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Jaarverslag De Vergeten Tuin Hilvarenbeek 2020 
 
 
Algemeen 
Het jaar 2020 stond hoofdzakelijk in het teken van de Corona pandemie. Ook de 
Vergeten Tuin werd geconfronteerd met de beperkingen die dit met zich meebracht. 
Alle activiteiten stonden op een laag pitje, maar er is toch geprobeerd zoveel mogelijk 
contact te blijven houden met alle belangstellenden. 
 
Reguliere bijeenkomsten 
In 2020 zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd, in januari en maart. Alle overige 
geplande bijeenkomsten zijn afgelast.  
De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in de bibliotheek van Elckerlyc. De 
avonden duren steeds 90 minuten. 
 
Onderwerpen die besproken zijn: 
• Casemanager bij dementie, met als gastspreekster Rian Smid 

met 19 bezoekers 
• Mentor en dementie, met als gastspreker Rien van Oort 

met 15 bezoekers 
 
Video-opnamen 
Ter vervanging van de reguliere bijeenkomsten zijn er in het najaar 2 interviews 
opgenomen. De video’s zijn op YouTube en op de website geplaatst. 
 
Thema’s die besproken zijn: 
• Diagnose dementie door de huisarts, door Rens Henquet, huisarts 
• Vroegtijdige zorgplanning bij dementie, door Floor Bols, arts 

symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde 
 
Jaarlijkse openingsbijeenkomst 
Een keer per jaar wordt er als opening van het nieuwe seizoen een grotere 
inhoudelijke avond georganiseerd. Deze vond plaats in september in de grote zaal 
van Elckerlyc. Vanwege de beperking van het aantal bezoekers is de bijeenkomst 
kleinschaliger geweest dan voorgaande jaren. 
 
De aftrap van het seizoen stond deze keer in het teken van “Daginvulling voor 
mensen met dementie” met 31 bezoekers. 
Het belang van daginvulling, de verschillende vormen en de mogelijkheden in 
Hilvarenbeek werden door verschillende professionals nader toegelicht. 
Tijdens deze avond waren er de volgende sprekers: 
• Chantalle Reijrink, mede-eigenaar van De Wederloop 
• Anja Rops, medewerkster woonzorgcentrum De Clossenborch 
• Karin Schepers, projectleider Sportdorp Hilvarenbeek 
• Remi van Riel, medewerker Contour De Twern  
• Walter Tempels, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Appelbloesem 
De avond begon met een kort filmfragment van de Alzheimer Stichting waarin 
duidelijk werd hoe een fijne dagbesteding mensen met dementie gelukkiger kan 
maken. 
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Vervolgens ging Corrie Aarts in gesprek met de sprekers en werden de verschillen 
tussen formele en informele zorg nader toegelicht. 
Na afloop werd de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. 
 
Aan het eind van de avond werd afscheid genomen van Corrie Aarts die zich ruim 
5 jaar met veel enthousiasme heeft ingezet voor De Vergeten Tuin. Tevens werd 
haar opvolgster, Elly Robben, geïntroduceerd. 
 
Deelnemers 
Het aantal belangstellenden voor de Vergeten Tuin was groeiende, maar het wordt 
een uitdaging om de mensen betrokken te houden omdat vanwege Corona het niet 
mogelijk was reguliere bijeenkomsten te organiseren.  
We zien een aantal trouwe bezoekers en daarnaast wisselende belangstellenden die 
een aantal keren komen.  
De deelnemers zijn voornamelijk partners en kinderen van mensen met dementie 
 
Dementiebril 
In 2019 zijn er 2 dementiebrillen aangeschaft incl. E-learning accounts. 
De dementiebril is een middel om, mantelzorgers en naasten van mensen met 
dementie, te helpen bij invoelen en begrip van dementie hebben. 
Met behulp van een uitleenkalender kunnen professionals de brillen reserveren. 
 
In 2020 zijn er vrijwilligers geworven die als coach aan de slag willen gaan om de 
dementiebril in te gaan zetten bij belangstellenden. 
Helaas is het in 2020 niet mogelijk geweest deze coaches op te leiden en is er ook 
nauwelijks gebruik gemaakt van de brillen. 
 
In het najaar van 2021 verwachten we het opleiden van de coaches en het uitlenen 
van de brillen weer op te kunnen starten. 
 
Communicatie 
Communicatie vindt plaats via email, weekblad de Hilverbode, Facebook, en de 
website www.devergetentuinhilvarenbeek.nl 
Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt er een mailing verstuurd naar alle 
mantelzorgers en andere belangstellenden die bekend zijn bij de Vergeten Tuin. 
Daarnaast wordt vooraf iedere bijeenkomst aangekondigd middels een artikel in de 
Hilverbode, op de website en op de facebook-pagina. 
De video-opnames van de interviews worden op YouTube en op de website 
geplaatst, ook hierover wordt een mailing verstuurd. 
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gepubliceerd op de website.  
Op de website worden zeer regelmatig interessante artikelen geplaatst. 
 
Klanttevredenheid 
Er wordt een logboek gebruikt, dat regelmatig wordt ingevuld door bezoekers. De 
avonden worden in zijn algemeenheid als zinvol ervaren. In het bijzonder wordt de 
interactie tussen sprekers en deelnemers en het lotgenotencontact gewaardeerd. 
Ook vindt men het fijn dat de avonden in Hilvarenbeek gehouden worden.  
Door de verbouwing van de bibliotheek is deze ruimte echter niet meer geschikt. In 
de toekomst vinden de avonden naar alle waarschijnlijkheid plaats in het Open Huis 
in Hilvarenbeek. 
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Bijeenkomsten bestuur 
Het afgelopen jaar zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest. 
Belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 
• Dementiebril, bekendheid en begeleiding, werven van coaches 
• Inhoudelijke en praktische invulling avonden 
• Invulling opening van het nieuwe seizoen  
• Alternatieven voor de reguliere avonden 
• Andere locatie voor de bijeenkomsten 
• Financiën 
• Toekomst 
 
Samenstelling bestuur 
Rens Henquet, voorzitter 
Jeanne van Kasteren, secretaris 
Loes Loijens, penningmeester 
Marie-Jeanne Zuidervaart, lid 
 
Corrie Aarts, gespreksleidster tot 29 september 
Elly Robben, gespreksleidster vanaf 29 september 
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Jaarrekening De Vergeten Tuin Hilvarenbeek 2020

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vlottende activa

Vorderingen
Vooruit betaalde bedragen 120,00 0,00

120,00 0,00

Liquide middelen
Bank 6.506,11 4.268,63
Kas 30,00 270,50

6.536,11 4.539,13

TOTAAL ACTIVA 6.656,11 4.539,13

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vlottende passiva

Schulden
Nog te betalen bedragen 0,00 169,85
Vooruit ontvangen bedragen 239,18 624,15

239,18 794,00

Reserve
Algemene reserve 6.416,93 3.745,13

6.416,93 3.745,13

TOTAAL PASSIVA 6.656,11 4.539,13
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Staat van baten en lasten over 2020

BATEN 2020 Begroot 2019
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving 1.090,22 710,00 641,64
Subsidie gemeente 4.040,00 4.040,00 4.040,00
Subsidie overige 0,00 5.100,00
TOTAAL BATEN 5.130,22 4.750,00 9.781,64

LASTEN

Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten 953,09 800,00 713,50
Overige kosten beheer en administratie 84,39 300,00 782,93

1.037,48 1.100,00 1.496,43

Activiteiten
Professionele begeleiding 785,00 2.200,00 1.600,00
Kosten bijeenkomsten 516,55 1.800,00 1.204,65

1.301,55 4.000,00 2.804,65

Dementiebril
Aanschafkosten incl. licenties 0,00 0,00 4.844,80
Training 0,00 0,00 589,97

0,00 0,00 5.434,77

Financieringslasten
Bankkosten 119,39 150,00 119,39

119,39 150,00 119,39

TOTAAL LASTEN 2.458,42 5.250,00 9.855,24

Resultaat 2.671,80 -500,00 -73,60

Het resultaat is toegevoegd/onttrokken aan de Algemene reserve
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Toelichting op de balans per 31  december 2020

31-12-2020
€ €

Vorderingen
Vooruit betaalde bedragen
E-herkenning 2021-2022 120,00
Totaal vorderingen 120,00

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant 6.506,11
Kas 30,00
Totaal liquide middelen 6.536,11

Schulden
Vooruit ontvangen bedragen
Rabo clubsupport 239,18
Totaal vlottende passiva 239,18

De ontvangen bijdrage van Rabo clubsupport wordt in 2021 ingezet

Reserve

Algemene reserve
Het verloop is als volgt:
Algemene reserve 1 januari 2020 3.745,13
Toevoeging resultaat boekjaar 2.671,80
Stand 31 december 2020 6.416,93

Deze reserve wordt aangehouden voor de dekking van risico's op korte termijn
ten einde zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

2020 Begroot
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving
Giften / schenkingen 300,00 0,00
Bijdrage bijeenkomsten 82,00 300,00
Overige sponsoring 667,32 410,00
Collecten 40,90 0,00
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 1.090,22 710,00

Subsidies
Subsidie gemeente 4.040,00 4.040,00
Totaal subsidies 4.040,00 4.040,00

Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten:
Kosten bestuur 551,84 450,00
Representatie 401,25 350,00

953,09 800,00
Overige kosten beheer en administratie
Communicatie / PR 57,35 250,00
Website 27,04 50,00

84,39 300,00

Totaal kosten beheer en administratie 1.037,48 1.100,00

Activiteiten
Professionele begeleiding 785,00 2.200,00
Vergoeding sprekers 100,00 200,00
Zaalhuur / consumpties 117,00 700,00
Onvoorzien / diversen 0,00 200,00
Jaarlijkse bijeenkomst 299,55 700,00
Totaal kosten activiteiten 1.301,55 4.000,00

Vanwege het niet door kunnen gaan van een aantal activiteiten zijn de lasten in 2020 
aanzienlijk lager dan begroot.
De kosten van de jaarlijkse bijeenkomst betreft de zaalhuur en consumpties van
Elckerlyc.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

2020 Begroot
€ € €

Financieringslasten
Bankkosten 119,39 150,00


