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Doelstelling.
De stichting heeft ten doel het adviseren, ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van mensen zonder een betaalde 
baan. Daartoe worden in het activiteitencentrum aan de Torendreef 20 te Bladel cursussen, themamiddagen, 
hobbyactiviteiten ontwikkeld en gehouden. Tevens is er 1 maal per maand het Repair Café en worden doelgerichte 
informatiebijeenkomsten gehouden. Het spreekuurwerk voor persoonlijk advies en bijstand aan mensen met een 
uitkering vormt eveneens een taak om de doelstelling te bereiken. 

Bestuur.
Het bestuur is aan het einde van het jaar 2019 als volgt samengesteld:
Theo v.d. Velden voorzitter
Dick Drupsteen  secretaris
Jan van Buul penningmeester
Maria Rosenbrand  lid
Elly van den Ackerveken  lid

Het bestuur vergadert 1 maal per maand.
Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, vergadert indien noodzakelijk meerdere
keren.

Organisatie.
Het werk van de stichting van bestuur tot cursus- en activiteitenbegeleiding, dag beheer, onderhoud, werkgroepen, 
spreekuurwerk  e.d. wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan. Omdat het activiteitencentrum van maandag tot en met
vrijdag geopend is, vergt dit een goede organisatie met duidelijke structuren en afspraken. Binnen en buiten het 
bestuur is een aantal taken en bevoegdheden verdeeld en zijn per taak een of meer coördinatoren aangewezen.
De stichting kan haar werk verrichten door de inzet van 38 vrijwilligers, onderverdeeld in 1 uit Bergeijk, 29 uit Bladel, 7
uit Reusel de Mierden en 1 van elders.  Zij zijn verantwoordelijk voor het geven van cursussen, het verlenen van 
diensten in het spreekuurwerk, het dag beheer, het onderhoud van het gebouw en het besturen van de stichting. 
Sommige vrijwilligers hebben meerdere functies binnen het Kompas, zoals bestuurslid en cursusbegeleider.
Naast regelmatig incidenteel overleg wordt eenmaal per jaar met alle vrijwilligers gezamenlijk overleg gepleegd. 

Deelname cursussen en hobby activiteiten
De wekelijkse hobby activiteiten bestaan uit:         (zie ook onze website kompasbladel.nl)
Kleding maken: 1 dagdeel
Houtsnijden: 3 dagdelen
Timmeren: 2 dagdelen
Aquarel- acryl 2 dagdelen
Schilderen: 2 dagdelen
Autotechniek: 2 dagdelen
Mandenmaken: 1 dagdeel
Klokken maken 1 dagdeel    Deze activiteit is nieuw in 2019

Daarnaast zijn er incidentele cursussen welke 5 tot 10 weken duren in voor- en najaar:
Kookcursussen
Computercursussen
Conversatie Engels
Glas in lood

Aantal en herkomst deelnemers-vrijwilligers
gemeente aantal %
Bergeijk 7 3
Bladel 151 55
Eersel 12 4
Reusel-de Mierden 84 30
Elders 22 8
Totaal  276 100
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Overige activiteiten en gebeurtenissen

De stichting heeft  zitting in het cliëntenplatform sociale zaken van de ISD, het overlegplatform voor de WMO van de 
gemeente Bladel( POP) en maakt ook deel uit van de ledenvergadering van de BUS (Brabantse 
Uitkeringsgerechtigden Samen). Ook is zij vertegenwoordigd in het Platform Informele Zorg van de gemeente Bladel. 
Tevens zijn er contacten met het Praktijkhuis in Bladel. Ook is er gesproken met de stichting “Vluchtelingenwerk”.
De stichting heeft de ANBI-status. Zij is ook leercentrum van Seniorweb.
Met de Senioren Vereniging Bladel is gesproken over samenwerking. Hier zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Op 28 juni is de jaarlijkse fietstocht voor alle begeleiders en deelnemers georganiseerd met aansluitend een 
barbecue. Tijdens deze dag heeft de aannemer Bouwbedrijf Antonis ons een nieuw naamschild en 2 beach flags aan 
geboden het onze zichtbaarheid zeer ten goede komt.

Een aantal vrijwilligers en cliënten van Öktober” zijn in 2019 3 maal op koffie bezoek geweest.

Met onze vrijwilligers is 4 keer vergaderd ter voorbereiding en evaluatie van de Open Dag.

De Open Dag, die gehouden is op 1 september, met als thema “Vernieuwing” was een groot succes met meer dan 
300 bezoekers. Zeker 37 personen hebben zich opgegeven voor een cursus of hobby activiteit.

In het najaar gaf onze gebouw beheerder te kennen dat hij na 15 jaar trouwe dienst wilde stoppen. In Henk Ansems 
en Johan Box hebben we opvolgers van Leo Rosenbrand kunnen vinden.

Op 15 november is de vrijwilligers avond van de gemeente Bladel gehouden. Maria Rosenbrand kreeg daar de Passie
Award opgespeld.

Op vrijdag 20 december is de traditionele kerstviering gehouden voor alle vrijwilligers en hun partners. De catering 
was uitbesteed aan Just Us en was prima verzorgd. Anja van Lierop verzorgde muzikale omlijsting.

De vorig jaar vernieuwde keuken viel ook in de smaak bij diverse organisaties. Keuken en huiskamer zijn vorig jaar 
gehuurd door onder andere de Blaalse Pot, Volksuniversiteit Eersel, Dichtbij Zorg Reusel, Yoga, Lunetzorg, vrijwilliger
Simon van Hoppe en de Maria school. De laatste heeft in december een aantal keren gebruik gemaakt van onze 
ruimtes om met de kinderen kerststukjes te maken.

In aansluiting op de uitbreiding van de keuken in 2018 zijn in 2019 diverse keukenblokken vernieuwd.

Maandelijks worden er persberichten aan de regionale kranten geleverd  t.b.v. het Repaircafé en de cursussen.

Iedere 3de woensdag van de maand is er het druk bezochte Repaircafé.

In de maanden oktober en november was er extra aandacht voor de lichtbrigade van de ANWB.

Investeringen
In 2019 is een nieuwe vaatwasser en een nieuwe lock-machine aangeschaft. Voor 2020 staat de noodzakelijke 
vernieuwing van de toiletten op het programma.

Subsidies
Diverse Kempen gemeenten steunen het initiatief van Stichting het Kompas d.m.v het geven van subsidies: 
Gemeente Bladel 6.093,- euro, Gemeente Reusel de Mierden 712,50 euro, Gemeente Eersel 930,- euro en de 
gemeente Bergeijk 184,- euro op jaarbasis. Bedragen zijn voornamelijk gebaseerd  op de activiteiten die plaatsvinden 
bij het Kompas voor mensen zonder betaalde arbeid, inclusief inloopspreekuur en het aantal deelnemers uit deze 
gemeenten. 

De stichting het Kompas beschikt over een eigen gebouw, t.w. het activiteitencentrum aan de Torendreef 20 te Bladel.
Dit heeft zo zijn lusten en lasten. Het vrij kunnen beschikken over een gebouw t.b.v. de planning van de vele 
activiteiten is een voorwaarde om onze doelstelling en de daaruit voortvloeiende taken goed te kunnen 
verwezenlijken. Anderzijds drukt het gebouw en de buitenomgeving zwaar op de jaarlijkse exploitatie. Naast de kosten
van de nutsvoorzieningen en het dagelijks onderhoud dient ook afgeschreven/gereserveerd te worden voor groot 
onderhoud en vervanging t.b.v. het gebouw en de inventaris. Dankzij de bijdragen van de deelnemers en de 
gemeentelijke subsidies kan uit de kosten gekomen worden.
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Financieel jaarverslag 2019

Fin.overzicht Balans Totaal

Huuropbrengsten 2354,43 82,64 2.437,07 
Deelnemersbijdragen 11656,07 27,89 11.683,96 
Subsidies 7919,5 7.919,50 
Repaircafé 771,19 771,19 
Overige opbrengsten 771,87 771,87 
BTW 2007,25 -1.061,38 945,87 
Debiteuren 508,2 -508,20 0,00 
Vraagposten -1.095,46 -1.095,46 
Totaal opbrengsten 23.434,00
Huisvestingskosten 6560,08 276,04 6.836,12 
Huishouding 2789,26 2.789,26 
Kantoorkosten 1569,39 1.569,39 
Bestuurskosten 722,38 722,38 
Vrijwilligerskosten 2514,67 2.161,03 4.675,70 
Cursussen en hobbyclubs 998,47 998,47 

Crediteuren 725,18 -725,18 0,00 

BTW 1.287,45 1.287,45 

Overige schulden -545,46 -545,46 

Totaal kosten 18.333,31

Bruto resultaat 5.100,69

Opwaardering Inventaris -1.000,00 -1.000,00 

Afschrijving gebouwen 3.000,00 3.000,00 

Afschrijving inventaris 500,00 500,00 
Reserve onderhoud 3.000,00 3.000,00 
Totaal afschr. en reserv. 5.500,00
Totaal resultaat -399,31

Verslag kascontrole commissie
De commissie bestaande uit Elly van den Ackerveken, Jan de Laat en Marcel Thiels heeft het financieel jaar verslag 
2019 goedgekeurd en daarmee het bestuur gedechargeerd.

Kascontrole commissie 2020
Deze moet nog worden vastgesteld.

Slot 
Een woord van dank aan allen, subsidiegevers, vrijwilligers en al diegenen, die ons werk op enigerlei wijze 
ondersteunen.

Bladel, April 2020

Het bestuur. 
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