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Jaarverslag 2021       
Voorwoord 
Het jaar begon wederom anders dan we ons hadden voorgesteld. Gelukkig konden wij doordat wij 

een stichting zijn die zich hard maakt om vereenzaming tegen te gaan nog steeds openblijven. We 

mochten met een maximaal aantal personen samenkomen, waardoor het bestuur heeft moeten 

besluiten om de vrije inlopen te veranderen naar inlopen waarbij een aanmelding verplicht is. We 

hebben een aantal activiteiten qua inhoud moeten aanpassen om de anderhalve meter-regel te 

kunnen waarborgen. De tafels en stoelen gingen verder uit elkaar en bezoekers moesten blijven 

zitten. 

Wij merkten dat in het begin de bezoekers nog moesten wennen aan de nieuwe inloopavond, maar 

al snel werd het animo groter. Helaas moesten we ook bezoekers teleurstellen, wegens de maximale 

capaciteit. Vanaf oktober zijn wij gaan werken met het corona toegangsbewijs. Dit resulteerde in 

een toename van bezoekers. Wij hopen in 2022 weer als vanouds te draaien. 

Ook zijn wij begonnen met het voorbereiden voor een nieuwe locatie in Roosendaal.  

Helaas zijn alle uitstapjes in 2021 komen te vervallen. 

Evelien Bosma  Patrick Decoster Jorian Kil 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 
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Jaarverslag 2021       
Activiteiten van de stichting 

Inloopactiviteiten 
Door de uitbraak van CoViD-19 hebben we het aanbod en de invulling van de inloopactiviteiten 

moeten aanpassen. We hebben bezoekers moeten verplichten zich van tevoren aan te melden. Ook 

hebben een maximum moeten stellen aan het aantal bezoekers, vanwege de ruimte die beschikbaar 

is op de locatie. 

Hierbij hebben we in enkele gevallen bezoekers moeten teleurstellen, omdat er meer aanmeldingen 

waren dan er plek was. Hierbij hebben we gekeken naar het aantal keren dat een bezoekers is 

geweest, of bezoekers ook daadwerkelijk zijn komen opdagen de voorgaande keren en voorrang 

gegeven aan bezoekers die zich voor de 1e keer hebben aangemeld, zodat we deze nieuwe 

bezoekers ook een kans geven. 

Vanaf oktober was de aanmelding niet meer nodig en hebben we met het coronatoegangsbewijs 

gewerkt. 

 

Figuur 1 Overzicht bezoekers van activiteiten, blauw is totaal, oranje is aantal nieuwe bezoekers 

Uitstapjes 
Door de uitbraak van CoViD-19 hebben wij geen uitstapjes kunnen organiseren. 

Resultaten Enquête 
Door covid zouden de resultaten van een eventuele enquête niet representatief zijn. Om deze reden 

is er gekozen om dit jaar geen enquête te houden. 

Nieuwe locatie: Roosendaal 
In 2021 zijn wij opnieuw benaderd door stichting MEE met de vraag om een locatie in Roosendaal te 

starten. Hier hebben wij positief op gereageerd en zijn begonnen met de voorbereidingen voor de 

nieuwe locatie, te weten: ABCafé Roosendaal. Door het kortsluiten van de locatie en het werven van 

vrijwilligers zijn wij er in geslaagd de voorbereidingen af te ronden en in 2022 te starten in 

Roosendaal.  
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Jaarverslag 2021       
Financiën  
Net als 2020 stond ook 2021 in het teken van corona. Wegens lockdowns en om de gezondheid van 
onze bezoekers te garanderen hebben we geen uitstapjes georganiseerd. Onze inloopavonden 
konden, door het hanteren van de bekende coronamaatregelen wel doorgang vinden.  
In augustus 2021 heeft Stichting ABCafé zich aangemeld bij SponsorKliks. Door via SponsorKliks een 
aankoop te doen kunnen bezoekers en vrijwilligers de Stichting gratis sponsoren. Bij iedere aankoop 
bij een aangesloten webshop ontvangt ABCafé een vastgestelde percentage aan commissie. De 
eerste uitbetaling zal in het jaar 2022 plaatsvinden.  

 

Balans 
Staat van baten en lasten per 31 december 2021 

 2021 2020 

Baten   

• Donaties € 276,96 € 744,61 

• Subsidies € 0,00 € 1589,98 

• Uitstapjes € 0,00 € 151,00 

• Inloopavonden € 0,00 € 20,00 

Totaal € 276,96 € 2505,59 

   

Lasten   

• Huur gebruik ruimte  € 450,00 € 600,00 

• Kantoorbenodigdheden € 0,00 € 4,96 

• Notariskosten € 0,00 € 0,00 

• Administratiekosten € 12,81 € 148,73 

• Onkostenvergoeding vrijwilligers € 35,00 € 133,00 

• Kledingkosten € 0,00 € 0,00 

• Reclame/advertentiekosten € 0,00 € 100,51 

• Representatiekosten € 27,38 € 0,00 

• Bankkosten € 180,67 € 169,19 

• Uitstapjes € 0,00 € 210,55 

• Materialen inloopavond € 19.96 € 66,53 

Totaal € 862,47 € 1283,47 

Resultaat € 585,51 -/- € 1072,12 

 


