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Jaarverslag De Vergeten Tuin Hilvarenbeek 2021 
 
 
Algemeen 
Het jaar 2021 stond wederom 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 2021 is er 1 bijeenkomst georganiseerd, in oktober. Alle overige geplande 
bijeenkomsten zijn afgelast.  
De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het Open Huis.  
 
Onderwerp dat besproken is: 
• Verschillende vormen van dementie, verschillende vormen van benaderen en 

begeleiden, met als gastspreekster Renske Timmers 
met 15 bezoekers 

 
Video-opnamen 
Ter vervanging van de reguliere bijeenkomsten zijn er in het voorjaar 4 interviews 
opgenomen. De video’s zijn op YouTube en op de website geplaatst. 
 
Thema’s die besproken zijn: 
• Ondersteuning bij dementie zorgpad 1, door Zahide Metindogan 

praktijkondersteuner bij huisartsenpraktijk de Ypelaer in Hilvarenbeek 
• Welkom in de geheugenwinkel, door Phil Mutsaers dementieconsulent en 

initiatiefneemster van de Geheugenwinkel in Tilburg 
• Niet-pluis-gevoel bij dementie, door Jeanne van Kasteren secretaris Stichting 

De Vergeten Tuin 
• Samen voor een krachtig Hilvarenbeek, door Marie-Jeanne Zuidervaart 

dorpsondersteuner van de gemeente Hilvarenbeek 
 
Jaarlijkse openingsbijeenkomst 
Een keer per jaar wordt er als opening van het nieuwe seizoen een grotere 
inhoudelijke bijeenkomst georganiseerd. Deze vond plaats in september op Wereld 
Alzheimer-dag in de open lucht op 2 middagen op de Vrijthof en op 1 avond in 
cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. De volgende activiteiten werden 
aangeboden. 
• Een wandeling door het buitengebied van Hilvarenbeek; 
• Het Biks duo zorgde voor muzikale ondersteuning op de Vrijthof; 
• Vera Bouman, beweegcoach op de Clossenborch verzorgde leuke beweeg-je-fit 

sessies op muziek voor alle belangstellenden; 
• Michiel van de Sande heeft een voor ieder zeer herkenbaar stuk voorgelezen; 
• Er werd koffie en thee geschonken tijdens een gezellig samenzijn, dit werd 

volledig verzorgd door leden van de KBO. 
 
Tijdens deze middagen mochten we rekenen op 50 tot 60 belangstellenden. 
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Film  
De avond stond in het teken van de documentaire Wei in de grote zaal van Elckerlyc. 
De filmmaker maakte deze documentaire over zijn vader met dementie en zijn 
mantelzorg verlenende moeder. Een persoonlijk verhaal over de aftakeling die 
behoort bij dementie, over familiebanden, zorg en een naderend afscheid.  
 
De belangstelling met 25 bezoekers was aan de lage kant. 
 
Deelnemers 
Het aantal belangstellenden voor de Vergeten Tuin was tot 2020 groeiende, maar het 
wordt een uitdaging om de mensen betrokken te houden omdat vanwege Corona het 
niet mogelijk was reguliere bijeenkomsten te organiseren.  
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 over dementie te krijgen. 
Met behulp van een uitleenkalender kunnen professionals de brillen reserveren. 
 
In 2020 zijn er een vijftal vrijwilligers geworven die als coach aan de slag willen gaan 
om de dementiebril in te gaan zetten bij belangstellenden. 
In 2021 is voor deze coaches een eerste informatie-avond georganiseerd, maar er 
kon helaas geen gebruik gemaakt worden van de brillen. Het niet goed kunnen 
ontsmetten brengt een te groot risico met zich mee. 
Hopelijk biedt 2022 nieuwe kansen. 
  
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 wekelijks interessante artikelen geplaatst. 
 
Klanttevredenheid 
Bij de bijeenkomsten 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.  
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Bijeenkomsten bestuur 
Het afgelopen jaar zijn er 8 bestuursvergaderingen geweest, en een paar korte 
besprekingen. De bijeenkomsten vonden meestal plaats via Teams.  
Belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 
• Inhoudelijke en praktische invulling avonden 
• Onderwerpen voor video-opnames 
• Invulling opening van het nieuwe seizoen  
• Alternatieven voor de reguliere avonden 
• (Geen) Inzet van de dementiebril 
• Financiën 
• Toekomst 
 
Samenstelling bestuur 
Rens Henquet, voorzitter 
Jeanne van Kasteren, secretaris 
Loes Loijens, penningmeester 
Marie-Jeanne Zuidervaart, lid 
 
Elly Robben, gespreksleidster  
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Jaarrekening De Vergeten Tuin Hilvarenbeek 2021

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vlottende activa

Vorderingen
Vooruit betaalde bedragen 60,00 120,00

60,00 120,00

Liquide middelen
Bank 8.823,34 6.506,11
Kas 67,30 30,00

8.890,64 6.536,11

TOTAAL ACTIVA 8.950,64 6.656,11

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vlottende passiva

Schulden
Nog te betalen bedragen 42,35 0,00
Vooruit ontvangen bedragen 0,00 239,18

42,35 239,18

Reserve
Bestemmingsreserve 460,32
Algemene reserve 8.447,97 6.416,93

8.908,29 6.416,93

TOTAAL PASSIVA 8.950,64 6.656,11



5

Staat van baten en lasten over 2021

BATEN 2021 Begroot 2020
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving 497,62 980,00 1.090,22
Subsidie gemeente 4.040,00 4.040,00 4.040,00
TOTAAL BATEN 4.537,62 5.020,00 5.130,22

LASTEN

Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten 776,54 910,00 953,09
Overige kosten beheer en administratie 156,59 260,00 84,39

933,13 1.170,00 1.037,48

Activiteiten
Professionele begeleiding 437,50 1.800,00 785,00
Kosten bijeenkomsten 486,25 1.780,00 516,55

923,75 3.580,00 1.301,55

Dementiebril
Training 70,00 125,00 0,00

70,00 125,00 0,00

Financieringslasten
Bankkosten 119,38 145,00 119,39

119,38 145,00 119,39

TOTAAL LASTEN 2.046,26 5.020,00 2.458,42

Resultaat 2.491,36 0,00 2.671,80

Het resultaat is toegevoegd aan de bestemmings- en algemene reserve
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Toelichting op de balans per 31  december 2021

31-12-2021
€ €

Vorderingen
Vooruit betaalde bedragen
- E-herkenning 2021-2022 60,00
Totaal vorderingen 60,00

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant 8.823,34
Kas 67,30
Totaal liquide middelen 8.890,64

Schulden
Nog te betalen bedragen
 - factuur Uitgeverij De Jong 42,35
Totaal vlottende passiva 42,35

Reserve

Bestemmingsreserve
Stand 1 januari 2021 0,00
Toevoeging uit resultaat 2021 460,32
Stand 31 december 2021 460,32

De ontvangen middelen van Rabo clubsupport over 2020 en 2021
zijn toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.
In 2022 wordt deze reserve ingezet voor vernieuwing van de website.

Algemene reserve
Het verloop is als volgt:
Stand 1 januari 2021 6.416,93
Toevoeging uit resultaat 2021 2.031,04
Stand 31 december 2021 8.447,97

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.

Gezien de corona pandemie zijn zowel het boekjaar 2021 als 2022 
afgesloten met een relatief hoog positief exploitatieresultaat.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

2021 Begroot
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving
Bijdrage bijeenkomsten 37,30 600,00
Overige sponsoring 460,32 380,00
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 497,62 980,00

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

Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten:
Kosten bestuur 620,00 360,00
Representatie 156,54 550,00

776,54 910,00
Overige kosten beheer en administratie
Drukwerk / porti 22,12 0,00
Communicatie / PR 57,35 200,00
Website 77,12 60,00

156,59 260,00

Totaal kosten beheer en administratie 933,13 1.170,00

Activiteiten
Professionele begeleiding 437,50 1.800,00
Vergoeding sprekers 150,00 200,00
Zaalhuur / consumpties 35,00 780,00
Onvoorzien / diversen 0,00 200,00
Opening seizoen 301,25 600,00
Totaal kosten activiteiten 923,75 3.580,00

Vanwege het niet door kunnen gaan van een aantal activiteiten zijn de lasten in 2021
aanzienlijk lager dan begroot.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

2021 Begroot
€ € €

Financieringslasten
Bankkosten 119,38 145,00


