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Voorwoord
Op 20 april 1979 werd de stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi opgericht. Dit jaar vierde we dan
ook ons 40 jarig bestaan. Het gemeenschapshuis van toen is ondertussen twee keer verbouwd en
uitgebreid met een sportzaal. Van eenvoudig gemeenschapshuis zijn we uitgegroeid tot een
professioneel Multi Functioneel Centrum. Wat hetzelfde is gebleven is dat alles nog steeds volledig
door vrijwilligers draaiende wordt gehouden en het de thuisbasis is voor de meeste verenigingen in
Wellerlooi.
27 oktober 2019 stond dan ook in het teken van het 40 jarig bestaan. Veel van de huidige gebruikers
van ’t Luukske presenteerde zich die dag. Er was voor jong tot oud wat te beleven en de dag werd
zeer goed bezocht. Mooi om te horen dat veel verenigingen er ook nieuwe leden aan over hebben
gehouden.
Afgelopen jaar is de herinrichting aan de voorzijde van ’t Luukske afgerond. De parkeerplaats is
opnieuw ingericht en de Kiss & Ride plek met rotonde is gerealiseerd. Met dank aan de dorpsraad
zijn er nieuwe bloembakken geplaatst.
Als Wellerlooi deden we in 2019 mee met de dorpsvernieuwingsprijs. ’t Luukske had zich samen met
het GreenTeam en de basisschool hiervoor opgegeven. We bereikte de landelijke finale en gingen
met een bus vol inwoners van ons dorp richting Witteveel waar we de 2e plaats in de wacht sleepte
bij deze landelijke wedstrijd. Als Wellerlooi mogen we trots zijn op dit behaalde resultaat. Het
prijzengeld (€ 1.500) is besteed aan de herinrichting rondom ’t Luukske en nieuwe
beregeningsinstallatie bij de school. Ook zullen we volgend jaar een kunstwerk onthullen dat door de
kinderen van de basisschool op dit moment wordt gemaakt en waarvan de materialen betaald zijn uit
het prijzengeld. Wat voor kunstwerk dit zal zijn houden we nog even geheim.
De bezetting van ’t Luukske was ook dit jaar weer goed. Veel jeugdgroepen hielden ook dit jaar weer
hun zomerkamp in ’t Luukske en ook veel weekenden konden we het gebouw aan jeugdgroepen
verhuren. Maar ook naast al deze jeugdgroepen en onze eigen verenigingen weten ook veel
inwoners en vriendengroepen ’t Luukske steeds meer te vinden voor een buurtactiviteit,
Sinterklaasmiddag of jubileum.
We sluiten 2019 dan ook weer operationeel maar ook financieel met een mooi resultaat af. Dit is
alleen mogelijk door de belangeloze inzet van heel veel vrijwilligers die ons een warm hart
toedragen.
Allemaal bedankt hiervoor!

Maurice Bergmans
Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi
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Bestuur en Medewerkers
Het bestuur bestond eind 2019 uit de volgende personen:









De heer M. (Maurice) J.J.J.M. Bergmans (Voorzitter)
De heer H. (Harry) W.J. Martens (Penningmeester/ Secretaris)
Mevrouw M. (Marij) J.G. Fleuren-Nabuurs (Bestuurslid)
De Heer G. (Gertjan) L.A. Deckers (Bestuurslid) namens Scouting Wellerlooi
De Heer E. (Eric) J.H.M. Janssen (Bestuurslid) namens Jeugdcarnaval, Sinte Merte
De Heer H. (Frank) L. Simons (Bestuurslid)
De Heer P. (Piet) de Mulder (Bestuurslid) namens de KBO Wellerlooi
Mevrouw J. (Jeanine) Roelofs–van de Ven (Bestuurslid) namens Fanfare Nooit Gedacht

Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van het volgende bestuurslid:


Ellie Rongen

Nieuw tot het bestuur is toegetreden:


Piet de Mulder

Het Luukske beschikt over een bestuur met brede deskundigheid en inzetbaarheid. Zowel op
juridisch, bestuurlijk, communicatief, financieel en bouwkundig gebied is deskundigheid beschikbaar.
Ook zijn veel verenigingen en gebruikers middels een afgevaardigde in het bestuur vertegenwoordigd
en besluiten ze zo mee over de te varen koers van het MFC. Het hebben van een brede afspiegeling
van de gebruikers in het bestuur en dit is ook vast verankerd in de statuten van het MFC.
Het bestuur heeft in 2019 drie keer vergaderd.
Commissieleden gebouw en inrichting:



Sjaak van Zwieten
Gerty Roelofs

Interieurverzorging:




Helga Balk
Eelkje Rosema
Ineke Roosengarten - van Zuijlen

Vrijwilligerspool:
Naast de bestuurs-, commissieleden en interieurverzorgsters zijn er meer dan 25 vrijwilligers actief,
die zich met groot enthousiasme inzetten voor het MFC. Daarnaast verzorgt het GreenTeam de
buitenomgeving rondom het MFC.

Geen van de bestuursleden of commissieleden ontvangen een financiële vergoeding voor
hun werk / inzet. Alleen onze interieurverzorgers ontvangen een vrijwilligersvergoeding
binnen de fiscale mogelijkheden.
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Gebouw beheer
Ook in 2019 zijn in het MFC meerdere zaken verbeterd of vernieuwd.
Aanpassingen en verbeteringen in en aan het gebouw
De kozijnen van de Boskamer en Keuvelkamer aan de voorzijde van ’t Luukske zijn vervangen door
nieuwe Kunststofkozijnen met HR++ glas. Ook het kozijn met beglazing hoog in de foyer is vervangen
door een kunststofkozijn met HR++ glas. Dit draagt direct bij aan lagere energiekosten. De
boeiborden boven de ingang van de keuvelkamer zijn vervangen door Trespa panelen. We zijn
begonnen met het schilderen van alle kozijnen aan de voorzijde in de kleur antraciet.
De Gymzaal inventaris is uitgebreid met twee minidoeltjes. Ook is een nieuwe valmat gekocht ter
vervanging van een oudere mat.
Op het dak van de gymzaal zijn 66 PV-panelen
geplaats. De leveren ca. 17.000 kWh per jaar wat
goed is voor een besparing op onze energiekosten
van ca. € 3.000,=. Deze investering is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van € 7.100 van het
VSBfonds. Mede door deze donatie en een
aangevraagde subsidie verwachten we deze
investering in ca. 3 jaar terug te verdienen.

Er zijn 12 nieuwe koffiekannen gekocht ter vervanging van de oude koffiekannen.
Om de veiligheid te vergroten zijn twee extra brandblussers
geplaatst in de hal en boven bij de tribune van de sportzaal.
Op de ruiten van de centrale hal is beletering aangbebracht.
Beter voor de vogels maar ook mensen die af en toe de ruiten als
in- of uitgang aanzagen.

Buiteninrichting
Aan de voorzijde van ’t Luukske hebben we een nieuwe boom
gepland. Aan de achterzijde is de beregeningsinstallatie
uitgebreid zodat we het trapveldje, de voortuin van de
basisschool en ook in een warme zomer groen kunnen
houden.
De gemeente heeft in 2019 de bestrating aan de voorzijde van
’t Luukske aangepast conform het door ons in samenwerking met Arcadis en KNHM gemaakte
ontwerp. We gaan nog enkelele zitelementen plaatsen aan de voorzijde ter aankleiding.
Ter bescherming van de voorgeven van het pand zijn varkesruggen geplaatst.
Met dank aan de dorpsraad zijn vier bloembakken geplaatst aan de voorzijde van het pand.
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Speeltuin
Eind 2019 zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van de stichting Speeltuin Wellerlooi. Dit heeft
ertoe geleid dat met ingang van 1 januari 2020 het beheer van de speeltuin op de vinkenkamp zal
overgaan naar ’t Luukske. Een deel van de huidige bestuursleden van de speeltuin stichting nemen
vanaf 1 januari zitting in een nieuwe speeltuincommissie van ’t Luukske met een afvaardiging van één
persoon (Chantal Melissant) in het bestuur van ’t Luukske. De tegoeden van de speeltuinstichting zijn
overgedragen aan ’t Luukske en als aparte voorziening “Speeltuin onderhoud” opgenomen op de
balans van ’t Luukske.
Door de krachten te bundelen wordt de continuïteit en het beheer van de speeltuin beter
gewaarborgd.

Monique Visser draagt de sleutel van de speeltuin over aan Maurice Bergmans
De nieuwe speeltuin commissie binnen ’t Luukske zal per 1 januari 2020 bestaan uit:





Nicole Robben
Chantal Melissant
Rianne Fransman
Jose Thissen

Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi

8

Jaarverslag 2019

Activiteiten en Gebruikers
De volgende verenigingen en organisaties uit Wellerlooi hebben o.a. het afgelopen jaar van ’t Luukske
gebruik gemaakt: (in alfabetische volgorde)
 Archief de Loi
 Oranje Comité
 Basisschool Catharina (musical, carnaval
 Ouderengym
en kerstuitvoering)
 Samen in Beweging
 Dansgarde & Jeugddansgarde
 Scouting Wellerlooi
 De Jeugdkuluut
 Sinterklaascomité
 Dorpsraad Wellerlooi
 St. Merte Comité
 EHBO Well-Wellerlooi
 Volksdansgroep
 Fanfare Nooit Gedacht
 Wandelvierdaagse
 Fotogroep Wellerlooi
 Wellerlooise Post
 KBO afd. Wellerlooi
 Yoga
 KVW Wellerlooi
 Zonnebloem
Enkele van de huurders van buiten Wellerlooi: (in alfabetische volgorde)
 Buteyko (Leudal)
 Ldance (Wanssum)
 Flamingo’s 56 (Gennep)
 Limburg Glasvezel
 Handbalvereniging Blerick
 Polen Comité Bergen
 Harmonie de Vriendenkring (Well)
 Reg. Voetbalteam Lomm
 Jeugdorkest (Bergen)
 Scouting Oost 1 (Amsterdam)
 Jong Nederland Herkenbosch
 Scouting Someren-Eind
 Jong Nederland Waubach
 Stichting DoeJeMee (Bergen)
 Kempen Consultancy (Rijkevoort)
 TWC Noord Limburg (Bergen)
 Kern (Bergen)
 TSHV Camelot Tilburg
 KickSlim (Venlo)
 Volleybalvereniging Boemerang Komeet
(Druten)
 Korfbalvereniging Wageningen
 Zumba
 KVW Neerbeek


KVW Steyl

Enkele van de huurders van de sportzaal: (in alfabetische volgorde)
 Badmintongroep Wellerlooi
 Bassischool Catharina
 DoeJeMee
 Flamingo’s (Gennep)
 Fles
 Jeugd EWC/Resia
 Praktijk Hans Coumans
 RKSV Kok ‘98
 Volleybalgroep Wellerlooi
 Zaalvoetbal Krat74
 Dansgardes (Kuluut en Jeugd Kuluut)

Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi

9

Jaarverslag 2019

Jaarrekening
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Resultaat
We hebben 2019 afgesloten met een winst van € 17.289 (2018: € 15.905) voor afschrijvingen en
reserveringen. Na reserveringen en afschrijving resteert een winst van € 6.089 (2018: € € 4.705). Dit
resultaat is 29.4% beter dan 2018.

Verhuurinkomsten
De verhuurinkomsten van het MFC zijn
Omzet Verhuur & Horeca
gestegen t.o.v. 2018. Dit t.g.v. een goede
verhuur in de zomer en weekenden.
60.000
Als MFC zijn we er ook in eerste instantie
50.000
voor de lokale verenigingen en inwoners en
40.000
deze gaan voor op andere activiteiten of
30.000
20.000
huurders van buiten Wellerlooi.
10.000
Onze exploitatie is gezond genoeg om ruimte
te bieden aan initiatieven van lokale
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
verenigingen zonder dat dit een al te grote
impact heeft op de exploitatie van het MFC. We onderscheiden ons op dit punt duidelijk van andere
MFC met een commerciële exploitant.
De huurinkomsten van de sportzaal zijn in 2019 gelijk gebleven t.o.v. 2018. De sportzaal draagt
positief bij aan het exploitatieresultaat. 24% van onze huurinkomsten werden in 2019 gegenereerd
d.m.v. de sportzaal.

Horeca inkomsten
De horeca-inkomsten daalden ligt met 8.3% t.o.v. 2018. Er waren minder grotere evenementen t.o.v.
2018. De bruto marge bleef gelijk aan de marge in 2018.

Opbouw omzet
Ook in 2019 kwamen de meeste inkomsten uit groepsverhuur. Van alle inkomsten komt ca. 55% van
organisaties van buiten Wellerlooi. Door de spreiding van activiteiten en omzet zijn we als organisatie
minder kwetsbaar mocht een bepaalde activiteit in een jaar een keer minder zijn.

Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi

16

Jaarverslag 2019

Eenmalige baten en opbrengsten
We ontvingen € 2.090 aan betaalde energiebelasting voor het Luukske terug over 2019.
Als deelnemer aan NL-doet 2019 ontvingen we € 400 van het
Oranje Fonds. Tijdens de ClubSupport actie van de Rabobank
mochten we een cheque in ontvangst nemen van € 300.
7 certificaten (€ 175) werden door de houders geschonken
waarvoor onze dank. 12 (€ 300) certificaten werden niet aangeboden voor terugbetaling en zijn
komen te vervallen en als eenmalige inkomsten ingeboekt.
Van Hoeve de Maasduinen en Control Union Certifications ontvingen
we tijdens ons 40 jarig jubileum een cheque van € 250 waarvoor
onze dank. We gaan dit bedrag op zo’n manier besteden zodat het
ten goede komt aan alle gebruikers/verenigingen.

Van het VSBfonds ontvingen we een bijdrage van € 7.100 voor
de aanschaf de 66 PV-panelen

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
Per 1 januari 2019 is het mogelijk voor sportaccommodaties om subsidie aan te vragen voor kosten
die gemaakt worden voor het onderhoud of nieuwbouw. Deze subsidieregeling is een driejarige
(2019-2021) regeling ter compensatie voor het wegvallen van BTW aftrek op investeringen en
onderhoud van sportaccommodaties.
Op 16 november 2019 heeft ’t Luukske een aanvraag ingediend bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een subsidiebedrag van € 10.744,=. Op 16 december 2019
heeft het ministerie medegedeeld dat de aanvraag compleet is ingediend met alle vereiste
bescheidene en inhoudelijk in behandeling wordt genomen.
Uiterlijk 8 mei 2020 neemt het ministerie een besluit m.b.t. de ingediende aanvraag. Omdat nog
geen vaststelling van het subsidiebedrag heeft plaatsgevonden kunnen hier nog geen rechten aan
worden ontleend. In de jaarrekening van 2019 is hiermee dan ook geen rekening gehouden. Alle
gemaakte kosten m.b.t. het onderhoud en de gedane investeringen zijn wel verwerkt in de
jaarrekening van 2019. Bij toekenning van de subsidie zal deze in 2020 als inkomsten worden
ingeboekt.
Het aangevraagde subsidiebedrag bestaat uit een aanvraag van € 7.507 aan subsidie voor
duurzaamheidsmaatregelen (PV-Panelen, HR++ glas en LED verlichting) en € 3.288 aan subsidie voor
overige investeringen en onderhoudskosten t.b.v. de sportzaal.
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Eenmalige kosten
T.g.v. een tweetal glasschades hebben we twee ruiten van de centrale toegangshal moeten
ververvangen. Het grootste deel van deze kosten zijn gedekt door onze glasverzekering. De totale
kosten t.g.v. het eigen risico bedroegen € 500,=.

Energiekosten
De energiekosten over 2019 zijn veel lager uitgevallen dan in 2018. Het stroomverbruik daalde met
8.6% en het gasverbruik met 20.7% t.o.v. 2018. Hiermee ligt ons huidig energieverbruik inclusief de
sportzaal lager dan het oude Luukske (voor de realisatie van het plan Luukske 3.0) bij een
tegenwoordig veel hogere bezetting/gebruik.
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Als MFC kunnen we 50% van deze energiebelasting terugvorderen. Net als de voorgaande jaren is
ook over 2019 deze teruggave door de belastingdienst goedgekeurd. Omdat door veranderde
wetgeving in de toekomst deze regeling kan komen te vervallen brengen we deze teruggave niet in
mindering op onze energiekosten maar is deze ingeboekt als eenmalige baten.
Met de installatie van 66 zonnepanelen in 2019 verwachten we dat de kosten van elektriciteit verder
zullen dalen. Omdat hierdoor ook minder energiebelasting wordt betaald zal ook deze teruggave
minder worden.

Investeringen
Op het dak van de sportzaal zijn 66 PV-panelen geïnstalleerd. Deze zijn deels gefinancierd d.m.v. een
bijdrage van € 7.100 van het VSBfonds. Er loopt nog een subsidieaanvraag m.b.t. deze investering bij
het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport.
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Afschrijvingen & Voorzieningen
De afschrijving op het gebouw bedroeg € 4.000. De afschrijving op de inventaris bedroeg € 1.200.
Als MFC bouwen we reserves op om in de toekomst de kosten voor onderhoud, en aanschaf van
nieuwe (sport) inventaris te bekostigen.
In 2019 is groot onderhoud uitgevoerd aan de kozijnen aan de voorzijde van de KeuvelKamer en
Boskamer en één van de ramen van de Foyer. De kaartlezer van het toegangssysteem is t.g.v. een
defect vervangen door een nieuwe lezer.
De sportinventaris is in december 2019 gekeurd en geadviseerd is om één van de valmatten te
vervangen. Hiervoor is een nieuwe mat aangeschaft. De kosten hiervoor zijn afgeboekt van de
voorziening sportinventaris.
Op de ramen van de centrale ingang is belettering aangebracht. Dit om te voorkomen dat gebruikers
tegen de ruit aanlopen en ter verfraaiing en herkenbaarheid van het gebouw. De kosten hiervoor zijn
afgeboekt van de voorziening Inrichting.
Voorziening

31-12-2018

Dotatie

Onttrekking

31-12-2019

Streefbedrag

Onderhoud

€ 5.302

€ 3.500

€ 3.738

€ 5.063

€ 50.000

Inrichting

€ 2.476

€ 1.500

€ 908

€ 3.068

€ 20.000

Sportinventaris

€ 4.500

€ 1.000

€ 838

€ 4.662

€ 10.000

-

€ 2.872

€0

€ 2.872

€ 5.000

12.278

€ 6.000

€ 5.484

15.665

€ 85.000

Speeltuin
Totaal

De totale afschrijvingen en reserveringen bedroegen in 2019 € 11.200 (€ 6.000 + € 4.000 + € 1.200).

Winstbestemming
Het bestuur van ’t Luukske heeft besloten de winst over het jaar 2019 als volgt te bestemmen:
De totale winst van € 6.089 wordt toegevoegd aan het eigen kapitaal van de stichting.
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Certificaten Luukske 3.0
Op basis van het behaalde resultaat in 2019 heef t het bestuur
besloten om 60 certificaten (nominaal € 25,=) uit te loten voor
terugbetaling. Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2020
worden deze certificaten uitgeloot. De uitgelote nummers zullen
worden gepubliceerd op wellerlooi.info en in de Wellerlooise
Post.
Deze 60 certificaten vertegenwoordigen een waarde van € 1.500
en 8,9% van het aantal uitstaande certificaten per 31-12-2019.
In 2017 zijn 14 certificaten geschonken en 60 certificaten zijn terugbetaald.
In 2018 zijn 16 certificaten geschonken, 55 terugbetaald en 20 zijn komen te vervallen omdat de
eigenaar zicht niet heeft gemeld na herhaalde oproep binnen een jaar na uitloting.
In 2019 zijn 7 certificaten geschonken, 37 terugbetaald en 12 zijn komen te vervallen omdat de
eigenaar zicht niet heeft gemeld na herhaalde oproep binnen een jaar na uitloting.
Per 31-12-2019 bedraagt het aantal uitstaande certificaten 673 (€ 16.825).

Stand Certificaten per 31-12-2019
37 (€ 925)

32 (€ 800)

152 (€ 3,800)

Uitstaand
Uitbetaald
Geschonken

Vervallen

673 (€ 16,825)
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Winst en Verliesrekening
Bedragen in Euro
Inkomsten

2019

Huur- & Horecaopbrengsten

2018

54.350

53.839

Eenmalige baten

3.180

2.712

Giften & Donaties

1.516

1.565

11

23

-

-

Rente
Subsidies
Totale inkomsten

59.056

59.056

58.138

Uitgaven
Inkoop drank & etenswaren

7.519

7.974

Vrijwilligersvergoedingen

4.570

4.635

2.323

2.157

Onderhoud & schoonmaak

4.618

3.863

Energiekosten

8.474

9.166

Belastingen & heffingen

6.083

7.030

Verzekeringen

4.575

4.432

Rente en Bankkosten

2.050

2.295

Representatiekosten & vergaderkosten2

1.435

681

Kantoormiddelen & kleine inventaris
1

Totale uitgaven

41.645

41.767

42.233

58.138

42.233

Resultaat voor Reserveringen & Afschrijvingen

17.289

15.905

Reserveringen & Afschrijvingen

11.200

11.200

6.089

4.705

Resultaat na Reserveringen en Afschrijvingen

1

T.g.v. hogere afvalkosten vallen de Onderhoud en schoonmaakkosten hoger uit dan in 2018.

2

De representatiekosten vallen hoger uit t.o.v. 2018 t.g.v. kosten gemaakt voor het 40 jarig jubileum.
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Balans
Bedragen in Euro
Omschrijving

Activa

Gebouw & Inrichting

Passiva

586.696

Eigen Vermogen

532.866

Voorziening Inrichting

3.068

Voorziening groot onderhoud

5.063

Voorziening Sportzaal inventaris

4.662

Voorziening Speeltuin

2.872

Hypotheek

49.647

Certificaten

16.825

Crediteuren

275

Vooruit ontvangen Huren / Aanbetalingen 2020
Vooruit betaalde bedragen 2020

700

1

2.308

Debiteuren

3.898

Liquide middelen

12.609

Voorraad2

2.209

Investeringen PV panelen3

14.347

Winst 2019

6.089

Balanstotaal ultimo 2019

622.067

622.067

1

Verzekeringspremie 1e en 2e kwartaal 2020.

2

T.b.v. de Carnavalsbals 2020 is drank ingekocht die als voorraad is ingeboekt. Deze inkoopkosten
hebben betrekking op 2020.

3

De totale investering in de PV-panelen bedroeg € 21.447. Vanuit het VSB fonds is een bijdrage
ontvangen van € 7.100,= die hierop in mindering is gebracht. Er loopt nog een subsidieaanvraag
van € 7.506 m.b.t. deze investering. Pas in 2020 wordt duidelijke of deze subsidie ook wordt
toegekend. Om deze reden is dit project nog apart vermeld op de balans.
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Mutaties op de balans
Mutaties Gebouwen & inrichting
Stand 31-12-2018
Afschrijvingen
Investering gebouw1
Stand 31-12-2019
1

€ 588.083
- € 5.200
€ 3.813
€ 586.696

Buiteninrichting

Mutaties Eigen Vermogen
Stand 31-12-2018

€ 524.661

Winst 2018
Investeringen gebouwen en inventaris
Stand 31-12-2019

€ 4.705
€ 3.500
€ 532.866

Mutaties Certificaten
Stand 31-12-2018

€ 18.225 (729 certificaten)

Schenkingen
Vervallen
Terugbetaald
Stand 31-12-2019

- € 175 (7 certificaten)
- € 300 (12 certificaten)
- € 925 (37 certificaten)
€ 16.825 (673 certificaten)

In januari 2019 zijn 40 certificaten uitgeloot voor terugbetaling.
Mutaties Hypotheek
Stand 31-12-2018
Aflossing KNHM Participaties B.V.

€ 54.935
- € 5.289

Stand 31-12-2019

€ 49.646

Mutaties Vooruit ontvangen Huren / Borgen
Stand 31-12-2018
Aanbetalingen (ter grote van borg)
Restituties Borg

€ 1.250
€ 2.250
- € 2.800

Stand 31-12-2019
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Mutaties Vooruit betaalde bedragen
Stand 31-12-2018

€ 2.267

Betaald 2019
Aanbetaald 2020

- € 3.421
€ 3.462

Stand 31-12-2019

€ 2.308
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Vooruitblik
We verwachten dat we onze huur- en horeca inkomsten op een gelijk peil kunnen houden als in
2019.
Eind 2018 heeft de gemeenteraad van Bergen besloten om het OZB tarief voor maatschappelijke
organisaties te verlagen. In 2020 zal het nieuwe tarief voor het eerst in werking treden. Onze totale
OZB lasten zullen hiermee ca. 25% dalen.
Eind 2019 zijn de PV-Panelen geïnstalleerd op het dak van de sportzaal. Dit zal een jaarlijkse
besparing opleveren van ca. 3.000,=. Ook een nieuw driejarig leveringscontact voor gas en
elektriciteit zal positief bijdragen aan een verdere daling van onze energielasten in 2020.

Zomerkamppret 2019
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