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Voorwoord
We kijken terug op een bijzonder jaar. Covid-19 
heeft plannen doorkruist. Deze pandemie 
heeft ons weer eens bewust gemaakt hoe 
kwetsbaar wij en de samenleving zijn én dat 
niet alles maakbaar is. 

Niettemin is er door velen hard gewerkt 
om de senioren in deze moeilijke tijd te 
blijven ondersteunen. Het bestuur heeft 
ervaren dat zowel vrijwilligers als docenten 
meedenken, zich flexibel opstellen en kijken 
naar mogelijkheden. Creativiteit, daadkracht 
en verantwoordelijkheid nemen tekent de 
SWOGB. 

Veel activiteiten zijn dit jaar tijdelijk en/of 
anders aangeboden. 

Deelnemers aan activiteiten hebben alleen 
de eerste twee maanden contributie betaald. 
Ondanks dit gegeven hebben we 2020 
financieel positief afgesloten.

Alle acties met daaraan de gelabelde gelden zijn 
dit jaar, als gevolg van Covid-19, niet opgepakt.
We hopen dat we in 2021 weer meer vrijheid en 
mogelijkheden krijgen om elkaar te ontmoeten, 
samen te bewegen en aan de slag te kunnen 
gaan met onze ambities.

Namens het bestuur
Frans Brienen
Voorzitter SWOGB
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2020 het jaar waarin veel dingen  
anders zijn gegaan
Van de gemaakte plannen is er weinig 
gerealiseerd. In de eerste twee maanden zijn 
overlegmomenten en activiteiten nog gewoon 
door kunnen gaan. Vanaf maart tot eind 
2020 hebben de Corona maatregelen van de 
overheid, veel impact op onze organisatie. 
Activiteiten zijn grotendeels stilgelegd of 
zijn anders georganiseerd, diensten krijgen 
een ander invulling en vrijwilligers krijgen te 
maken met hun eigen kwetsbaarheid. Alle 
overlegmomenten zijn in beginsel geannuleerd 
totdat het video overleg zijn intrede doet. 

Creativiteit en daadkracht tekent de SWOGB
We hebben dit jaar ervaren hoe begaan de 
vrijwilligers en docenten zijn met hun cliënten 
en deelnemers. Er is naar een andere invulling 
van contact gezocht. Bijvoorbeeld niet op 
bezoek kunnen, dan maar bellen of een kaartje 
sturen of op afstand met elkaar wandelen. Of 
tips doorgeven wat je wél zou kunnen doen. 
Docenten hebben online- of buiten les gegeven 
of een koffie-uurtje georganiseerd. Op een 
creatieve wijze hebben zij toch binnen de regels 
de activiteiten voortgezet.

In de strijd tegen de eenzaamheid zijn in de 
zomermaanden activiteiten georganiseerd en 
opengesteld voor alle senioren uit de gemeente 
Boxmeer. Deelname was gratis.

In de herfst zijn de maatregelingen opnieuw 
aangescherpt. Voor een aantal vrijwilligers 
is, gezien hun eigen kwetsbaarheid of de 
kwetsbaarheid van de cliënt, bezoek niet 
meer mogelijk. Andere vrijwilligers konden 
toch doorgaan met hun vrijwillige bezoeken, 
omdat de situatie gunstiger was. Mede door 
hen is de mantelzorger ondersteund en is een 
steentje bijgedragen aan de vermindering van 
eenzaamheid bij ouderen met een klein netwerk. 
Zo is een gevarieerd palet aan intermenselijk 
contact ontstaan en voortgezet. Dat neemt niet 
weg dat het zowel voor de senior als voor de 
vrijwilliger lastige tijden waren in 2020.

Vrijwilligers nemen hun taak serieus
De diensten zoals Tafeltje Dekje en de Hulpdienst 
zijn met de nodige voorzorgsmaatregelen 

doorgegaan. Iedere dag weer zijn warme 
maaltijden bezorgd en zijn er mensen naar het 
ziekenhuis of naar de huisarts vervoerd. Ook 
alle andere diensten zijn zo goed mogelijk 
opgepakt om senioren te ondersteunen in deze 
lastige periode. Meestal door vrijwilligers, die 
zelf ook tot de kwetsbare groep behoren. Het 
bestuur en de cliënten waarderen het bijzonder 
dat de vrijwilligers van deze diensten hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen. 

1. Diensten

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje 
In 2020 zijn 120 vrijwilligers actief bij het 
bezorgen van ca. 49.000 maaltijden in de 11 
dorpen in onze gemeente. In samenwerking en 
in goed overleg met de werkgroep, bestaande 
uit 7 coördinators, worden de bezorgers 
aangestuurd om de maaltijden op tijd op de 
juiste plek te bezorgen. Dit jaar hebben, door 
het jaar heen, in totaal 300 personen gebruik 
gemaakt van deze voorziening. Begrijpelijk dat 
er in deze doelgroep ook een groot natuurlijk 
verloop is. Medio oktober is de 100e nieuwe 
gebruiker van 2020 welkom geheten.
In 2020 zijn 18 bezorgers gestopt. Hoofdzakelijk 
vanwege het bereiken van een passende 
leeftijd en een mooie staat van dienst. Gelukkig 
hebben we ook 21 nieuwe bezorgers mogen 
verwelkomen zodat de bezorging gewaarborgd 
blijft. Ook is afscheid genomen van 2 
coördinatoren. Gelukkig zijn er twee goede 
vervangers voor hen gevonden.

De Hulpdienst
De hulpdienst heeft dit jaar zijn dienst weer 
bewezen. Met beschermende middelen én 
afspraken zijn er maar liefst 781 vervoersvragen 



Pagina 3

en 181 vragen voor het doen van boodschappen 
gerealiseerd. Verder zijn er een tiental klussen 
en twintigtal begeleidingsmomenten en/of 
doorverwijzingen geweest. 
Dit alles is gerealiseerd door 40 vrijwilligers en 
zeven coördinatoren. Ook deze groep mensen 
verdient een dik applaus!

De volgende diensten worden in nauwe 
samenwerking met Sociom aangeboden. 
Senioren komen meestal via Sociom met 
SWOGB in contact. Voor de diensten worden 
ervaren en deskundige vrijwilligers ingezet. Zij 
krijgen intervisie, scholing en ondersteuning 
van Sociom. 

Aanwezigheidshulp
In december 2020 waren er 33 vrijwilligers 
in 44 maatjestrajecten actief. Er zijn in 2020 
17 nieuwe trajecten gestart en 18 trajecten 
afgerond. Door een goede samenwerking 
met andere organisaties zijn ook vragen 
opgepakt door: de Zorgcoöperatie in Oeffelt, de 
Zonnegroet in Overloon, het Wijkleerbedrijf in 
Boxmeer en Sociom|Zin. Voor ondersteuning 
bij de boodschappen is regelmatig verwezen 
naar de Hulpdienst van de SWOGB.

Voor deze groep vrijwilligers was 2020 een extra 
uitdaging in het zoeken naar mogelijkheden tot 
voortzetten van het contact. Soms is alleen 
maar telefonisch of schriftelijk contact mogelijk. 
Met name als er sprake is van gehoor problemen 
of van dementie is het lastig om een alternatieve 
manier van communiceren te vinden. Er zijn 
vrijwilligers, die mensen niet thuis bezochten, 
omdat ze zelf kwetsbaar zijn of bang zijn om 
anderen te besmetten. Er zijn ook vrijwilligers, 
met een klein netwerk die iemand bezochten 
met ook een klein netwerk. Hierdoor ontmoetten 
ze elkaar toch wekelijks. 

Activerend huisbezoek 
Voor de zes vrijwilligers was 2020 een 
ingewikkeld jaar. Waartoe kun je mensen 
activeren als veel plekken gesloten zijn voor 
bezoek of als mensen bang zijn om naar 
buiten te gaan? Dit vraagt veel flexibiliteit van 
de vrijwilligers. Nieuwe vragen zijn opgepakt, 
zoals met iemand gaan wandelen of met 
iemand op stap gaan, die anders thuis zit. Er 
zijn op dit moment zes cases actief. In 2020 zijn 
twee cases afgesloten en twee nieuwe cases 
opgepakt. Bij Activerend huisbezoek zitten 
ook cases, die veel van de vrijwilligers vragen 
doordat er sprake is van psychische problemen. 
In samenwerking met de professional kijkt men 
wat de grenzen zijn van het vrijwilligerswerk en 
wat bij de professionele hulpverlening hoort.

Belasting invulhulp 
De senioren met een bescheiden inkomen 
konden ook in 2020 terecht bij de negen 
deskundige vrijwilligers van SWOGB en KBO. 
Speciaal opgeleid en jaarlijks op de hoogte 
gebracht van de laatste ontwikkelingen op 
belastinggebied, kunnen ze veel senioren 
bijstaan bij het invullen van de belasting.
Het accountantskantoor Bol stelt hiervoor, zoals 
ieder jaar, gratis twee medewerkers voor twee 
dagen beschikbaar.
Door de Corona maatregelen is het traject 
vertraagd en is voor alle cliënten uitstel 
aangevraagd tot 1 september. 
De senioren die hier gebruik van maken zijn 
zeer tevreden. 
In 2020 zijn 207 mensen geholpen, waarvan 
55 door Bol en 152 door de vrijwilligers van de 
SWOGB en KBO.

Ouderenadviseurs 
De ouderenadvisering wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de KBO Cluster Plus 
gemeente Boxmeer. Acht deskundige 
vrijwilligers ondersteunen senioren en wijzen 
ze de weg met vragen over wonen, welzijn 
en zorg. Bijvoorbeeld ondersteunen bij het 
aanvragen van huur-of zorgtoeslag.
Een ervaren vrijwilliger heeft in de loop van 
2020 afscheid genomen, dus vanaf 2021 zijn 
er zeven ouderenadviseurs uit diverse kernen 
actief voor de gehele gemeente Boxmeer.
In 2020 hebben 80 mensen een beroep gedaan 
op de ouderenadviseurs. Dat is een forse 
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daling t.o.v. vorig jaar toen er nog 130 mensen 
een beroep deden op de ouderenadviseurs. 
De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen hebben een grote invloed gehad 
op het dagelijkse leven. De vraag is of senioren 
daardoor minder vragen hebben of dat er een 
drempel is om die vraag te stellen.
Ongeveer de helft van de mensen (39) had 
meerdere vragen aan de ouderenadviseur 
en 10 mensen zijn doorverwezen naar een 
professional. 
Opvallend is dat een derde van de contacten 
heeft plaats gevonden via de telefoon en twee 
derde face tot face. Daarin kunnen we zien dat 
de doelgroep, waarvoor de ouderenadviseur 
zijn werk doet communiceert via telefoon 
of persoonlijk contact en niet via mail of 
beeldbellen. Ouderenadviseurs geven aan dat 
de hulpvragen zeer divers zijn en de antwoorden 
erg verschillen in duur en intensiteit. Dit jaar 
hebben de ouderenadviseurs meer via de 
telefoon moeten werken en dat schiep meer 
afstand. In persoonlijk contact worden zaken 
sneller begrepen en dat geeft rust. Hopelijk is 
er volgend jaar weer meer persoonlijk contact 
mogelijk.

Cliëntenondersteuner
In Overloon is een cliëntenondersteuner 
vanuit de KBO, die door alle burgers uit de 
gemeente Boxmeer gevraagd kan worden voor 
ondersteuning bij WMO aanvragen. In 2020 
heeft hij twee mensen kunnen bijstaan bij hun 
zorgvraag.

Telefooncirkel
De telefooncirkel bestaat uit een groep van 
11 deelnemers en zeven vrijwilligers. In de 
loop van 2020 is een deelnemer gestopt. De 
verwachting was, dat er gedurende dit jaar 
nieuwe deelnemers bij zouden komen, omdat 
telefonisch contact vaak een van de weinige 
contactmogelijkheden was. Maar dat is niet 

gebeurd. Op allerlei manieren is aandacht 
gevraagd voor de telefooncirkel, zoals in 
plaatselijke blaadjes, maar dit heeft niet geleid 
tot meer deelnemers.
De bestaande deelnemers zijn blij met de 
onderlinge contacten.
Normaal worden er regelmatig gezamenlijke 
bijeenkomsten georganiseerd maar dat was dit 
jaar niet mogelijk. Wel hebben de vrijwilligers 

extra contact opgenomen met de deelnemers, 
door een keer extra te bellen, een keer een 
plantje te brengen of een kaartje te sturen. Dit 
werd door de deelnemers enorm gewaardeerd. 

Thuisadministratie
In 2020 hebben de vijf vrijwilligers van de 
thuisadministratie enorm hun best gedaan om 
toch de administratie bij de mensen op orde te 
houden. Door de maatregelen gedurende 2020 
zat er wel meer tijd tussen de bezoeken, dan in 
andere jaren.
In een aantal gevallen heeft een sociaal werker 
van Sociom tussentijds de papieren nagekeken 
en op orde gebracht.
Toch zijn er in 2020 weer 30 mensen geholpen 
met hun thuisadministratie en zijn er 108 
bezoeken gebracht. Dat is gemiddeld 3,5 
bezoek per cliënt. Voor veel cliënten van de 
thuisadministratie is het een gemis, dat de 
vrijwilliger minder kon komen, juist in een 
periode dat er veel behoefte is aan contact. Ook 
de thuisadministrateur heeft vaak een functie 
voor het sociale contact met de senior.

2. Cursussen

In 2020 zijn er als gevolg van Covid-19 geen 
cursussen gegeven. Ook de individuele 
computerlessen zijn daarom niet door kunnen 
gaan.

Een mooi voorbeeld: een deelnemer van 
de telefooncirkel is op haar 85ste jaar 
verrast. Een vrijwilliger tipte anderen haar 
die dag allemaal te bellen of een kaartje te 
sturen. Een paar dagen later liet mevrouw 
weten dat ze blij verrast was en niet wist 
waar het allemaal vandaan kwam. Zoveel 
aandacht voor haar verjaardag was voor 
haar ongekend.
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3. Activiteiten

De eerste maanden van het jaar zijn alle 
activiteiten door kunnen gaan. Van 15 maart 
tot 1 juli was het niet mogelijk om binnen 
activiteiten te organiseren en de dorpshuizen 
en gemeenschapshuizen waren gesloten. 
Vanaf 1 juli waren er onder strikte voorwaarden 
weer activiteiten mogelijk. Voor de koren en 
de dansactiviteiten is het helaas (bijna) niet 
mogelijk gebleken om weer op te starten.
Door docenten, coördinatoren senioren-
activiteiten en het bestuur is veel geïnvesteerd 
om de activiteiten anders te organiseren 
of een andere invulling aan de activiteit te 
geven. Onder het motto “elkaar ontmoeten 
en/of in beweging blijven”, ook al is het op 
afstand, zijn er vele activiteiten in rond de 
zomermaanden weer gepast opgestart. Door 
de gunstige weersomstandigheden zijn er veel 
bewegingsactiviteiten buiten aangeboden. 

Om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen 
de eenzaamheid, zijn ook in de zomermaanden 
de activiteiten doorgegaan. Alle senioren uit 
Boxmeer hebben gratis kunnen deelnemen.  

In oktober zijn de activiteiten helaas weer 
gestopt. Op 19 november is een aantal 
activiteiten gestart. Vanaf 15 december is alles 
wederom stilgelegd. Door sommige docenten 
worden lessen online aangeboden.
Een groot gedeelte van het jaar zijn er geen 
activiteiten geweest. In de Corona periode is 
aan deelnemers geen eigen bijdrage gevraagd. 
Hierdoor hebben senioren naar eigen behoefte 
en gevoel hun keuze kunnen maken al dan niet 
deel te nemen.

4. Samen aandacht voor ouderen

In 2020 heeft de SWOGB nog frequenter 
samengewerkt met Sociom. Afstemming over 
de steeds wisselend situatie gedurende de co-
ronacrisis was nodig om de vrijwilligers van de 
SWOGB goed bij te staan in hun taak.
Sociom constateerde in 2020 een toename aan 
eenzaamheid. Ook al was er een groot aanbod 
aan mensen, die wilden helpen. Niet iedereen 
die eenzaamheid ervaart vraagt hulp. Vaak 
gaat het om het gemis aan dierbaren of sociale 
activiteiten.
Om de drempel tot contact lager te maken heeft 
Sociom berichtjes gemaakt en rondgebracht. 
Mensen zijn bezocht en er hebben gesprekken 
plaats gevonden aan de deur. De vragen aan 
de WWZ-coördinator zijn in 2020 niet minder, 
maar juist meer geworden. Vaak komen die 
vragen via familie, huisarts, WMO, etc. binnen.
Ook zijn een aantal vragen van senioren door 
vrijwilligers van de SWOGB verwezen naar   
Sociom, omdat het voor de vrijwilliger niet mo-
gelijk was een afspraak te maken in een situatie 
die Coronaproof was of niet door de vrijwilliger 
zelf kon worden opgepakt. Een korte lijn en een 
prettige samenwerking zorgt er dan voor dat de 
senior toch de best mogelijke ondersteuning 
krijgt op dat moment.

5. Organisatie

In 2020 zijn veel overlegmomenten niet door 
kunnen gaan of hebben een andere invulling 
gekregen. Door Covid-19 en de, door de 
overheid genomen, maatregelen moest er 
veel afgestemd worden in het bestuur, met de 
docenten en de coördinatoren. Fysiek overleg 
moest plaats maken voor video-overleg. 

Coördinatoren seniorenactiviteiten SWOGB
Dit jaar is gebleken hoe belangrijk de rol van 
de coördinator seniorenactiviteiten (CSA)is. 
Zij hebben de contacten met de docenten, de 
coördinatoren van alle groepsactiviteiten en de 
beheerders van de locaties. In overleg met het 
bestuur, docenten en CSA zijn er constructieve 
oplossingen bedacht. Er zijn nieuwe locaties 
gevonden, waar activiteiten verantwoord 
hebben kunnen plaatsvinden. 
De brieven van het Dagelijks Bestuur over 
Coronamaatregelen en afspraken waren 
duidelijk en gaven de CSA een duidelijke 
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richting in de verdere uitvoering. 
Sommige CSA vertellen het fijn te vinden om 
zo actief te worden betrokken en iets voor een 
ander te kunnen doen. De taken zijn helder en 
ieder kwartaal is er contact met de groepen. Zo 
blijven de deelnemerslijsten actueel en kunnen 
zaken kortgesloten worden. 
De contacten van de CSA met de KBO of het lid 
van het Algemeen Bestuur zijn per dorp
verschillend. Dit is ook afhankelijk welke taken 
hij/zij nog meer heeft in het dorp. Soms krijgen 
ze vragen van nieuwe mensen en worden ze 
door de CSA de weg gewezen of zorgt hij/zij 
voor een match.

Informatie en communicatie 
Regelmatig is een brief met “Coronanieuws” 
naar vrijwilligers, docenten en KBO’s/KOV 
gestuurd. Op deze wijze zijn zij allen goed 
geïnformeerd over welke activiteiten wel en hoe 
door konden gaan én onder welke voorwaarden 
de diensten toch geboden konden worden. Ook 
de website is telkens hierop aangepast.

Een keer per maand komt in de Maasdriehoek, 
editie gemeente Boxmeer, de seniorenpagina 
uit. Deze wordt ingevuld door de pr-commissie 
en in 2020 is ook Sociom gevraagd mee te 
schrijven. Het is inmiddels een duidelijke 
herkenbare pagina geworden met nieuws over 
activiteiten, cursussen en diensten. Sociom 
verzorgt af en toe een thema.

Ook de dorpskrantjes worden meer benut om 
deelnemers en inwoners meer te informeren 
over plannen en activiteiten van de SWOGB al 
dan niet in samenwerking met de KBO/KOV.

Administratie
Medio 2020 is een duidelijk verbeterde versie 
van de vrijwilligersadministratie in gebruik 
genomen. De vrijwilligersadministratie kan en 

zal voor meerdere doeleinden gebruikt gaan 
worden. De werkgroep administratie werkt 
permanent aan verbetering van haar systemen.

Bereikbaarheid
Per 1 juli heeft Sociom de telefooncentrale 
uitbesteed aan Prospeqtive. Voor SWOGB een 
reden om zelf de bereikbaarheid te regelen. 
De Hulpdienst van Boxmeer heeft een eigen 
nummer en is nu direct bereikbaar. Dit betekent 
dat alle dorpen die een eigen hulpdienst heeft, 
ook direct bereikbaar zijn. 
SWOGB heeft een algemeen nummer en is 
hierdoor ook direct bereikbaar. Wanneer klanten 
het telefoonnummer van Sociom bellen wordt 
de vraag door Prospeqtive doorgestuurd naar 
het secretariaat van de SWOGB.  

Bestuur
In het Algemeen Bestuur is er vanuit Beugen 
weer vertegenwoordiging. Helaas zijn er al 
geruime tijd twee vacatures in het Algemeen 
Bestuur en één in het Dagelijks Bestuur.
Er is weinig animo. Dit betekent dat door het 
huidig bestuur meer opgepakt moet worden en/
of plannen niet of vertraagd uitgevoerd worden. 

Plannen SWOGB van 2020 gaan naar 2021 
Het bestuur van de SWOGB had plannen om 
in 2020 nieuwe projecten op te pakken om ook 
de opgebouwde reserves te benutten. Zoals 
het huiskamerproject, in diverse dorpen een 
hulpdienst opzetten én het nieuwe fietsen weer, 
samen met KBO/KOV breed op te pakken. 
Door Covid-19 zijn plannen vertraagd. In 2021 
worden deze opnieuw opgepakt. 

We hebben ons dit jaar vooral moeten richten op 
vertalen van de maatregelen naar de diensten 
en activiteiten van de SWOGB. Het zoeken 
naar mogelijkheden en voorwaarden creëren 
waren belangrijk om activiteiten en diensten 
verantwoord te kunnen aanbieden. 

Ook het project “Wonen, Zorg en Welzijn” waar 
de SWOGB nauw bij betrokken is, heeft op een 
heel laag pitje gestaan. In sommige kerkdorpen 
is gestaag doorgewerkt. Begin volgend jaar 
maken we samen met de KBO Cluster Plus 
de balans op én wordt dit project weer verder 
opgepakt
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Lasten Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020
1 Maaltijdvoorziening 279.556€            265.000€            332.421€            

4000 Maaltijden inkoop 254.696€            241.500€            307.250€            
4010 Maaltijdenvervoer 22.427€              21.000€              24.828€              
4020 Overige kosten 2.433€                2.500€                343€                   

2/3 Activiteiten 166.745€            160.000€            117.482€            
4100 Inhuur docenten ZZP-ers 53.853€              48.000€              44.400€              
4150 Inhuur docenten Sportservice 41.604€              44.500€              36.900€              
4200 Huren accomm. sport en spel 34.201€              32.500€              20.444€              
4210 Huur open activiteiten 11.943€              12.000€              6.042€                
4220 Ov. kosten activ. sport en spel 8.585€                8.000€                7.341€                
4300 Computertraining 1.584€                3.500€                169€                   
4310 Kookcursus 1.131€                1.000€                -€                        
4320 Muzieksalon 2.176€                2.000€                910€                   
4330 Uit op zondag 2.693€                2.000€                387€                   
4340 Filmcyclus 634€                   1.000€                308€                   
4350 Gemeentelijke koersbal 248€                   500€                   -€                        
4360 Gemeentelijke dansdag 443€                   500€                   31€                     
4370 Zomeractiviteiten -€                        500€                   -€                        
4380 Kosten regionale activiteiten 774€                   1.000€                -€                        
4390 Overige kosten ontmoetingsact. 6.875€                3.000€                550€                   

4 Diensten 8.448€                10.000€              3.755€                
4400 Ouderenadviseurs 490€                   1.500€                83€                     
4410 Activerend huisbezoek 468€                   1.000€                239€                   
4420 Hulpdiensten 4.359€                4.000€                1.917€                
4430 Aanwezigheidsdienst 1.406€                2.000€                447€                   
4440 Thuisadministratie 1.132€                500€                   681€                   
4450 Telefooncirkel 593€                   1.000€                387€                   

5 Vrijwilligers  12.342€              13.000€              13.660€              
4500 Reservering vrijwilligersfeest 3.649€                3.500€                3.500€                
4510 Kerstattenties vrijwilligers 6.637€                7.500€                8.000€                
4520 Representatiekosten 1.083€                1.000€                74€                     
4530 Reis- e.a. kosten vrijwilligers 973€                   1.000€                183€                   
4540 Reis- e.a. kosten Tafeltje Dekje 1.904€                

6 Bestuur 12.267€              16.000€              8.945€                
4600 PR en communicatie 1.427€                3.000€                1.490€                
4610 Reis e.a. kosten bestuur 1.156€                500€                   333€                   
4620 Vergaderkosten bestuur 669€                   500€                   299€                   
4630 Overige kosten bestuur 1.559€                2.000€                723€                   
4640 Huurkosten organisatie 5.215€                7.000€                4.856€                
4650 Kosten secretariaat Sociom 1.271€                500€                   290€                   
4660 Accountant/verzekering/KvK 359€                   500€                   369€                   
4670 Kantoorartikelen 49€                     500€                   235€                   
4680 Bankkosten 561€                   1.000€                350€                   
4690 Materialen en invent. organisatie -€                        500€                   -€                        

Totaal Lasten 479.359€     464.000€     476.263€     

Baten Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020
8000 Opbrengst verkoop maaltijden 281.587€            265.000€            334.020€            
8100 Subsidie gemeente 132.415€            132.415€            132.415€            
8200 Bijdrage deeln. sport en spel 64.115€              63.000€              13.198€              
8300 Bijdrage deeln. computertraining 840€                   3.000€                760€                   
8400 Bijdrage deelname muzieksalon 2.100€                2.500€                838€                   
8500 Bijdrage deelname kookcursussen 700€                   1.000€                -€                        
8600 Overige inkomsten 880€                   1.000€                700€                   
9000 Rente spaarrekening 19€                     -€                        11€                     
9100 Beschikking maaltijdreserve -2.031€               -€                        -1.599€               
9200 Beschikking risicoreserve -1.267€               -3.915€               -4.080€               

Totaal Baten 479.359€     464.000€     476.263€     

Bijlage: Exploitatierekening 2020



Toelichting exploitatierekening 2020
4000 Forse toename aantal maaltijden (van ca. 39.000 in begroting naar ca. 49.000 werkelijk).

Reden: restaurant Symfonie gesloten i.v.m. Corona waardoor een groter beroep werd
gedaan op Tafeltje Dekje. 

4010 Hogere kosten door aangepaste en langere routes a.g.v. groter aantal maaltijden.
4020 Betreft incassokosten en drukwerk. De kosten van de vrijwilligers van Tafeltje Dekje

zijn vanaf dit jaar ondergebracht bij "reis- e.a. kosten Tafeltje Dekje" (rek.nr. 4540).
4100 Het aantal ZZP-docenten is de laatste jaren toegenomen. Dit heeft geleid tot een geringere

afname van de kosten dan op grond van Corona verwacht kon worden.
4150 Een geringer aantal docenten is in dienst bij de SWOGB (verschuiving naar docenten ZZP). 
4200 Fors lagere huurkosten door het niet kunnen laten doorgaan van activiteiten a.g.v. Corona. 

Er zijn verschillende ruimtes extra gehuurd om activiteiten alsnog te kunnen laten doorgaan
(1,5 meter). Vele activiteiten zijn, i.t.t. andere jaren, in de vakantieperiode doorgegaan.

4210 Soos activiteiten hebben a.g.v. Corona in veel geringere mate kunnen plaatsvinden.
4220 Op deze post worden de kosten geboekt voor (bij)scholing en AED-trainingen voor

docenten, LOVOK kosten voor de koren en de bijdrage voor fitness onder begeleiding
van fysiotherapeuten in Beugen, Overloon, Rijkevoort en Vierlingsbeek. 

4300/4390 Alle activiteiten hebben niet of in veel geringere mate kunnen paatsvinden i.v.m. Corona.
4400/4450 Als gevolg van Corona hebben veel minder ontmoetingen kunnen plaatsvinden.
4520/4530 Lagere kosten i.v.m. Corona
4540 Deze kosten zijn hier voor het eerst opgevoerd en komen van rek.nr. 4020.
4640 Voor de vergaderingen van bestuur en werkgroepen staat De Poel ter beschikking.

Het betreft huur en vooral energie. 
4610/4630 Lagere kosten door o.a. online vergaderen i.v.m. Corona.
8000 Aantal maaltijden is toegenomen tot ca. 49.000.
8100 De jaarlijkse subsidie is vast en wordt niet geindexeerd.
8200 De deelnemers aan de activiteiten hebben hun bijdrage alleen over de maanden januari en

februari hoeven te betalen. Vandaar het tekort van ca. € 50.000.
8300/8500 Geen of minder activiteiten door Corona.
9100 De maaltijdvoorziening is volledig kostendekkend. Er wordt € 1.599 aan de 

egalisatievoorziening maaltijdservice toegevoegd.
9200 Is resultaat 2020. Er wordt € 4.080 aan de risicoreserve toegevoegd.

Resumé

Maaltijden
8000 Opbrengst verkoop maaltijden 334.020€     
4000 Inkoop maaltijden 307.250€      
4010 Vervoerskosten 24.828€        
4020 Overige kosten 343€              

332.421€     
9100 Toev. aan egalisatievoorziening maaltijdservice 1.599€         

Sport en spelactiviteiten  
4100 Inhuur docenten ZZP-ers 44.400€       
4150 Salarissen docenten Sportservice 36.900€       
4200 Huren accommodaties sport en spel 20.444€       
4380 Kosten regionale activiteiten -€                 
4220 Overige kosten 7.341€         

Totaal kosten sport en spel 109.085€     
8200 Bijdrage deeln. sport en spel 13.198€       

Tekort op activiteiten 95.887€       

Stichting Welzijn Ouderen
Gemeente Boxmeer

Colofon
Bestuur SWOGB
Reacties graag per mail aan:
secretaris.swogb@gmail.com

SWOGB, De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer, Tel. 0485-792020, secretaris.swogb@gmail.com, www.swogb.nl
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