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Het budget van 2021 liet niet toe om additionele

VOORWOORD VAN ONZE

investeringen te doen. Om deze reden is eind 2021 een
impressieboekje met een collage van foto’s uit de

VOORZITTER

praktijk samengesteld waarmee de actieve interesse
voor sponsoren verder kan worden gewekt.

Beste lezer, 2021 ligt weer achter ons, wederom een

Daar waar de stichting in 2019 een terugloop van

jaar waarin de stichting werd geconfronteerd met de

vrijwilligers kende, door onder meer veroudering en de

gevolgen van diverse corona varianten en maatregelen

start van de corona pandemie, is het aantal in 2020 en

dientengevolge.

2021 weer toegenomen tot 24 vrijwilligers op 31

Opmerkelijk was dat de sociale armoede in deze

december 2021 (inclusief bestuur). Daarbij verdient het

periode en de niet-zelfredzaamheid van ouderen nog

de opmerking dat met het huidige team in 2021 het

duidelijker zichtbaar werden. Dit kwam bijvoorbeeld tot

hoogste aantal klussen is verricht sinds de start van de

uiting doordat Ziggo de analoge kabelvoorziening

Daar waar in het jaarverslag 2020 het voornemen is

permanent beëindigde, waardoor veel extra hulpvragen

beschreven om met de initiatieven ‘BelKlus Plus’ en

ontstonden.

‘BelKlus Pro’ de meer omvangrijke klussen te

Ondanks dat de corona in 2021 een forse impact op de
samenleving bleef houden, heeft de in 2019 en 2020
ingezette koerswijziging, door onder meer verjonging

categoriseren, is hier in 2021 praktisch gezien
vooralsnog alleen de aandacht naar het ‘BelKlus Plus’
initiatief uitgegaan.

van ons team, in 2021 voor het eerst duidelijk zijn

Afhankelijk van de verdere toename van de

vruchten afgeworpen. Niet alleen het aantal klussen is

hoeveelheid uit te voeren ‘standaard klussen’ in 2022,

toegenomen, maar ook de interne organisatie heeft in

zal aan genoemde initiatieven verdere invulling worden

2021 een mooie sprong voorwaarts gemaakt.

gegeven.
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BelKlus.
Hoewel er verschillende te realiseren projecten in het
verschiet liggen en het bestuur groot vertrouwen heeft

in alle bij de BelKlus betrokkenen, is het nog niet
definitief te zeggen dat de middelen toereikend zijn
om 2022 met een batig saldo af te sluiten.
Dr. Bob Out
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EXTRA HULP NODIG DOOR LANGER
Z E L F S TA N D I G W O N E N
Door vergrijzing is de noodzaak voor hulp aan het groeien. Ouderen en

mindervaliden wonen steeds langer zelfstandig. Dit leidt er echter toe dat
extra hulp in en rondom het huis nodig is, terwijl er niet altijd iemand
klaar staat om hulp te verlenen. Vaak is de klus te groot om zelf te klaren
en te klein voor de vakman. Daarnaast zijn de kosten voor een vakman
doorgaans voor de hulpbehoevende te hoog.

Het is onze missie om hierin een helpende hand te bieden.
Dankzij een team van 24 vrijwilligers, inclusief het bestuur, en een
coördinatrice, zet de BelKlus zich in om zoveel mogelijk mankracht, maar ook
financiële middelen aan te trekken en deze zo efficiënt mogelijk in te zetten
ten behoeve van haar missie.
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ONZE MISSIE
senioren en gehandicapten op een duurzame manier helpen om langer en prettiger zelfstandig te wonen
met het behoud van hun autonomie.
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I M PA C T VA N D E B E L K LU S

27

72
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JAREN SINDS
OPRICHTING

VRIJWILLIGERS
SINDS OPRICHTING

GEMEENTES
ACTIEF

500.000 +

KILOMETERS GEREDEN

49.647

KLUSSEN UITGEVOERD

14.658

UNIEKE PERSONEN GEHOLPEN
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2021 IN CIJFERS
TOTALE BATEN

TOTALE LASTEN

€ 90.808 (€ 89.170 in 2020)

€ 87.687 (€ 95.818 in 2020)

UITGEVOERDE KLUSSEN

AANTAL VRIJWILLIGERS

3.407 (2.949 in 2020)

24 (23 in 2020)

PARTICULIERE DONATIES

NIEUWE HULPBEHOEVENDEN

€ 14.352 (€10.106 in 2020)

604 (630 in 2020)

GEMIDDELD AANTAL TELEFOONGESPREKKEN PER MAAND

825 (vaste lijn en mobiele telefoon gesprekken)
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O N Z E W E R KG E B I E D E N
SUBSIDIEGEVERS EN SPONSOREN

AMSTERDAM ZUID
577 KLUSSEN
€ 9.000 BIJDRAGE
€ 15,60 BIJDRAGE PER KLUS

AMSTELVEEN
2.369 KLUSSEN
€ 25.000 BIJDRAGE
€ 10,55 BIJDRAGE PER KLUS
OUDER-AMSTEL
190 KLUSSEN
€ 4.000 BIJDRAGE
€ 21,05 BIJDRAGE PER KLUS
UITHOORN
271 KLUSSEN
€ 5.500 BIJDRAGE
€ 20,30 BIJDRAGE PER KLUS

SPONSOREN VAN DE BELKLUS

EIGEN HAARD
1.918 KLUSSEN
€ 25.000 BIJDRAGE1
€ 13,03 BIJDRAGE PER KLUS

1

S T I Cde
H Treguliere
I N G B Ebijdrage
L K L U Svan
| Eigen
J A A RHaard
V E R Sheeft
L A G de2 BelKlus
021
Naast
ook een projectbijdrage mogen ontvangen. Deze bijdrage is niet i n de berekening opgenomen.

WOONZORG NEDERLAND
270 KLUSSEN
€ 5.000 BIJDRAGE
€ 18,52 BIJDRAGE PER KLUS
7

7

ADVIES VAKER GEVRAAGD

2021 IN TERUGBLIK
2021 was een druk en bewogen jaar voor de BelKlus. De efficiencyslagen en de
ingezette koersverandering, in termen van efficiencyslagen en teamverjonging, heeft
in 2021 haar vruchten afgeworpen. In totaal heeft de BelKlus bijna 500 klussen meer
uitgevoerd dan in 2020, wat neerkomt op een klussengroei van meer dan 15%.
ANALOGE TELEVISIE

Een constatering die de BelKlus in toenemende mate in 2021 heeft waargenomen is de
vraag naar adviezen. Vaak weten de hulpbehoevenden gewoonweg niet waar ze

terecht kunnen voor dergelijke vragen. Als vertrouwensorganisatie, richten ze zich
steeds vaker tot de BelKlus. Te denken valt aan adviezen omtrent mogelijke
oplossingen voor grotere (technische) vraagstukken, adviezen over
smartphones/computers en adviezen over erkende installateurs. Ook wordt

bijvoorbeeld, uit angst voor malafide praktijken, aan de BelKlus gevraagd welke
slotenmaker in voorkomend geval moet worden gebeld.

In 2021 heeft Ziggo de analoge kabelvoorziening permanent beëindigd, waardoor veel
hulpvragen kwamen om bij de overstap naar digitale televisie te assisteren. Onder de
doelgroep van de BelKlus bleken nog velen een televisie te hebben van vóór het digitale
tijdperk. De BelKlus heeft in dit kader 137 overzettingen kunnen begeleiden.

UITWERKING VEILIGHEIDSSCAN PROJECT
Om de zelfredzaamheid onder ouderen proactief te ondersteunen heeft de BelKlus

een veiligheidsscan samengesteld, die actief zal worden in 2022.
De pilot hiervan is in de tweede helft van 2021 succesvol afgerond. De scan heeft ten

DUURZAAMHEIDSPROJECT EIGEN HAARD
Het verder verduurzamen van woningen werd in 2021 nog actueler als gevolg van de
stijgende energieprijzen. Zo liep het duurzaamheidsproject met woningcorporatie
Eigen Haard in 2021 gewoon door. De succesvolle samenwerking is ingezet om
huurders van Eigen Haard een eerste oplossing aan te bieden. Dit vooruitlopend op
meer de structurele aanpassingen van de woningen op lange termijn.

doel om onveilige situaties bij senioren en mensen met een beperking voor te zijn. Het
zijn immers vaak kleine dingen die er door de jaren heen in sluipen waardoor de kans
op een ongeval toeneemt. De BelKlus kan na haar adviserende rol aansluitend middels
een uitvoerende rol een enorme toegevoegde waarde voor de doelgroep scheppen.
Het Veiligheidsscanproject zal in 2022 zowel met Gemeente Uithoorn als
Gemeente Amstelveen van start gaan.
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VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN
De BelKlus heeft in 2021 wederom grotendeels de activiteiten die gebruikelijke voor de
EXTRA MATERIALEN INKOOP ALS GEVOLG VAN COVID -19
Steeds vaker dient de BelKlus materialen in te kopen voor haar
hulpbehoevenden. Dit is geen standaard dienst van de BelKlus omdat de BelKlus

de betrokkenheid van de hulpbehoevende wil stimuleren. Over het algemeen
wordt er verlangd dat ze de benodigde inkopen zelf doen zodat deze ouderen

betrokken vrijwilligers worden georganiseerd moeten uitstellen als gevolg van de
Corona-maatregelen. Om de eenheid van het team, nieuw en oud, toch te blijven
stimuleren heeft het bestuur besloten een kleine buitenborrel in de zomer te
organiseren. Het jaar werd gelukkig wel afgesloten met de kerstlunch, die dankzij de
versoepelende maatregelen, mogelijk werd.

onder de mensen blijven, ze de ontwikkelingen in hun omgeving bij kunnen
blijven houden en ze fysiek in beweging blijven.

Helaas zijn de hulpbehoevenden niet altijd in staat om zelf de inkopen te doen
vanwege bijvoorbeeld een fysieke beperking. In 2021 is de vraag naar
inkoopdiensten voor wat betreft materialen sterk toegenomen als gevolg van de
corona-maatregelen. Winkels waren veelal gesloten, online bestellen was vaak

niet mogelijk, en het Click & Collect systeem was voor velen verwarrend. Ook
heerste er met name onder de ouderen angst om überhaupt naar buiten te
gaan. In totaal is berekend dat de BelKlus meer dan 200 uren gespendeerd
heeft aan het inkopen van materialen voor onze hulpbehoevenden.

KLACHTENREGISTRATIE
Ten behoeve van de kwaliteit heeft de BelKlus een centrale klachtenregistratie. De meest
voorkomende klacht in 2021 was de telefonische bereikbaarheid. De overgang naar het
vernieuwde telefoniesysteem werkt, maar een goede telefonische bereikbaarheid blijft
een uitdaging. Er is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid telefoongesprekken, daaruit
blijkt dat er gemiddeld 825 in- en uitgaande telefoongesprekken per maand worden
gevoerd. Dit zelfs met pieken van meer dan 1100 gesprekken per maand in de drukkere
perioden. De BelKlus heeft in 2021 circa 450 voicemails ontvangen met klusaanvragen en
bijna 400 klusaanvragen ontvangen via de website. Het bestuur onderzoekt hoe het
aantal voicemails kan worden teruggebracht tot een minimum en hoe klusaanvragen
efficiënter kunnen worden verwerkt via de digitale weg.
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2 0 2 1 C O M M U N I C AT I E
ONLINE EN OFFLINE
Gegeven de beperkt beschikbare budgetten om te investeren in marketingactiviteiten heeft de BelKlus besloten om de relatief kostbare offline-activiteiten te
beperken tot de gemeentegidsen van Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit gebeurt om
verdere bekendheid onder de senioren in deze regio’s te genereren. Daarnaast is
de BelKlus zowel op Facebook en Instagram actief op het punt van de “story
telling”. Dit zodat zowel ouderen als hun (klein) kinderen achter de schermen
kunnen meekijken.

IMPRESSIEBOEKJE “BELKLUS VRIENDEN
Eind 2021 een is impressieboekje samengesteld met een collage van foto’s uit de
praktijk zodat de actieve interesse voor sponsoren verder kan worden gewekt. Er
zijn in totaal 100 exemplaren voor de eerste uitgave gedrukt.
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I M PA C T U I T O N V E R W A C H T E H O E K
ARMOEDE EN CIRCULARITEIT
In de huidige maatschappij staat bestrijding van armoede, circulariteit, en milieu
terecht hoog op de agenda. Ondanks dat dit niet direct in de doelstellingen van de
BelKlus staat beschreven, is het hergebruik en de verlenging van de gebruiksduur
van zaken een belangrijke activiteit van de BelKlus. De ondersteuning die hierbij
wordt geboden aan hulpbehoevenden, die geen eigen middelen hebben om
goederen zelf nieuw aan te schaffen, heeft ongemerkt een groot positief effect op
de circulariteit.
EIGENWAARDE EN ZINGEVING
De impact van de “jongere oudere vrijwilliger” die hulp biedt aan de oudere
hulpbehoevende, is in algemene zin groot. De hulpbehoevende verhoogt de
zelfredzaamheid met behoud van eigenwaarde. Voor de vrijwilliger is sprake van
een collegiale band met andere vrijwilligers. Daarnaast is bij de uitvoering van
de klussen sprake van een stuk zingeving omdat de vrijwilliger iets goeds doet
voor mensen die dat echt kunnen gebruiken.
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BELKLUS VERHALEN
EEN WENS NAAR FRISSE LUCHT
Een 100-jarige dame, alleen wonend op de derde verdieping van een appartement in
Amsterdam, kon vanwege haar handicap niet meer de steile trap af. Het balkon
opgaan lukte ook niet meer vanwege de hoge deurdrempel.
Normaliter, wanneer zij zich eenzaam voelde, ging ze lekker naar buiten. De frisse
lucht inademen en naar de hemel kijken om met haar overleden man te praten.
Sinds de coronapandemie werd haar sociaal contact beperkt tot de thuiszorg, die
drie keer per dag bij haar thuis kwam. Voor de thuiszorg werd het echter ook steeds
drukker en het kwam ook in dat kader niet altijd meer tot een gezellig gesprek.

De BelKlus werd gevraagd om haar bed en kast naar de andere kant van de woning
te verplaatsen zodat mevrouw bij het raam kon gaan zitten. Voor de twee
“BelKlussers”, die bij mevrouw terecht kwamen, wellicht geen bijzondere aanvraag,
maar voor mevrouw een uiterst waardevolle daad: “dan doet ze namelijk haar raam

open, steekt ze haar hoofd naar buiten, neemt ze een flinke adem frisse lucht en
glimlacht ze haar man in de hemel”.
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K L U S S E N C L A S S I F I C AT I E
Doordat er door meer mensen een beroep op de BelKlus wordt gedaan en de BelKlus ook werd gevraagd voor klussen die normaal ni et binnen het werkbereik of doelgroep vielen, is
gekozen voor een classificatie van de klussen. Hiermee probeert de BelKlus enerzijds misbruik tegen te gaan, als transparanti e te creëren naar de hulpbehoevenden in termen van onze
(financiële) mogelijkheden en kunde. De kern blijft, dat de BelKlus het gat vult tussen een “goede buur” en een professionele partij.

BELKLUS STANDAARD KLUS

BELKLUS PLUS KLUS

BELKLUS PRO KLUS

Omschrijving

Eenvoudige werkzaamheden van korte duur die
vergelijkbaar zijn als hulp van een goede buur.

Werkzaamheden die niet standaard zijn, vaak langer
van duur zijn of specialistisch kennis en/of
gereedschap voor nodig is.

Klussen voor hulpbehoevenden die niet onder de
doelgroep vallen. Deze klussen zijn vaak groter van
omvang maar nog vaak te klein (of te duur) voor
een professionele middenstander.

Duur van de klus

5 tot 45 minuten

45 minuten +

45 minuten +

Complexiteit

Eenvoudig

Eenvoudig +

Complex

Doelgroep

67+ en gehandicapten

67+ en gehandicapten

66 jaar of jonger

Voorbeelden

Lampbolletjes wisselen, meterstanden doorgeven,
tv-zenders instellen, losse stekkers vervangen,
rookmelders plaatsen, zekeringen vervangen,
kapotte planken vastschroeven, schilderijen
ophangen.

Nieuwe armaturen monteren, lampen ophangen,
kranen vervangen, schuttingen plaatsen/repareren,
kattenluiken plaatsen, douchestoelen plaatsen, Ikea
meubels assembleren, horren plaatsen, tapijten
verwijderen.

In deze categorie kunnen dezelfde klussen vallen
als die van een BelKlus Plus klus maar de aanvrager
valt niet binnen de doelgroep van de BelKlus.

Benodigde gereedschap

Geen of basis gereedschap

Standaard gereedschap, bijzondere gereedschap of
extern ingehuurd gereedschap.

Standaard gereedschap, bijzondere gereedschap of
extern ingehuurd gereedschap.

Bijdrage/vergoeding

Vrijwillige bijdrage

Donatie gevraagd van €25,- per uur indien mogelijk

€50,- per uur incl. btw + voorrijkosten
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ONZE HELDEN
KLUS VRIJWILLIGERS

PROFESSIONELE WERKNEMER

Arnoud

Cees

Dennis

Dennis ll

Erik

Ference

Jos

Marinko

Paul

Fred

William

Telefoon en administratie

Pim

René

Nelleke

Telefoon en administratie

Sjaak

Ton

Atie

Telefoon en administratie

Harald

Michael

Sevi Firnous Out

Coördinatrice

ONDERSTEUNENDE VRIJWILLIGERS

Rein

BESTUUR
Bob Out

Voorzitter

Maurits Geelkerken

Secretaris

Pascal Enters

Penningmeester

Joël Out

Alg. bestuurslid
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PROFIEL VAN DE
BELKLUS HULPBEHOEVENDE
GEMIDDELDE LEEFTIJD

ALLEEN WONENDE

83

63%

HUURDER VAN
WONINGCORPORATIE

EIGEN WONING

67%

23%

DIE TELEFONISCHE DE
KLUS AANVRAAGT

DIE DIGITAAL DE
KLUS AANVRAAGT

88%

12%
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FINANCIËN

Dankzij het harde werk van ons team en de steun van onze sponsoren,
was 2021 ons meest impactvolle jaar tot nu toe.
We waren in staat om meer klussen te verrichten, en
meer mensen te helpen dan ooit tevoren.
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BALANS PER 31.12.2021
31.12.2021

31.12.2020

€

€

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Verschil
realisatie
voorgaand
boekjaar

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Automobielen
Inventaris

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal activa

2.503
1.011
3.514

2.928
204
3.132

4.304
4.443
8.747

19.423

11.879

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

BATEN
Subsidies
Sponsorgelden

3.626
12.283
15.909

Realisatie
2021

Incidentele projecten
Overige donaties

2.091

43.150

47.150

41.059

-

30.000

30.000

30.000

-4.194

3.306

1.746

14.352

12.000

12.606

90.808

89.150

91.165

Totaal baten

-

7.500

LASTEN
PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserves

Kortlopende schulden

2.250
-1.842
408

1.500
-4.213
-2.713

19.015

14.592

Kosten duurzaamheidsproject

-2.874

207

Kosten personeel en vrijwilligers

-3.419

58.537

59.200

61.956

224

12.511

12.362

12.287

-11.778

16.432

24.256

28.210

87.687

95.818

105.534

3.121

-6.668

-14.368

Huisvestingskosten

Algemene beheerskosten
Totaal lasten

Resultaat
Totaal passiva
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19.423

-

3.081

11.879
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TOELICHTINGEN

TOELICHTINGEN OP DE BALANS
31.12.2021

31.12.2020

€

€

Vaste activa

GRONDSLAGEN BALANS
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de
gebruikelijke afschrijvingen. De liquide middelen zijn evenals de schulden gewaardeerd op
nominale waarde.

Bedrijfsauto's
Stand per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

2.928
-425
2.503

3.353
-425
2.928

Inventaris
Stand per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

204
999
-192
1.011

380
-176
204

1.084
2.542
3.626

1.030
443
2.830
4.304

11.829
174
281
12.283

4.130
174
139
4.443

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING RESULTAAT
Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen
indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, en dat met lasten en risico's is
rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar. De kosten zijn

Vlottende activa
Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen pensioenpremies
Nog te ontvangen posten

gebaseerd op historische uitgaafprijs. De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door
middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs op basis van verwachte levensduur.

Liquide middelen
ING Bank, rekening courant
ING Bank, spaarrekening, direct opneembaar
Kas
De liquide middelen staan vrij ter beschikking
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EIGEN VERMOGEN
31.12.2021

31.12.2020

€

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Vrijval naar overige vrije reserves
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Dotatie bestemmingsreserve
Stand per 31 december
Overige reserves
Stand per 1 januari
Vrijval uit continuïteitsreserve
Dotatie bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Totaal eigen vermogen

-

10.905
-10.905
-

1.500
750
2.250

750
750
1.500

BESTEMMINGSRESERVE
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de

gebruikelijke afschrijvingen. De liquide middelen zijn evenals de schulden gewaardeerd op
nominale waarde.
CONTINUÏTEIT
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2021 € 408 positief. De continuïteit van de

-4.213
-750
3.121
-1.842

-0
10.905
-750
-14.368
-4.213

408

-2.713

stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van gemeenten en donateurs om deze
financieringen te continueren en te verhogen. Hiervoor zijn eind 2021 toezeggingen gedaan,
waardoor er ten tijde van de jaarrekening geen onzekerheid van materieel belang bestaat op
grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de
werkzaamheden.

VREEMD VERMOGEN
Kortlopende schulden
Belastingen en sociale premies
Te betalen posten
Vooruitontvangen subsidies
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808
2.249
15.959
19.015

1.814
3.778
9.000
14.592
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TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Baten
€

Subsidies
Gemeente Amstelveen
Gemeente Ouder-Amstel
Gemeente Uithoorn
Gemeente Amsterdam Stadsdeel zuid
Sponsorgelden
Woningstichting Eigen Haard
Woonzorg Nederland
Incidentele projecten
Gemeente Amstelveen - bijdrage duurzaamheidsproject
Woningstichting Eigen Haard - bijdrage Duurzaamheidsproject
Overige donaties
Donaties overig
Donaties en inkomsten nieuwe initiatieven

Financiële baten en lasten
Totaal baten
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€

25.000
4.000
5.150
9.000
43.150

25.000
4.000
5.150
13.000
47.150

25.000
4.000
5.500
6.559
41.059

25.000
5.000
30.000

25.000
5.000
30.000

25.000
5.000
30.000

3.306
3.306
14.352
14.352
90.808

6.000
6.000
12.000
20
89.170

7.500
7.500
2.500
10.106
12.606
91.165
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TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Kosten personeel en vrijwilligers
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Ziekengeldverzekering en Arbo dienst
Inleenvergoeding
Kostenvergoedingen vrijwilligers
Kosten vrijwilligersdagen
Overige personeelskosten

Kosten duurzaamheidsproject
Huisvestingskosten
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

35.640
5.806
2.928
2.617
8.718
2.829
58.537

207
12.511

29.500
6.000
2.800
2.600
8.000
10.300
59.200

12.362

35.640
6.005
5.745
1.787
7.859
3.123
1.797
61.955

3.081
12.287

Beheerkosten
Algemene kosten
Afschrijving inventaris
Abonnementen, contributies
Accountantskosten
Kosten loonadministratie
PR, advertenties, reclame, folders
Verzekeringspremies
Bestuur- en representatiekosten
Drukwerk, kantoorbenodigdheden
Gereedschappen, e.d.
Huishoudelijke uitgaven
Bankkosten
Telefoonkosten
Portikosten
Schades (eigen risico)
Kosten internet, website
Brandstoffen transportmiddelen
Onderhoud transportmiddelen
Parkeerkosten
Motorrijtuigenbelasting en verzekering transportmiddelen
Afschrijving transportmiddelen

Totaal baten
Totaal lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

256
192
289
605
361
2.348
430
463
1.310
953
539
348
1.460
113
1.178
1.324
749
3.089
425
16.432

250
176
1.900
1.450
400
5.500
350
300
1.500
750
130
200
1.600
600
3.500
2.000
2.900
750
24.256

446
176
557
351
6.201
409
303
1.654
2.639
1.165
248
2.977
9
80
476
2.245
2.874
1.020
3.955
425
28.210

90.808
87.687
3.121

89.170
95.818
-6.648

91.165
105.533
-14.368
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BELKLUS VERHALEN
MEVROUW MET MINIMUM INKOMEN TREKT AAN DE BEL
De BelKlus ontving een telefoontje van een mevrouw die overstuur was. Nadat de
kalmte haar was wedergekeerd, kon mevrouw vertellen dat zij niet meer wist waar zij
terecht kon en ten einde raad was. Mevrouw was namelijk al een paar keer ernstig in
huis gevallen met alle gevolgen van dien. Ze was slecht ter been en gebruikte een
rollator in huis. Het probleem was haar intercom – deze stond te hoog aan de muur.
Wanneer iemand aanbelde, moest ze met beide handen haar rollator los laten, om
zowel de telefoon van de intercom, als de knop van de beneden deur tegelijkertijd te
kunnen bedienen. Dat was al meerdere keren verkeerd gegaan. Ze verwachtte
aankomende week bezoek van haar familie en was doodsbang dat ze weer zou
komen te vallen. Ze vertelde dat ze aan haar verhuurder had gevraagd om de
Intercom te verlagen maar die had het verzoek geweigerd. Ook had zij meerdere
elektriciens gevraagd om te helpen, maar die vertelden dat ze de te klus te klein
vonden en het te duur voor mevrouw zou worden als ze zouden langskomen.
De BelKlus was van plan kosteloos de intercom te verlagen, zodat mevrouw met twee
handen, zittend op haar rollator, de intercom zou kunnen bedienen. Deze hulp kwam
echter te laat.
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Amstelveen, 3 maart 2021
SLOTWOORD
Het bestuur kijkt trots terug op een bijzonder jaar met een record aantal klussen en
geholpen hulpbehoevenden. De veranderingen die in voorgaande jaren geïnitieerd zijn,
hebben het mogelijk gemaakt om de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in te
zetten ten gunste van deze mijlpalen. Daarnaast is het eigen vermogen eind 2021 net
positief. De BelKlus werkt eraan om het eigen vermogen te versterken zodat ook de

dr. B. Out
Voorzitter

mr. J.M. Geelkerken
Secretaris

mr. P. Enters
Penningmeester

mr. J.P. Out
Algemeen bestuurder

benodigde (vervangings)investeringen in de toekomst kunnen plaatsvinden en de
stichting haar bestaansrecht kan behouden.
Het bestuur dankt in het bijzonder haar team, dat desondanks alle corona -restricties
van het afgelopen jaar zich sterk heeft gemaakt om een helpende hand te bieden.
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DE BELKLUS DANKT
IEDEREEN VOOR
HUN STEUN EN
VERTROUWEN.
S A M E N S TA A N W E S T E R K .
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