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JAARVERSLAG STICHTNG VRIENDEN VAN DE KLUP 2022, 

Inclusief jaarrekening 2022 

 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van De Klup te Gouda over het verslagjaar 2022. 
In het jaarverslag is de financiële verantwoording opgenomen. 
 
In 2022 is de verbouwing van de Kluphoeve voltooid. Een zeer fraai resultaat. Hierdoor heeft de Klup 
een groot deel van haar activiteiten kunnen concentreren aan de Bloemendaalseweg. 
De verbouwingsperiode was geen makkelijke periode. Daarnaast had de coronapandemie haar 
sporen nagelaten en in het eerste halfjaar van 2022 waren we er ook nog niet helemaal vanaf. Dit is 
van invloed geweest op de activiteiten van De Klup en op het aantal vrijwilligers. 
 
Het potje van de Stichting Vrienden van De Klup is op dit moment aardig gevuld. 
Dit komt omdat de ontvangen donaties, de opbrengsten van de crowd funding en een legaat, in goed 
overleg met de directie en het bestuur van De Klup, nog niet besteed zijn om financieel-strategische 
redenen. Ze zijn uiteraard wel gereserveerd voor De Klup en worden op een later moment gericht 
voor De Klup aangewend. 
 
In dit jaarverslag wordt inzicht geboden in de inkomsten en uitgaven. 
 
Graag zegt  het bestuur van de Stichting De Vrienden van De Klup allen die De Klup een warm hart 
toedragen onze welgemeende dank. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar hen die De Klup als vrijwilliger en/of in materiële zin 
steunt. 
 
Doel Stichting De Vrienden van De Klup 
De stichting heeft ten doel:  

1. financieel en anderszins:  
• steun te verlenen aan de activiteiten uitgaande van de stichting voor Gespecialiseerd 
Vormings— en Ontspanningswerk "Gouda en Omstreken" - De Klup.  

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financiële  bijdragen te 
verlenen voor de aanschaf en realisering van alle middelen welke zinvol zijn voor de 
algemene vorming en sociale aanpassing van geestelijk gehandicapten, doch welke niet of 
niet geheel ten laste  van door de overheid toegestane exploitatiekosten kunnen worden 
gebracht en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. 

 
Gegevens van de stichting 
De Stichting Vrienden van De Klup heeft haar zetel in de gemeente Gouda. 
Het correspondentieadres is Bloemendaalseweg 68 te 2804 AB  Gouda. 
De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 41172832. 
Het bankrekeningnummer is NL61INGB 001 4004 75 
 
ANBI-fiscaalnummer: 8047-04.545  
Dossiernummer: 50250 
 
Met ingang van 2022 heeft de Stichting Vrienden van De Klup geen aparte website meer. 
De informatie over de Vrienden van De Klup is opgenomen op de site van de Stichting De Klup te 
Gouda. 
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Samenstelling bestuur 
De statuten bepalen dat het bestuur minimaal uit drie leden bestaat, die benoemd worden het 
bestuur van de Stichting De Klup. 
In het verslagjaar bestond het bestuur uit de leden; 

- De heer G. (Bert) Gravesteijn, woonachtig te Gouda, voorzitter (benoemd per 01-04-2020) 
- De heer B.B. (Barend) Verkerk, woonachtig te Gouda, secretaris-penningmeester (benoemd 

per 01-04-2020) 
- Vacature 

 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. 
De twee genoemde bestuursleden maken tevens deel uit van het bestuur van de Stichting De Klup te 
Gouda. Het bestuur betrekt de directeur van De Klup, mevrouw Jolanda de Ruiter, actief bij haar 
werkzaamheden. Ook vindt er overleg en afstemming met het bestuur van de Stichting De Klup 
plaats. 
 
Activiteiten 
In de achterliggende jaren had de Stichting Vrienden van De Klup een eigen website. 
Om op termijn structurele kosten te besparen is besloten de afzonderlijke website van de stichting 
op te heffen en de informatieruimte van de stichting Vrienden van De Klup een plek te geven op de 
website van De Klup. 
 
De Stichting Vrienden van De Klup richt zich op de financiering van activiteiten van De Klup waarvoor 
geen of onvoldoende reguliere middelen beschikbaar zijn. Het kan ook gericht zijn op de vervanging 
van inventaris of deels verbeteren van de accommodatie. 
In 2021 is geworven voor de speelzolder en voor de verbouwing van De Kluphoeve. 
In 2022 is het vervangen van de Klupbus aan de werving verbonden. 
Vernomen is dat deze op afzienbare termijn vervanging zou moeten worden. 
 
In 2021 heeft Marianka Peters, destijds hoofdredacteur van De Goudse Post, een succesvolle crowd 
fundactie gestart voor De Klup.  
Tijdens de opening van de verbouwde Kluphoeve heeft zij uit dank voor haar betrokkenheid en inzet 
een bescheiden kleinood ontvangen. 
Jan Geerink heeft zich jarenlang voor de Klup ingezet. Ook hem is een attentie gegeven voor zijn 
grote inzet voor De Klup.  
 
Er zijn geen gerichte acties ondernomen om het bestuur aan te vullen. 
 
Financieel verslag 2022 
Daarvoor wordt verwezen naar bladzijde 3. 
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Financieel verslag 2022 
 

RESULTATENREKENING 2022 

 

Ontvangsten 
Donaties 
Vrijwilligersvergoedingen bestuursleden De Klup 
 
Totaal 

 
€   1.345,00 
€ 9.000,00  

 
 
 
 
€    10.345,00 

 

 

Uitgaven 
Bankkosten 
Attenties 
 
Totaal 

 
€     176,74 
€     150,81 

 

 
 
 
 
€         327,55 

 

 

Resultaat 2022  €    10.017,45  

 

Opmerkingen: 

 

De Stichting De Klup heeft aangegeven dat de Klupbus over enkele jaren vervangen zal moeten 
worden. Daarom is de donateurs verzocht voor dit doel te doneren, opdat de komende jaren een 
budget voor dat doel kan worden opgebouwd. 
De leden van het bestuur van de Stichting De Klup hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. De 
laatste jaren hebben zij hiervan afgezien. Dit jaar is gemeend de vrijwilligersvergoedingen à € 
1800,00 over te maken naar de Stichting Vrienden van De Klup. 

 
 

BALANS per 31 december 2022 

 

Activa 
ING-rekening 

             €        46.825,07  

Passiva 
Resultaat tot en met 2021 
Resultaat 2021 

  
€             36.807,62 

       €           10.017,45 

Algemene reserve per 31 december 2022         €           46.825,07 

 

Nadere toelichting 

 

In het resultaat tot en met 31 december 2021 zijn opgenomen: 

• de donaties crowd funding speelzolder € 14.440,35 

• een legaat van wijlen Frank de Jong € 17.022,75 
De bedragen zijn gereserveerd tot het moment dat de jaarrekening van de 
Stichting De Klup over 2022 is afgesloten. Op verzoek van de directie en 
bestuur van de Stichting De Klup zullen de gelden alsdan betaalbaar 
worden gesteld. 
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Ontwikkeling donaties 
Los van de gerichte acties kan worden vastgesteld dat de donaties, al dan niet al gevolg van de 
gerichte acties, corona of de hoge inflatie, in 2022 lager zijn dan in 2021. 
De ontwikkeling is als volgt: 
 

Boekjaar Ontvangen donaties 

 

2019 € 1125,-- 

2020 € 1710,-- 

2021 € 1695,-- 

2022 € 1345,-- 

 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden van De Klup op 1 februari 2023 te 
Gouda. 
 
 
 
 
Bert Gravesteijn,       Barend Verkerk, 
Voorzitter        secretaris-penningmeester 


