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Overzicht  

In dit jaarverslag legt het bestuur van de Stichting Dorpshuis Noordeloos rekening en verantwoording af voor 
het jaar 2020.  

In dit jaarverslag wordt kort ingegaan op de doelstelling van de stichting, wordt een beschrijving gegeven van 
de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar en wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd. 

Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting. Ook wordt dit jaarverslag integraal 
besproken met de gemeente Molenlanden als onderdeel van de verantwoordingsrapportage zoals vastgelegd 
in de gebruikersovereenkomst met de gemeente. 
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Impressie van het jaar 
Wat, na de opening van het Noorderhuis in 2019,  ons eerste volledige kalenderjaar boordevol activiteiten 
had moeten worden, kwam maart 2020 abrupt tot stilstand. De coronapandemie legde het openbare leven 
wereldwijd, in Nederland en ook in Noordeloos volledig plat. Daar stond het Noorderhuis, ons prachtig 
multifunctioneel gebouw met als doel het stimuleren en behouden van de levendigheid en leefbaarheid van 
ons dorp Noordeloos, nagenoeg verlaten. Met hooguit een enkele noodzakelijke activiteit in basisschool, 
kindercentrum, bibliotheek, sportzaal en dorpshuis. Toch kwam ook dit jaar, ondanks de wrange aanleiding, 
het multifunctionele ontwerp en gebruik van het Noorderhuis mooi tot uitdrukking in het gebruik van de 
grote zaal als extra lesruimte voor de school en de coronaproof uitwijk voor het bloedprikken in de kleine 
vergaderzaal. 
 
Een onzekere periode brak aan met in de zomer een voorzichtige terugkeer van activiteiten (uiteraard met 
inachtneming van alle geldende maatregelen) en richting het einde van het jaar weer meer en meer 
beperkingen. De stille momenten zijn door beheerder René Heijboer voor zover mogelijk nuttig besteed door 
de puntjes op de i van de bouw te zetten en de laatste zaken af te ronden. Ook is er, met hulp van ons 
vrijwilligersteam, al het nodige aan (preventief) onderhoud gedaan. De lopende kosten zijn tijdens deze 
lockdown zo veel als mogelijk beperkt. 
 
Door alle gevolgen en maatregelen rond corona is ook in financieel opzicht 2020 een ongewoon jaar 
geworden. De horecaomzet is hierdoor sterk achtergebleven ten opzichte van het jaar 2019. Daarbij speelt 
nog dat de gegevens van 2019 niet goed vergelijkbaar zijn omdat de exploitatie van het Noorderhuis pas in 
het voorjaar van 2019 is gestart. Onze huuromzet is in vergelijking met 2019 in mindere mate teruggevallen, 
zeker als je daarbij in beschouwing neemt dat de huurinkomsten 2019 betrekking hebben op een onvolledig 
jaar. Desalniettemin is er voor 2020, rekening houdend met het bedrag dat ten laste van de voorziening Huur 
MFA is gebracht, een positief resultaat geboekt. Dat er ondanks alle beperkingen nog steeds sprake is van 
een positief resultaat is vooral te danken aan de financiële compensatieregelingen van de rijksoverheid en de 
gemeente Molenlanden. Omdat de steun van de rijksoverheid gebaseerd was op aannames met betrekking 
tot de omzet, is de verwachting dat op basis van definitieve omzetcijfers een klein deel moet worden 
terugbetaald. 
 
Toch zijn er ook in dit wat sombere jaar een aantal lichtpuntjes te melden. Een daarvan is de komst van het 
servicepunt van Bibliotheek AanZet. Al bij de eerste schetsen van het gebouw was er een bibliotheekruimte 
bovenaan de tribunetrap en een servicebalie onder de trap meegenomen. Groot genoeg voor de 
boekencollectie van de school én een bredere leesvoorziening. Het servicepunt is op woensdag en vrijdag 
geopend voor het afhalen en inleveren van boeken en/of andere materialen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers onder professionele begeleiding vanuit AanZet zorgt ervoor dat alle kinderen en andere 
inwoners van Noordeloos toegang hebben tot de collectie. En AanZet ontplooit veel meer activiteiten voor 
kinderen, jongeren en volwassenen die perfect passen in het Noorderhuis, zoals voorlezen, workshops, 
leesclubs en taalcursussen. Echt een aanwinst dus! 
 
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Noordeloos bestond gedurende het jaar 2020 uit: 

• Voorzitter - Henk Voormolen 
• Secretaris - Patrick Koekkoek 
• Penningmeester - Rob Hordijk 
• Gebouw & Onderhoud - Hans van den Heuvel 
• Activatie & Gebruikers - Tim Selders en Peter Verheij 

Voor Patrick Koekkoek zat aan het einde van dit jaar de bestuurstermijn erop en zijn rol als secretaris is 
overgenomen door Annemiek van Vuren.  
 
Al met al was 2020 een jaar dat ons nog lang bij zal blijven. Inmiddels weten we dat ook 2021 zwaar te lijden 
zal hebben onder corona. We kijken reikhalzend uit naar de dag waarop we de deuren van het Noorderhuis 
weer wagenwijd open mogen gooien om te doen waarvoor het Noorderhuis is bedoeld: zo veel mogelijk 
mensen samenbrengen. Blijf gezond en hou moed!  
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Doelstellingen Stichting Dorpshuis Noordeloos 

Doel 

In de statuten van SDN is samengevat het volgende opgenomen over de doelen die SDN beoogt met het 
realiseren van het Noorderhuis: 

a. het na realisatie op een financieel en economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van 
deze MFA (exclusief het gebruik van de ruimten van de School met de Bijbel te Noordeloos); 

b. door middel van het beheer en de exploitatie van de MFA en op alle andere wijzen die daartoe 
dienstbaar zijn, bij te dragen aan de huidige en toekomstige sociale cohesie, leefbaarheid en 
levendigheid van het dorp Noordeloos. 

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door dienstverlening aan- en huisvesting van 
verenigingen, stichtingen, groeperingen, clubs en andere organisaties die bijdragen aan zaken als welzijn, 
jeugd, ouderen, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, sport, ontspanning en/of 
cultuur. Voorts zal de stichting, zelfstandig en/of samen met anderen, een actieve rol vervullen in het initiëren 
c.q. faciliteren van sociaal verbindende activiteiten in Noordeloos. 

Kort gezegd, het dorpshuis is een laagdrempelige centrale ontmoetingsplaats en ‘huiskamer’ voor 
dorpsgenoten. Het biedt onderdak aan het verenigingsleven en draagt bij aan tal van functies en voorzieningen 
die de leefbaarheid van Noordeloos ondersteunen.  

Het is een huis voor de inwoners, gerund door de inwoners. Voor Noordeloos, door Noordeloos! We gaan 
daarbij met respect met elkaar om en houden rekening met elkaar bij het (gemeenschappelijk) gebruik van de 
ruimten.  
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Financieel jaarverslag 
 
          
Balans per 31 december 2020     
 

31 december 2020 
 

31 december 2019 

Actief 
   

    

VLOTTENDE ACTIVA 
   

    

Voorraden  €               1.561,99  
 

 €                  2.260,89      

Vorderingen en overlopende 
activa 

 €            27.266,73  
 

 €                30.482,58  
    

Liquide middelen  €          467.599,44  
 

 €             486.184,04   
  

 
  

Balanstotaal  €          496.428,16  
 

 €             518.927,51  

 
 
Passief    
    
Eigen Vermogen  €                29.768,52    €              20.501,66  
    
Langlopende schulden    
 Voorzieningen   €             453.258,76    €           476.949,52  
    
Kortlopende schulden en overlopen 
passiva 

 €                13.400,88    €             21.476,33  

    
Balanstotaal  €             496.428,16    €          518.927,51  
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Staat van Baten en Lasten 
2020 

     

      

 2020   2019  
      
Baten  €    92.378,65     € 129.611,26   
Directe lasten  €  -12.469,99     €  -35.053,82   
      
Baten -/- Directe lasten   €    79.908,66     €    94.557,44  
      
Exploitatiekosten:      
Salarissen, soc lasten en  
personeelskosten 

 €    49.288,54     €    50.765,04   

Huisvestingskosten  €    57.244,13     €    51.537,68   
Administratie en advieskosten  €      3.125,00     €      2.050,00   
Kantoorkosten  €      2.514,02     €      3.439,32   
Verkoopkosten  €      2.883,81     €      5.932,16   
Algemene kosten  €      7.917,29     €      7.196,39   
Mutaties voorzieningen  €    15.000,00     €  -15.703,81   
Totaal exploitatiekosten   € 137.972,79     € 105.216,78  
      
EXPLOITATIERESULTAAT   €  -58.064,13     €  -10.659,34  
      
 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten  

 €              0,49     €                  -     

Rentelasten en soortgelijke kosten  €        -515,99     €        -323,73   
Financiële baten en lasten   €        -515,50     €        -323,73  
      
RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE  €  -58.579,63     €  -10.983,07  
 
 
Buitengewone baten  €     30.337,83     €            934,25   
Buitengewone lasten  €          -105,10     €                       -     
Buitengewoon resultaat    €     30.232,73      €           934,25  

      
      
RESULTAAT   €    -28.346,90     €    -10.048,82  
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RESULTAAT   €    -28.346,90     €    -10.048,82  

      
Resultaatbestemming:      
Vrijval huurdeel t.l.v. voorziening huur 
MFA   €    -37.613,76     €    -30.550,48  

Resultaat ter bestemming eigen 
vermogen   €        9.266,86     €     20.501,66  

   €    -28.346,90     €    -10.048,82  
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Tot slot 
 
Dit jaarverslag geeft met name inzicht in de financiële prestatie van het Noorderhuis. Ten tijde van het 
opstelling van dit jaarverslag verkeert Nederland nog steeds in lockdown ten gevolge van het coronavirus. De 
impact van die pandemie op de bedrijfsvoering van het Noorderhuis is enorm.  
 
Helaas zal als gevolg daarvan ook het jaar 2021 een veel minder mooi jaar zijn voor en in het Noorderhuis. 
Onze gebruikers kunnen niet ten volle doen wat zij vaak het liefste doen: muziek, sport, dans, samenkomen. 
We hopen dat er snel meer mogelijk is en het Noorderhuis weer het bruisend middelpunt kan zijn van 
Noordeloos. 
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Bijlage 1: Lijst vaste gebruikers van het dorpshuis 
 

Lijst van vaste gebruikers van het dorpshuis en de sportzaal 
1 Gym Vereniging Noordeloos (GVN) 
2 Badmintonvereniging ‘De Smidse Smashers’ 
3 School met de Bijbel Noordeloos (SmdB) 
4 Kindercentrum Bobbi 
5 EHBO Vereniging Noordeloos en omstreken 
6 Muziekvereniging Volharding 
7 Slagwerkgroep Volharding  
8 Volksdansgroep 
9 Ouderengym 
10 Dorpsberaad 
11 Oranjevereniging Wilhelmina 
12 Ons Noordeloos 
13 Linedancegroep Purple Moon 
14 Open eettafel 
15 Historische vereniging 
16 De Gieserwildevrouwen 
17 Boezem Boys 
18 Bibliotheek AanZet 

 


