
 

Jaaroverzicht 2019 
 
Dit is een terugblik op het afgelopen jaar door het bestuur van Stichting Het Lokaal.  
 
Levering gebouw aan Stichting Het Lokaal.  
Via een leveringsakte van Bolton Ontwikkeling naar de bewoners en een aansluitende 
schenking van de bewoners naar Stichting Het Lokaal, kon het gebouw in handen komen van 
de Stichting.  
 
17 juli 2019 kreeg De Stichting Het Lokaal het gebouw officieel geleverd. Daarvoor hadden we 
al een sleutel ontvangen. Vanaf februari konden we wat werkzaamheden in het Lokaal doen. 
Pas na de officiele levering voelden we ons echt vrij om het Lokaal te gaan inrichten. Hierdoor 
heeft het langer geduurd dan eerder gepland dat we open konden.  
 
Inrichting 
Het Lokaal werd kaal opgeleverd door Bolton Bouw. Dit betekent dat er van alles aan inrichting 
moest gebeuren. Het bewerken van de muren, het leggen van een vloer, verlichting, 
raamdecoratie, het plaatsen van keukens zowel in de ontmoetingsruimten als bij de short stay.  
 
Fondsen hebben bijgedragen aan de inrichting van Het Lokaal. De volgende partijen hebben 
bijgedragen aan de realisatie van het Lokaal:  
 
De inrichting:  

• VSB Fonds  – € 20.000 inrichtingskosten 
• Stichting Doen  – € 35.000 inrichtingskosten.  
• Oranje Fonds  – € 15.000 inrichtingskosten toegezegd, we moeten nog € 3.750 

ontvangen na eindafrekening.  
 
Ten opzichte van onze eerste begroting merkten we dat we meer geld moesten uitgeven aan de 
akoestiek. Bij de eerste activiteiten merkten we dat dit echt noodzakelijk was om met een groep 
bij elkaar te kunnen komen. Daarnaast is door de bouw en de goede isolatie het belangrijk om 
de zon buiten te houden. De warmte blijft heel goed binnen en met mensen is er al heel snel 
een hoge temperatuur. Een ander onderdeel wat we niet direct bij de inrichtingsbegroting 
hebben opgenomen, maar wel gerealiseerd moest worden was het gebouw zichtbaar maken 
met belettering en het logo. We hebben zodoende relatief best wat van ons inrichtingsbudget 
moeten besteden aan zonwering, akoestische maatregelen en het aanbrengen van belettering 
bij Het Lokaal. Door te bezuinigen op andere punten binnen de begroting, hebben we ruimte 
gevonden om deze extra kosten toch binnen het budget te kunnen realiseren. De bezuinigingen 
hebben we gerealiseerd door bijvoorbeeld tweedehands meer dingen aan te schaffen, minder 
geld te besteden aan ontwerpkosten, vrijwilligers de keukens te laten plaatsen, veel meer zaken 
in zelfwerkzaamheid te doen en een korting te bedingen op de keuken.  
 
We verwachten in het eerste kwartaal van 2020 de eindverantwoording richting alle fondsen af 
te ronden.  
 



 

 
 

 
Bestuur en Raad van Toezicht 
Het bestuur bestond in 2019 uit:  
Margrieta Haan  - voorzitter 
Martin van de Ven - secretaris ( per 1 september afgetreden) 
Jos Wildenbeest - penningmeester 
Albertina Slagboom - lid en na 1 september waarnemend secretaris 
Marja Roetman  - lid 
 
Het bestuur heeft 8 keer in 2019 vergaderd. De volgende belangrijke onderwerpen zijn 
besproken:  

- Opstellen beleidsdocument 
- Aanvragen Anbi status en beschikking gekregen 
- Levering van Het Lokaal 
- Beleidszaken zoals alcoholbeleid, hoe omgaan met vrienden van de stichting, welke 

activiteiten passen er in het Lokaal, etc.  
- Openingsweek 
- Financieel overzicht, inrichtingsbudget en begroting.  

 
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit:  
Hennie Hagen  - voorzitter 
Petra Dijkstra   - secretaris 
Gerda Weitkamp - lid 
Gerben Kamphorst  - lid.  
 
De Raad van Toezicht is 3 keer bij elkaar geweest in 2019. De RvT is betrokken geweest bij de 
besluitvorming over:  

- De Levering van Het Lokaal.  
- Het aanvragen van de ANBI status 
- Beleidsdocument 
- Gerda Weitkamp toevoegen aan de Raad van Toezicht. 
- Financieel overzicht en vaststellen begroting 2020.  

 
Alle functies zowel in het bestuur als de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.  
 
Openingsweek 
Het Lokaal is officieel geopend door Jana Smith en Cara de Jaeger (buurtbewoonster van 10 
jaar) op vrijdag 27 september. Dit was met een receptie en barbecue (circa 60 bezoekers).  
 
Aansluitend begon de openingsweek met de volgende activiteiten:  

- Burendag Het Rond met bingo, knutselen en lunchen (circa 60 mensen); 
- Kubben ging vanwege slechte weer niet door. Wel spel in Het Lokaal (circa 10 

mensen); 
- Filmavond op zondagavond (circa 15 deelnemers); 
- Koffiedrinken op maandag (circa 10 deelnemers); 
- Verhalenvertelster en start leesgroep op dinsdag (circa 20 deelnemers); 
- Creatief handwerk cafe op woensdag (circa 10 deelnemers); 
- Kind&co cafe ouders/grootouders met peuters (circa 10 deelnemers); 
- Rondleiding sociaal netwerk professionals (circa 15 deelnemers); 
- Donderdagavond ontmoetingsavond duurzaamheid (circa 12 deelnemers); 
- Vrijdag: lunch Deksels Lekker (circa 10 deelnemers); 
- Vrijdag: Feel Good eetgroep voor 25-35 jarigen (circa 15 deelnemers); 
- Vrijdag: Spelavond voor jong en oud (16 deelnemers); 
- Natuurwandeling op zaterdagmiddag (circa 15 deelnemers); 
- Eetgroep Het Lokaal (circa 20 deelnemers); 
- Gluren bij de buren (3 voorstellingen circa 70 bezoekers).  

Bij de openingsweek zijn er totaal circa 370 bezoekers geweest. Sommige bezoekers hebben 
meerdere activiteiten bezocht.  



 

 
 

 
 
 
Activiteiten 
Na de openingsweek zijn er allerlei activiteiten die een vervolg hebben gekregen. Hiervoor 
hadden we ook mensen nodig die het wilden trekken. De volgende activiteiten zijn er structureel 
verder geweest.  
 

- Handwerkgroep elke woensdagochtend totaal 11 keer (gemiddeld 10 deelnemers per 
keer); 

- Woensdagavond eetgroep 1 keer in de 2 weken heeft in 2019 7 keer plaatsgevonden 
(gemiddeld 10 deelnemers per keer); 

- Vrijdagmiddag lunch Deksels Lekker 10 keer (gemiddeld 8 personen per keer).  
- Maandagavond eetgroep 1 keer in de 2 weken heeft in 2019 3 keer plaatsgevonden 

(gemiddeld 10 personen per keer).  
- Feel Good eetgroep heeft in 2019 4 keer plaatsgevonden (gemiddeld 12 deelnemers 

per keer); 
- Spelletjesgroep op vrijdag heeft in 2019 3 keer plaatsgevonden (gemiddeld 15 

personen per keer).  
- Leeslokaal – leesgroep voor buurtbewoners is 3 keer bij elkaar gekomen (de groep 

bestaat uit 12 personen); 
- Verschillende workshops zijn er gehouden: kerststukjes maken, kerstkaarten maken 

(elke keer maximaal 20 personen totaal circa 50 bezoekers),  
- Energierijk Houten heeft een avond in het Lokaal gehouden (circa 20 bezoekers); 
- Haag & Hof heeft 3 keer een burenborrel gehouden in Het Lokaal (circa 20 bezoekers 

per keer) op vrijdagmiddag.  
- Kids cafe is naast de openingsweek nog 1 keer gehouden (circa 5 ouders/grootouders 

met kinderen).  
Dit geeft ongeveer 515 bezoekers. Vanaf de openingsweek zijn er 11 weken. Dit betekent 
gemiddeld 46 bezoekers van de verschillende activiteiten in een week. Waarbij zeker de eerste 
weken nog niet heel veel activiteiten draaiden en we nog bij moesten komen van de 
openingsweek.  
 
Reacties van bezoekers:  
De volgende reacties hebben we al gekregen van bezoekers in de afgelopen periode over het 
initiatief van Het Lokaal:  
 
“Wat fijn dat ik hier nu geregeld kan eten. Mijn man is een aantal maanden geleden overleden 
en alleen eten vind ik maar niets.” 
 
“Samen met mijn buurvrouw kom ik graag af en toe eten hier in Het Lokaal. Leuk om andere 
buurtgenoten te ontmoeten en meer mensen te leren kennen”.  
 
“Ik kwam bijna de deur niet uit. Ik heb weinig vrienden, contacten en activiteiten. Nu heb ik de 
feelgood eetgroep, doe ik mee aan de spelletjesavond en eet ik geregeld op maandag mee. 
Ook fijn dat ik kan helpen koken. Het is hier gezellig”. – man van circa 35 jaar.  
 
“Wat een mooi initiatief en wat ziet de ruimte er gezellig uit! Echt een verrijking voor de buurt”.  
 
“Ik kon de deur niet uit omdat ik ziek was, via een contact via Het Lokaal werden er 
boodschappen voor mij gedaan”.  
 
“Echt leuk om met buurtgenoten spelletjes te doen. Jong en oud zijn hier. Echt leuk om weer 
een nieuw spel te leren”.  
 
“Wat een cadeau, dat ik hier mag komen. En spontaan is er na de maaltijd een film. Ik vind het 
fijn, want alleen thuis zitten is ook maar alleen”.  
 
Dit zijn nog maar een paar reacties die we hebben gehoord in de relatief korte tijd dat we open 
zijn. Het laat zien dat er behoefte is aan meer contacten in de buurt.  
 
 
 



 

 
 

Short Stay 
Het inrichten van de twee short stay studio’s duurde meer tijd dan gedacht. We waren 
afhankelijk van vrijwilligers en aangezien veel van de mensen die actief zijn bij Het Lokaal ook 
net hun nieuwbouwwoning betrokken hadden, maakte het dat we pas in september de inrichting 
van de woonstudio’s konden afronden.  
 
Sinds oktober zijn de twee woonstudio’s bewoond. Op 23 december heeft er een mutatie 
plaatsgevonden, aangezien een bewoner van de woonstudio al andere definitieve huisvesting 
had gevonden. Per 1 januari 2020 wordt deze woonstudio weer verhuurd en is hiervoor een 
geschikte kandidaat gevonden. Er is sprake van een logiesfunctie. De bewoners krijgen een 
tijdelijke overeenkomst van 9 maanden zonder huurbescherming.  
 
Opstartsubsidie gemeente Houten  
De gemeente Houten heeft een opstartsubsidie van € 5000,- verstrekt voor de realisatie van 
Het Lokaal. Hiermee zijn alle opstartkosten betaald en hebben we de kosten van de vaste 
lasten kunnen dekken, totdat we ook inkomsten kregen uit de huur. Met de opstartsubsidie zijn 
o.a. kosten gedekt voor het maken van een website, huisstijl, pr, verzekering, elektra, etc. Alle 
zaken die niet gebouwgerelateerd of betrekking hadden op de inrichting zijn hiermee betaald. 
Daarnaast is er een eenmalige subsidie van 800 euro uit Ons Fonds gekomen om de kosten 
rondom de opening te kunnen betalen inclusief het laten maken van een filmpje.  
 
De Groene Keus 
Via het duurzaamheidsfonds en Bolton Ontwikkeling is het mogelijk geworden om een 
luchtwarmtepomp in het Lokaal te installeren. Hiermee is het Lokaal gasloos.  
 
PR en communicatie 
Meer informatie is te vinden op www.hetlokaalhouten.nl en Veerman mediaproducties heeft een 
film gemaakt over Het Lokaal. Deze is hier te vinden.   
 
De opening van het Lokaal is weergegeven door Het Houtens Nieuws. Hun artikel is hier te 
vinden. In dit artikel staat ook meer vermeld over de financiering en de fondsen die de 
realisering van Het Lokaal mogelijk hebben gemaakt.  
 
Vooruitblik 2020 
Het gebouw is in gebruik. We hebben 2 huurders die in de short stay wonen en er zijn al 
activiteiten die met een bepaalde regelmaat herhaald worden. We willen in 2020 kijken of we de 
wijk en buurtbewoners verder kunnen betrekken bij Het Lokaal. We hopen dat meer straten in 
de buurt gebruik maken van Het Lokaal voor het organiseren van een burenactiviteit en dat 
onze activiteiten zich verder gaan ontwikkelen. We hopen dat door de activiteiten een netwerk 
in de buurt ontstaat en dat we ook makkelijker hulpvragen in de buurt met elkaar kunnen 
oplossen.  
 
Verder willen we andere bewonersinitiatieven stimuleren en laten leren van de ervaringen die 
we bij het opstarten van dit bewonersinitiatief hebben opgedaan.  
 
Opgesteld door het bestuur van Stichting Het Lokaal op 7 januari 2020.  
 
 



Financiële verklaring Stichting het Lokaal over het jaar 2019 
Activa. 

Het was een bijzonder jaar voor de Stichting. Naast de oplevering van het gebouw en  de opening 
was het financieel ook bijzonder. De inrichting van de ontmoetingsruimte en de twee short stay 
ruimten voerden de boventoon bij de bestedeling van de ontvangen subsidies van de gemeente 
Houten, het Oranjefonds, VSB fonds en de Stichting Doen. 

De afrekening heeft per fonds heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat het eerste halfjaar is 
afgerond. Zie ook de bijlage “08032020 Begroting versus werkelijke uitgaven Eindafrekening”. 

Zoals de balans weergeeft zijn de bezittingen gestegen tot een bedrag van € 238.162, 20. De 
overdracht van het gebouw veroorzaakt deze stijging.  

De inventaris is gewaardeerd op de werkelijke aanschafkosten. Zowel voorde ontmoetingsruimte als 
voor de short stay. Afschrijvingen en onderhoudsreserveringen zullen, zoals afgesproken en 
aangegeven in de exploitatiebegroting 2020, m.i.v. 2021 plaatsvinden. 

De Ozb waarde is de basis voor de waarde van het gebouw. 

Passiva en eigen vermogen. 

Het eigenvermogen is gestegen met bijna € 170.000,-- euro.  

Resultatenrekening 

Bij het opstellen van de resultatenrekening is uitgegaan van de start van de verhuur van de Short 
Stay ruimten. Bij de berekening van het resultaat zijn de opbrengsten uit verhuur vanaf oktober mee 
genomen. De huur dient vooruit betaald te worden.  

De kosten van de exploitatie zijn vanaf  1 januari 2019 in de berekening meegenomen. 

De resultatenrekening geeft een positief resultaat van € 1.763,--. 

Houten, 08 maart 2020 

Penningmeester Stichting het Lokaal. 

Jos Wildenbeest 

 



Stichting Het Lokaal
Periode 1 oktober tot en met 31 december 2019

Opbrengst
Huuropbrensten 4.260
Overige opbrensten
    Totale opbrenst 4.260

Onkosten
Bankkosten 130
Overige kosten 42
Contributies en abonnementen 50
Verzekering 1.016
Licenties website 452
Licentie administratie Visma 217
Gemeentelijke Belastingen 0
Mobiele Telefoon 33
Water 41
Energie kosten 402
Internet en TV 114
    Totale onkosten 2.497

    Netto bedrijfsopbrengst 1.763

Resultatenrekening



Stichting het Lokaal
Activa 1 januari 2019 31 december 2019
Vlottende activa:

Bank (TriosDos) 68.745,60 9.530,20
Debiteuren (Oranje fonds) 3.750,00

Totaal vlottende activa 68.745,60 13.280,20

Vaste activa:
Onroerend goed - 165.882,00
Inventaris - 59.000,00

Totaal vaste activa 68.745,60 224.882,00

Totaal activa 68.745,60 238.162,20

Passiva en eigen vermogen 1 janauri 2019 31 december 2019
Vlottende passiva

Crediteuren - -
Overig

Totaal vlottende passiva - -

Eigen vermogen:

Eigen vermogen 68.745,60 238.162,20

Totaal eigen vermogen 68.745,60 238.162,20

Totaal passiva en eigen 68.745,60 238.162,20


