder dan verwacht. Dat is iets om in de gaten te houden. De algemene en
andere kosten in 2021 zijn gedaald. Dit komt omdat activiteiten zoals een receptie, jubileum,
vrijwilligers-BBQ niet doorgegaan zijn. Het meeste onderhoud was al in eerdere jaren
uitgevoerd, hierdoor zijn de onderhoudskosten over 2021 beperkt.
De grote sprong in de subsidies komt door de gemeentelijke coronavergoeding en de
huurcompensatie. Het grote verschil in huisvestingskosten komt door de nieuwe
marktconforme huurprijs en de gestegen energiekosten. Corona zal ook in 2022 nog een
grote invloed op ons reilen en zeilen hebben. Rekening moet worden gehouden met
verliezen in de hoogte van € 10.000,00 ten opzichte van een “normaal” jaar. Dit door
verminderde baromzet, verminderde afdrachten ten gevolge van lockdowns en beperkingen
in aantal aanwezigen. De begroting voor 2022 sluit met een opname uit de reserves van
€1.703,00

Balanstotaal

Voorraad
Debiteuren
Rente
Liquide
Middelen
Totaal

Activa
2019
€ 2.050
€ 691
€
5

Activa
2020
€ 1.568
€ 150
€
6

Activa
2021
€ 2.232
€ 270
€
5

€ 59.190

€ 53.957

€ 81.561

€ 61.936

€ 55.681

€ 84.068

Energie/klimaat
Onderhoud/apparatuur
Reserve vervanging
vloer
Eigen vermogen

Passiva
2019
€ 8.500
€ 25.251
€ 25.000

Passiva
2020
€ 10.500
€ 16.183
€ 25.000

Passiva
2021
€ 40.000
€ 14.525
€ 26.500

€ 3.185

€ 3.998

€ 3.043

€ 61.936

€ 55.681

€ 84.068

In de activa is – conform de jarenlange gedragslijn - geen inventaris genoteerd, omdat deze
als p.m. post wordt beschouwd. De voorraad is in 2021 45% hoger dan in 2020. Vanwege de
constante wijzigingen in het coronabeleid van de overheid, was het moeilijk te bepalen of je
meer of minder voorraad moest hebben. Voor 2022 staan een paar investeringen gepland in
nieuwe apparatuur: TV en snel vaatwasser, en in hoogte verstelbare oprijplaten voor de
nooduitgangen. Samen met een systeem om contactloos te betalen, zal er een passend
kassasysteem komen. Hiervoor is een bedrag van €4.500,00 gereserveerd. De reservering
voor de vloerbedekking is vanwege de gestegen materiaalkosten opgehoogd.
Klimaatbeheersing in het gebouw is een noodzakelijkheid en kan hopelijk gecombineerd
worden met de vergroening van de energievoorziening. Het nu in de balans opgenomen
bedrag is een start, er zal flink verder gespaard moeten worden. Verder is nog gereserveerd
voor een jubileumviering (corona-volente) en wat onderhoud. Het vrije vermogen komt zo uit
op €3.043.

Begroting
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De actuele cijfers van 2021 zijn de basis voor de begroting 2022. Vanwege de corona
pandemie blijft het koffiedik kijken en weten we niet hoe corona onze activiteiten in 2022 zal
beïnvloeden.
2021

2022

actueel

begroot

Inkomsten
Baromzet
Contributie
Afdrachten
Overige inkomsten
Subsidies

€ 10.965
€ 5.120
€ 2.950
€ 1.520
€ 50.477

€ 11.000
€ 5.120
€ 3.476
€ 993
€ 32.807

Medegebruik

€ 10.175

€ 11.000

Totaal

€ 81.207

€ 64.397

Uitgaven
Inkoop
Huisvesting
Algemene .overige kosten/bar
Barbediening/lustrum
Kassa/contactloos betalen
Diverse onderhoud
Waarborg Godcentre
saldo

2021

2022

actueel

begroot

€ 6.125
€ 40.118
€ 5.549

€ 5.750
€ 42.000
€ 6.000
€ 4.500
€ 4.500

€ 1.070

€ 2.350
€ 1.000
-€ 1703

€ 52.862

€ 64.397

6 Blik op de toekomst
Korte termijn
Op de korte termijn voorziet het bestuur dat de Covid-19 pandemie in 2022 nog voortduurt,
zoals te zien in de begroting 2022. Desalniettemin wordt verwacht dat het activiteitenniveau
minimaal op dat van 2021 zal liggen. Begonnen wordt met het afronden van al lopende
projecten, zoals de implementatie van het nieuwe digitale ledenadministratiesysteem en het
e-boekhoudsysteem. In samenwerking met de Gemeente Voorschoten zal het punt van
duurzaamheid verder worden uitgewerkt en indien mogelijk de eerst stap tot uitvoering van
het plan gezet worden. Veel aandacht zal besteed worden aan de mogelijkheid om te
kunnen pinnen en zo het contant geldverkeer zoveel mogelijk uit te bannen. Belangrijk is dat
de kosten hiervoor binnen de perken blijven.
Op het gebied van activiteiten wordt samen met Voorschoten voor Elkaar het programma
“Bewegen voor Ouderen” opnieuw opgestart. Samen met de activiteitenleider wordt bekeken
of de activiteit “Vitaal door kunst” een passend vervolg kan krijgen. Voor een aantal kleine
activiteiten zoals de Spaanse les en Salsa zal worden geprobeerd het aantal deelnemers uit
te breiden. De mogelijkheid om de bewoners van Foreschate / TOPAZ aan de activiteiten
van de Boschbloem te laten deelnemen of activiteiten op maat te organiseren wordt in 2022
verder onderzocht en opgestart.

Lange termijn
Onze doelstelling is een bijdrage te leveren aan een lokale samenleving. Een samenleving
waar iedereen in mee kan doen, zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Gezond en
zelfredzaam is en zich niet eenzaam voelt. In Nederland is bij de activiteitencentra een
nieuwe ontwikkeling gaande. De centra gaan zich breder en op meer verschillende vlakken
organiseren. Dit betekent dat er meer gezocht wordt naar samenwerking met andere
organisaties uit bijvoorbeeld de culturele of sportieve hoek. Er zal meer sprake zijn van
medegebruik van onze faciliteiten om een zo optimaal mogelijk bezetting te bereiken. Een
mooi voorbeeld is de samenwerking met de Cirkelbus.
Om het gemeentelijke onroerend goed zo efficiënt mogelijk te beheren worden op
gemeentelijk niveau dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende zuilen. Voorbeeld is de
peuterspeelplaats “De Boschfluiters” deze is maar beperkt bezet en zou gebruikt kunnen
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worden voor andere doeleinden. Traditiegetrouw wordt gekeken naar kinderen en of school
mogelijkheden en niet naar activiteiten in bijvoorbeeld het culturele, sportieve of
maatschappelijke veld.
De Boschbloem is een multifunctionele ontmoetingsplek in de wijk en wil deze positie
versterken. Dit leidt tot een zekere verzakelijking wat niet door iedereen wordt gewaardeerd.
Leden die al jarenlang lid zijn verlangen terug naar de begintijd van de Boschbloem toen de
leden één grote familie vormden en iedereen meehielp om de activiteiten van de grond te
krijgen. Iedereen kende iedereen, of je nu kwam klaverjassen of voor de Franse les, je
voelde je allemaal lid van die een en dezelfde vereniging. Deze betrokkenheid is er nog wel,
maar overstijgt vaak niet de eigen activiteit. Hier ligt een uitdaging voor het bestuur. Het
bestuur is van mening dat in alle gevallen eigen activiteiten een hogere prioriteit hebben en
voorrang hebben op activiteiten van derden. Niettemin is het financieel noodzakelijk om een
goede bezetting van het pand na te streven en dit vereist de nodige aandacht. De
Boschbloem wil nieuwe activiteiten organiseren en organisaties een podium geven via het
beschikbaar stellen van haar faciliteiten. De initiatieven moeten voornamelijk uit onze
gemeenschap komen en dienen een duidelijk maatschappelijk doel te hebben. Maar ook
vanuit de Boschbloem kunnen ideeën en voorstellen aan de gemeenschap gedaan worden
om de kruisbestuiving te bevorderen. Kortom: door de buurt, voor de buurt.

Tot slot hoopt het bestuur, als corona het toelaat, in 2022 toch nog wat aandacht te kunnen
besteden aan het 40-jarig bestaan van de Vereniging.
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7 Kascommissie
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