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Doelstelling.
De stichting heeft ten doel het adviseren, ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van mensen
zonder een betaalde baan in het algemeen en arbeidsongeschikten in de zin van de WAO/WIA
in het bijzonder.
Daartoe worden in het activiteitencentrum aan de Torendreef 20 te Bladel cursussen,
themamiddagen, hobbyactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd en doelgerichte
informatiebijeenkomsten gehouden. Het spreekuurwerk voor persoonlijk advies en bijstand
aan mensen met een uitkering vormt eveneens een belangrijke taak om die doelstelling te
bereiken.
Bestuur.
Het bestuur is aan het einde van het jaar 2017 als volgt samengesteld:
Theo v.d. Velden
voorzitter
Dick Drupsteen
secretaris
Liesbeth van Aart
penningmeester
Jan van der Kolk
lid
Maria Rosenbrand
lid
Elly van den Ackerveken
lid
Het bestuur vergadert iedere 1 maal per maand.
Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, vergadert
minimaal 1x per maand en indien noodzakelijk meerdere keren.
Op 4 mei 2017 wordt Dick Drupsteen met algemene stemmen toegevoegd aan het bestuur en
neemt het secretariaat over van Maria Rosenbrand.
Op 12 augustus 2017 wordt met algemene stemmen Elly van der Ackerveken toegevoegd aan
het bestuur.
Organisatie.
Het werk van de stichting van bestuur tot cursus- en activiteitenbegeleiding, dag beheer,
onderhoud, werkgroepen, spreekuurwerk e.d. wordt uitsluitend door gemiddeld 45
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.
Naast regelmatig incidenteel overleg wordt eenmaal per jaar met alle vrijwilligers
gezamenlijk overleg gepleegd.
Spreekuurwerk.
Het spreekuurwerk, een belangrijk onderdeel binnen de doelstelling van de stichting, heeft in
de huidige vorm behoefte aan verandering en verbreding.
Wij zijn hierover in overleg met de BUS. Een van de eerste resultaten is dat er een Repair
Café operationeel is. De spreekuurhoudster vormt een vast onderdeel van het Repair Café.
Deelname cursussen en activiteiten
De wekelijkse cursussen bestaan uit:
Kleding maken:
1 dagdeel
Houtsnijden:
2 dagdelen
Timmeren:
2 dagdelen
Aquarel:
1 dagdeel
Schilderen:
3 dagdelen
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Autotechniek:
2 dagdelen
Koken:
2 dagdelen
Mandenmaken:
1 dagdeel
Computercursus :
5 dagdelen
(Zie onze website: www.kompas-bladel.nl)
Aantal en herkomst deelnemers-vrijwilligers
gemeente
aantal
Bergeijk
8
Bladel
161
Eersel
9
Reusel-de Mierden
71
Elders
21
Totaal
270

%
3
60
3
26
8
100

De stichting kan haar werk verrichten door de inzet van 49 vrijwilligers, onderverdeeld in 5
uit Bergeijk, 34 uit Bladel, 4 uit Reusel de Mierden en 2 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.
Overige activiteiten

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 de werkgroep Kompassie en in het Platform Informele Zorg van de
gemeente Bladel. Tevens zijn er contacten met het Praktijkhuis in Bladel.
De stichting heeft de ANBI-status. Zij is ook leercentrum van Seniorweb.
Het Kompas was op 5 maart aanwezig met mandenvlechten en houtsnijwerken op de
Gildedag in den Herd te Bladel.
Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van de stichting is er op 12 mei een receptie
georganiseerd voor genodigden en oud bestuursleden. Op 13 mei is er een feestavond voor
bestuur en vrijwilligers.
Op 14 juni is de Open Dag van het Praktijkhuis bijgewoond.
Op 12 juli is de jaarlijkse fietstocht voor alle begeleiders en deelnemers georganiseerd met
aansluitend een barbecue. Helaas moest de fietstocht in verband met het slechte weer worden
afgelast.
In juli/augustus is de keuken van het kompas 2 dagen ter beschikking gesteld voor de
zomerschoolactiviteiten van de Senioren Vereniging Bladel.
In augustus is de keuken 2 avonden ter beschikking gesteld aan de bv. De Noordhoek.
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Op vrijdag 15 december is een de traditionele oudejaarsborrel gehouden voor alle vrijwilligers
van het Kompas. Door inzet van veel vrijwilligers kon in eigen beheer een goedverzorgde
middag worden geboden, die door 56 personen werd bezocht.
Interne organisatie:
De computers in de lesruimte en voor de administratie hebben allen een upgrade gekregen.
Maandelijks worden er persberichten aan de regionale krantjes geleverd t.b.v. het Repaircafé
en de cursussen.
Ieder 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
15 juni is er een nieuwe verwarmingsketel geplaatst.
11 september zijn er 2 naaimachines en een lockmachine aangeschaft voor de workshop
Kleding maken.
In 2017 zijn alle brandblussers nagekeken en de brandblusmaterialen aangevuld.
De verzekeringen zijn nagekeken en daar waar nodig aangevuld.
In de bestuursvergadering van 4 december 2017 is besloten om het gebouw uit te breiden.
Deze uitbreiding is nodig om een eind te maken aan het ruimtegebrek tijdens de kooklessen
en het timmeren. Hiervoor is een bouwcommissie in het leven geroepen. De bedoeling is om
de ruwbouw voor de zomervakantie van 2018 te hebben gerealiseerd.
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 454,- 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, die ieder jaar enigszins zijn verhoogd, en de gemeentelijke subsidies kan
uit de kosten gekomen worden.
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Financieel jaarverslag 2017
Omschrijving

Diverse opbrengsten verhuur aan
derden
Rente Opbrengsten
Deelnemersbijdragen
Subsidies
Opbrengsten Koffie automaat
Opbrengst Repair Cafe
Div. opbr. oa clubkascampagne
Rabo
Verkoop overig
Totaal opbrengsten

Inkomsten

€ 585,00
€ 103,00
€ 8.814,00
€ 8.190,00
€ 128,00
€ 450,00
€ 348,00
€ 165,00
--------------€ 18.783,00

Omschrijving

Uitgaven

Kantinekosten
Huisvestingskosten (verbouwing
gebouw)
Gas-Water-Electra
Zakelijke lasten
Contributies en Abonnementen
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Telefoonkosten en Communicatie
Portokosten
Verzekeringen
Bankkosten
Representatiekosten
Onvoorziene Uitgaven
Diverse Kosten
Promotiekosten (Jubileum in 2017))

€ 1.101,00
€ 5.335,00
€ 1.419,00
€ 1.072,00
€ 51,00
€ 597,00
€ 725,00
€ 647,00
€ 172,00
€ 874,00
€ 296,00
€ 137,00
€ 17,00
€ 1.123,00
---------------

Totaal Algemene Kosten

Vrijwilligersbijeenkomst
Inkopen Timmeren/Houtbewerking
Inkopen Koken
Inkopen Schilderen/Tekenen
Inkopen Autotechniek
Inkopen Kleding Maken
Inkopen Computer/Ipad/Tablet
Inkopen Engelse Conversatie
Onkosten Vergoeding begeleiders
Inkopen Repair Café

€ 13.566,00

€ 187,00
€ 201,00
€ 3,00
€ 182,00
€ 1.298,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.974,00
€ 173,00
---------------

Totaal Specifieke Kosten
Saldo Winst

€ 5.018,00

€ 199,00
---------------

Totale Kosten

€ 18.783,00

=========
Verslag kascontrole commissie
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De commissie, bestaande uit Leo Rosenbrand en Theo van der Velden, heeft het financieel
jaarverslag 2017 goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd.
Kascontrole commissie 2018
De kascontrole commissie voor 2018 zal bestaan uit Leo Rosenbrand en Dick Drupsteen.
Slot
Een woord van dank aan allen, subsidiegevers, vrijwilligers en al diegenen, die ons werk op
enigerlei wijze ondersteunen.

Bladel, Maart 2018
Het bestuur.
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