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Jaarverslag 2020 van de Stichting Gemeenschapswerk de Rietstek te Riethoven. 

 
 

ACTIEF PASSIEF

Vaste activa Kapitaal 380.600 394.086

materiële vaste activa 298.907 298.907

financiële vaste activa 0 0

298.907 298.907

Voorzieningen

Groot onderhoud 11.490 11.490

Klein onderhoud 3.895 -4.578

Vlottende activa Inventaris 44.383 36.175

voorraden 1.250 1.250

vorderingen en overlopende activa 13.052 5.811 Kortlopende schulden 24.140 6.752

liquide middelen 151.299 137.957

165.601 145.018

464.508 443.925 464.508 443.925

€ € € €

2019

Balans per 31 december 2020

2020 2019 2020

 
Materiële vaste activa 

Dit betreft de boekwaarde van het gebouw Hennepstraat 6a te Riethoven ad € 298.907. 

 

Kapitaal 

Het kapitaal kende in 2020 onderstaande mutaties: 

- Beginstand 1.1.2020      € 394.086 

- Saldo Verlies 2020      €   13.486 

Kapitaalrekening ultimo 2020     € 380.600 

Het kapitaal is in belangrijke mate gegroeid door de waarde van het gemeenschapshuis waarop geen 

schuld meer rust. De resterende aanwas is tot stand gekomen door kleine positieve resultaten tijdens 

haar 57 jarig bestaan.  

 

Kosten 2020 2019 Opbrengsten 2020 2019

activiteiten (minus bijdrage) 7968 8.701 omzet horeca 29.197 65.525

salarissen 51165 68.693 inkoop horeca -/- 11.788 22.934

huisvestingskosten 422 596 marge horeca 17.409 42.591

sfeerkosten 498 1.284 verhuur ruimtes 5.423 6.185

algemene kosten 8.548 5.109 Opbrengst exploitatie 22.832 48.776

bankkosten 324 440

Overige opbrengsten

oud papier 3.245 3.383

diverse/sponsoring 1.443 5.882

subsidie activiteiten 10.000 10.000

subsidie (TUOB) 13.918 14.689

subsidie (TOGS) 4.000

saldo winst saldo verlies 13.487 2.093

68.925 84.823 68.925 84.823

Exploitatierekening per 31 december 2020
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Opbrengsten 

De omzet horeca is door de sluitingen als gevolg van de Corona pandemie zwaar onder druk komen 

staan. Een behaalde marge van krap 60%  t.o.v. de marge in 2019 spreekt boekdelen over de impact 

van deze sluitingen. De belangrijkste reden voor de inkomsten uit verhuur ruimten  is dat in 2020 de 

Dagbesteding grotendeels heeft kunnen plaats vinden. In 2020 is een bedrag van 4.000 euro ontvangen 

uit hoofde van de TOGS regeling. Historisch gezien zijn de overige opbrengsten in belangrijke mate 

afkomstig uit subsidies van de Gemeente Bergeijk 

 

Kosten 

De lagere kosten in 2020 zit hem in de post salarissen (bruto loon en sociale lasten). In totaal zijn deze 

t.o.v. 2019  € 18.600 lager. 

 

Resumé financieel resultaat en vooruitblik 

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering laat in 2020 een negatief resultaat zien groot € 13.487 

Dit was in 2019 nog € 2.093 negatief en in 2018 € 2.017 positief. De vooruitzichten voor lopend 

boekjaar 2021 worden als uiterst onzeker en uitdagend gezien en pas voor 2022 mag op meer 

gebruikelijke omstandigheden worden gerekend en in lijn daarmee hopelijk een einde aan deze 

ongebruikelijke  tekorten.  

 

Vrijwilligers 

Om onze missie en doelen te kunnen bereiken zijn de initiatieven en medewerking van vrijwilligers 

onontbeerlijk. Op dit moment zijn er maar liefst 148 vrijwilligers die de activiteiten van de stichting 

en coöperatie vorm en inhoud geven. Daar zijn we enorm dankbaar voor en erg trots op. 

 

Website Meer Riethoven 

In samenwerking met de Coöperatie, KBO, De Hofstek, Rietstek en Kernraad is de nieuwe 

dorpswebsite Meer Riethoven ontwikkeld en opgestart. De website “Meer Riethoven” is een 

dorpswebsite van, voor en over het dorp Riethoven. Het is een nieuw informatieplatform voor de 

inwoners, nieuwkomers, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden die meer willen weten over 

Riethoven: diensten, voorzieningen, bedrijven, evenementen en veel meer. 

 
Nieuwsgierig ? https://www.meerriethoven.nl/ 

 

 

 

 

 

https://www.meerriethoven.nl/
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Thema’s en hun activiteiten in 2020 

Hoe laten we de toekomst visie, werkelijkheid worden? 

We verbinden en activeren Riethovenaren op 4 thema’s die van belang zijn voor een levendig en 

zelfregelend dorp in de toekomst. Binnen elk thema werken we samen, ontwikkelen we initiatieven, 

benutten we optimaal kwaliteiten en talenten uit ons dorp en dragen zorg voor elkaar.  

• Opgroeien (school, sport, hobby) 

• Leven en samenwonen (voorzieningen en aanbod passende woningen voor jong en oud) 

• Ouder worden(aanbod voorzieningen voor oudere en kwetsbare inwoners) 

• Ondernemen en werken (think and buy local, dorpspotentieel benutten) 

 

Thema:  Opgroeien  

Met het thema Opgroeien richten we ons op de opgroeiende jeugd en hun ouders. 

De weg van opgroeien tot aan het volwassen worden is niet alleen een zorg van elke ouder. Daar zijn 

ook gemeenschappelijke aandacht en passende voorzieningen in Riethoven voor nodig, zoals het 

kinderdagverblijf en de basisschool. Goede voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor 

opgroeiende jeugd spelen ook een zeer belangrijke rol in de afweging van jongeren en jonge ouders 

om in Riethoven te blijven wonen of zich als nieuwkomer (of terugkomer) te vestigen.    

Gemeenschapshuis De Rietstek, zie elders in dit verslag, speelt daarin een zeer belangrijke rol; er 

worden jaarlijks vele activiteiten uitgevoerd. 

Naast deze mooie bestaande activiteiten onderzoeken we de behoeften van de Riethovense ouders en 

jeugd en ontwikkelen we nieuwe initiatieven en activiteiten die leiden tot een aanbod voor peuters, 

kleuters, schoolgaande jeugd en jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid.  

We zien onszelf vooral als “verbinders”. Zo hebben we samen met de basisschool, de Bende van 

Riethoven en (jonge) ondernemers voor de schoolverlaters, en middelbare scholieren die geslaagd zijn 

voor hun examens ,ondanks beperkende coronamaatregelen, toch een mooie afsluiting van deze 

periode mogelijk kunnen maken . Daarbij is de Rietstek ook nauw betrokken. 

 

Ook aan ouders /opvoeders besteden we aandacht. In oktober 2020 is vanwege corona een bijeenkomst 

rondom het thema “het puberbrein” helaas niet doorgegeaan. Aansluitend bij de behoefte zullen we 

wel vaker dit soort avonden organiseren. 

 

In de vakantieperiode is de Sport- en Spelweek georganiseerd.  

 

 

We werken samen met de basisschool en investeren in het behoud van de basisschool en kinderopvang 

en de verdere ontwikkeling tot een moderne gemeenschapsvoorziening. Een randvoorwaarde voor een 

toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp. https://www.meerriethoven.nl/thema/opgroeien/ 

 

Thema:  Wonen en Samenleven 

Met dit thema richt Meer Riethoven zich op huisvesting, maatschappelijke en 

gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingen voor alle inwoners. Jong, oud en met een beperking. 

We stimuleren en organiseren “ontmoeting” tussen jong en oud. Samen leven, samen wonen, recreëren 

en voor elkaar zorgen zijn voor alle inwoners en voor een levendig dorp belangrijk. We organiseren 

goede maatschappelijke voorzieningen en toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen zoals; 

Achter de Sleutel:     School moestuin 

    
 

Duofiets:      MusicBakery Riethoven 

https://www.meerriethoven.nl/thema/opgroeien/
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Meer lezen: https://www.meerriethoven.nl/thema/wonen-en-samenleven/ 

 

Thema: Ouder worden 

Met dit thema richt Meer Riethoven zich op de oudere inwoners. We willen eraan bijdragen dat 

inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in Riethoven kunnen blijven wonen en daarvoor ook een beroep 

kunnen doen op de zorg en hulp die daarvoor nodig zijn. 

Advisering woningaanpassing 

We ondersteunen inwoners die, gelet op hun persoonlijke situatie, geïnformeerd en/of geadviseerd 

willen worden over de keuzes die zij op korte of langere termijn zouden kunnen maken op het gebied 

van toekomstbestendig wonen.  

Achter de Sleutel 

Het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) biedt de gewenste 

mogelijkheden voor het bouwen van seniorenwoningen en dat wordt samen met ons ontwikkeld.  

Bezoekgroep 

We faciliteren de Bezoekgroep Riethoven-Walik.  Zij gaan op bezoek bij zieke, hulpbehoevende of 

eenzame dorpsgenoten. De bezoeken kunnen bestaan uit “even buurten met een kop koffie”, het 

maken van een kleine wandeling of samen een bezoek brengen aan andere mensen. 

Dagbesteding 

Vanaf maart 2017 is er op dinsdag en donderdag van 10-16 uur dagbesteding 

in de Rietstek. Het doel van dagbesteding is om deelnemers uit te dagen om, 

ieder op eigen wijze, actief te blijven in het zelfstandig wonen in het dorp.  

Volgen via facebook: https://www.facebook.com/dagbesteding.riethoven 

 

 

 

 

 

Thema: Werken en ondernemen 

Samenwerking met en van het (lokale) bedrijfsleven en het bevorderen van het ondernemers- en 

werkklimaat staan hoog op onze agenda. Hierbij proberen we de diversiteit aan 

(ondernemers)initiatieven ook te koppelen aan het algemene dorpsbelang, waardoor ondernemers zich 

(nog) meer betrokken zullen voelen bij hun leefomgeving én andersom. 

Wat willen en doen we: 

• Lokale bedrijvigheid stimuleren 

• Dorpspotentieel beter benutten; 

• Gedachtengoed: “think local, buy local” stimuleren; 

• Een verbeterd ondernemers- & werkklimaat in Riethoven; 

• Informatief overzicht van in Riethoven gevestigde bedrijven en in Riethoven woonachtige 

ondernemers op de website van Meer Riethoven;  

• LinkedIn-Groep Ondernemend Riethoven; Zakelijk social media platform van en voor 

(Riethovense) professionals en ambassadeurs verder uitbreiden en onderhouden; 

https://www.linkedin.com/groups/13748124/ 

• Constructief contact met de OVR (Ondernemers Verenging Riethoven). Mogelijke 

samenwerkingen en ondersteuning verder bekijken; 

https://www.meerriethoven.nl/thema/wonen-en-samenleven/
https://www.facebook.com/dagbesteding.riethoven
https://www.linkedin.com/groups/13748124/
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• Ondernemersinitiatieven, gekoppeld aan het algemene dorpsbelang, ondersteunen en verder 

(helpen) initiëren;  

Meer lezen:  https://www.meerriethoven.nl/thema/werken-en-ondernemen/ 

 

 

De Rietstek 

 

 

De Rietstek speelt als gemeenschapshuis en 

“Huis van de Coöperatie” een belangrijke rol 

door het organiseren, faciliteren en 

ondersteunen van een aantal activiteiten. 

 

 

 

• Hobbyclub: Op woensdagmiddag vanaf de herfstvakantie tot 1 april timmert, knutselt, plakt en 

knipt de Riethovense basisschooljeugd erop los bij de hobbymiddag. 

• Vakantiewerk: Iedere eerste week van de zomervakantie wordt de jeugdvakantieweek 

georganiseerd. Een week vol leuke activiteiten voor de basisschooljeugd. Deze groep 

organiseert ook de wandel 4 daagse en ondanks dat deze bedoeld is voor heel Riethoven is het 

vooral de jeugd die deelneemt. 

• Techniekclub op eigen risico;  Op vrijdagavond is er een techniekclub voor kinderen vanaf 10 

jaar. 

• De bende van Riethoven; De Rietstek faciliteert de activiteiten van de Bende van Riethoven. 

https://www.facebook.com/debendevan.riethoven 

• Jeugdcarnaval:  Met carnaval wordt De Rietstek omgetoverd tot Residentie van Jeugdraad de 

Bremspoerskes. Zie https://www.facebook.com/jeugdraaddebremspoerskes.riethoven  

• De Houwmouw. De Rietstek faciliteert het maandelijkse verschijnende dorpsbulletin dat bij 

alle inwoners aan huis wordt bezorgd en ook digitaal beschikbaar is via de dorpswebsite. 

https://www.meerriethoven.nl/houwmouw/ 

 

https://www.meerriethoven.nl/thema/werken-en-ondernemen/
https://www.facebook.com/debendevan.riethoven
https://www.facebook.com/jeugdraaddebremspoerskes.riethoven
https://www.meerriethoven.nl/houwmouw/

