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Voorwoord
Ook in 2021 hebben we helaas, net als in 2020, door corona veel activiteiten moeten stoppen. We
zijn wel delen van het jaar open geweest maar konden alleen les geven in kleine groepen. Veel
cursisten zijn weggebleven uit angst voor besmettingen.
Ook hebben we alle gezamenlijke activiteiten moeten afblazen. Dit is voor de binding aan EVA van
zowel de cursisten als de vrijwilligers een lastige situatie. Door regelmatig van ons te laten horen
middels een whatsappje, kaartje of kerstattentie hebben we ons best gedaan de mensen wel bij EVA
betrokken te houden.
Financieel was het ook een lastig jaar. We hadden veel minder inkomsten uit lesgelden en verhuur bij
vrijwel gelijk blijvende kosten. Daarnaast hebben we veel extra kosten gehad i.v.m. het opknappen
wat een extra lokaal wat we samen gaan betrekken met de speel-o-theek.
In 2022 zijn we met goede moed gestart en gaan we ook nieuwe activiteiten beginnen.

Noëlle Beijers
May Verbeek
Wilja Brokking
Helma Pigmans

3

Algemene informatie
Naam instelling
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer
Nummer KvK
Adres:
E-mail
Telefoon
IBAN

Stichting EVA Vrouwencentrum Venray
Eva Moedercentrum
816 858 755
12061246
Dr. Poelsstraat 8, 5802 AX Venray
info@evavrouwencentrumvenray.nl
0478-510 035
NL13 RABO 0120 4496 50

Beleidsplan
Doelstelling
EVA Vrouwencentrum Venray wil een ontmoetingsplek zijn voor alle vrouwen van Venray,
waar zij uitgaande van de eigen kracht, met respect voor elkaar in diversiteit en gelijkwaardigheid, in
een vertrouwde en veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten, met en van elkaar leren en zichzelf
kunnen ontwikkelen.
Bij EVA Vrouwencentrum Venray komt veel samen: gezelligheid, diversiteit, gelijkwaardigheid,
vertrouwdheid en veiligheid, ontmoeten en contacten leggen, leren en ontwikkelen van je eigen en
elkaars talenten en kwaliteiten. Je voelt de saamhorigheid.

Visie
EVA Vrouwencentrum Venray biedt een laagdrempelige plek in Venray waar vrouwen elkaar kunnen
ontmoeten, maar ook van elkaar kunnen leren tijdens diverse lessen, workshops en andere
activiteiten. EVA staat voor Elke Vrouw Anders en richt zich op vrouwen uit de gemeente Venray.
EVA is een organisatie zonder winstoogmerk en gaat uit van haar eigen kracht. Om EVA te profileren
als een sterke en financieel solide organisatie werken we hard aan een wijde bekendheid binnen de
gemeente Venray. Samenwerking met andere organisaties en sponsoren zien wij als een voorwaarde
om hierin te voorzien. Zo kan EVA bieden waar het in haar missie voor staat.

Inkomsten
Het grootste deel van de inkomsten van EVA komen uit een subsidie van de gemeente Venray.
Daarnaast komt een deel van de inkomsten uit de bijdrage in de lesgelden van de cursisten en de
verhuur van ruimtes.

Besteding Vermogen
Eva heeft niet als doel vermogen op te bouwen. Het huidige vermogen op de balans is geoormerkt
voor bepaalde doelen zoals verbouwing van de keuken.
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Bestuurders
Eva heeft een bestuur met 4 leden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

Noëlle Beijers
Wilja Brokking
May Verbeek
Helma Pigmans

Het bestuur vergadert twee wekelijks. De meeste bestuursleden zijn ook als vrijwilliger actief bij
bepaalde activiteiten van EVA.

Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloningsbeleid voor bestuur en vrijwilligers.
Bestuurswerk en bijna alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd, deze ontvangen
hiervoor geen vergoeding. Enkel kosten die voor de Stichting worden gemaakt, kunnen gedeclareerd
worden. De stichting heeft geen enkel winstoogmerk.
De Stichting heeft een aantal krachten die een vergoeding krijgen. Dit zijn de conciërge, de tuinman
en de poetshulp. De conciërge krijgt een vaste vergoeding van 50 euro per maand, de tuinman werkt
op een gesubsidieerde baan en wordt via Stichting Kiemkracht circa 10 uur per jaar ingehuurd voor
20 euro per uur. De poetsvrouw wordt circa 4 uur per week ingezet en krijgt een vergoeding van
€ 12,50 per uur.

Nieuw lokaal
In 2021 heeft de gemeente ons een extra ruimte toegekend. Dit op voorwaarden dat we dit samen
gaan gebruiken met de speel-o-theek. Deze ruimte ligt tussen ons huidige pand en het pand van de
SGL. De ruimte was lang gebruikt als opslagruimte en er moest veel gebeuren. De gemeente heeft de
toiletgroepen opnieuw ingericht en betegeld, nieuwe radiatoren aangelegd en nieuwe
plafondarmatuur met ledverlichting. Ook is er een doorbraak gekomen tussen Eva en de nieuwe
ruimte met een tussendeur. Het lokaal had nog enkel glas, dit is vervangen door HR+ glas.
Zelf hebben we, onder andere met hulp van de dames van Lions Club de Peelparels de ruimte
schoongemaakt. Met hulp van vrijwilligers is er een keukenblok gezet, een halletje gemaakt en een
plafond in de doorgang gemaakt. Een cliënt van de SGL heeft alle muren, kozijnen en deuren geverfd.
Daarnaast is er ook een nieuwe vloer gekomen.
We zijn erg blij met de nieuwe ruimte en de mogelijkheden die dit voor ons biedt om onze
activiteiten uit te breiden.
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Verslag activiteiten
Taal
Onder invloed van COVID-19 werd het aantal cursisten in het begin van het cursusjaar 2021
beduidend minder. Bij een gebrek aan regelmaat worden mensen onzeker en dat vertaalt zich in
afwezigheid. We sloten onze deuren in navolging van het beleid van de regering en waren vaker nietdan wel open. Onze cursisten waren angstig om Corona op te lopen ondanks alle
veiligheidsmaatregelen door EVA getroffen en waren onzeker of zij de gemiste lessen zouden moeten
betalen. Een ongegronde maar hardnekkige angst.
Wij vonden het onze plicht om zoveel mogelijk informatie over COVID-19 te vertrekken en hebben
daar ruim aandacht aan besteed tijdens onze lessen. De lessen waren nog altijd non-formeel. Onze
docenten geven les op basis van vrijwilligheid en creëren zoveel vertrouwen dat er een optimale
basis voor het opnemen van lesstof ontstaat. De groep van 20 docenten bleef redelijk stabiel en door
het verminderde aantal cursisten was er nog meer individuele aandacht mogelijk. In plaats van 6
groepen in het totaal hadden we 4 groepen overdag en 1 in de avonduren. We vormden clusters
zodat docenten makkelijker lessen van elkaar konden overnemen en zo konden we het verlies aan
capaciteit door Corona volledig opvangen. De betrokkenheid van onze vrijwilligers was
lovenswaardig.
We zien ieder jaar een toename van cursisten in het begin van het schooljaar, dit heeft nu echter
geen plaats kunnen vinden omdat we snel alweer dicht moesten.
Tijdens intakegesprekken horen we dat cursisten voor EVA kiezen, omdat zij gehoord hebben over de
betrokkenheid van onze docenten. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat we les geven in een
huiselijke omgeving, er mogelijkheid is om veel over praktische onderwerpen te praten en dat naast
groepsonderwijs ook individueel gericht onderwijs wordt aangeboden. Het taalonderwijs bij EVA is er
mede op gericht dat cursisten zo goed mogelijk integreren en participeren om op deze manier sociaal
isolement te voorkomen.
De invloed van de nieuwe inburgeringswet is door alle corona maatregelen nog onduidelijk. Dit zal in
2021 opgepakt worden.

Spaanse taalles
Het afgelopen jaar zijn de Spaanse taallessen door corona helaas niet doorgegaan. In 2022 zal
gekeken worden of hier weer mee gestart kan worden.

Breicafé
Het breicafé vond in de periode dat we open zijn geweest, wekelijks plaats op de dinsdagmiddag.
Zoals altijd is er gezelligheid rondom een leuke activiteit.
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Overige activiteiten
Door de maatregelen rondom corona zijn diverse activiteiten niet doorgegaan, zoals de fietslessen,
naailessen, computerlessen, NL Doet, opschoondagen gemeente en de Internationale vrouwendag.

Bestuurlijke taken
Het bestuur vergadert tweewekelijks. Ook in corona tijd is het bestuur actief geweest om zodra het
kon weer open te gaan. Door de wisselende lock-down maatregelen moesten we continu schakelen
en improviseren.

Vrijwilligers
Bij EVA zijn 42 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers geven taallessen, maar er zijn ook
vrijwilligers actief bij het geven van andere lessen, het secretariaat, als gastvrouw en in het bestuur.
Dit jaar hebben we geen activiteiten voor de vrijwilligers kunnen organiseren terwijl er wel behoefte
is om elkaar regelmatig te spreken. Dit hopen we in 2022 weer te kunnen oppakken om te binding
met elkaar te behouden.

Secretariële activiteiten
Er is een vaste groep van 4 vrijwilligers die zich bezighouden met werkzaamheden aan de balie en
telefonie. Zij verzorgen ook de (administratieve) ondersteuning voor de andere vrijwilligers. Het
secretariaat is vrijwel iedere dag aanwezig.

Gastvrouw
Voor de pauzes werken wij met gastvrouwen. Ook dit was lastig in 2021. We hopen in 2022 weer
gastvrouwen te kunnen inzetten. Dit kunnen cliënten van de gemeente zijn, die wij graag de
mogelijkheid bieden om weer in het arbeidsritme te komen. Zij kunnen dan tijdens de pauzes de
koffie en thee verzorgen. Ook vanuit SGL zal er waarschijnlijk een gastvrouw komen.

PR
In 2021 hebben we een nieuwe flyer ontwikkelt. Deze gaat actief verspreid worden om de doelgroep
te bereiken.
Daarnaast is het belangrijk om in de aandacht te komen en te blijven bij onze doelgroep en om
nieuwe vrijwilligers te werven. Dit doen we door het plaatsen van stukjes in de media. Hiervoor zijn
er contacten met bijv. Peel en Maas, Hallo en diverse dorps-en wijkkrantjes. Ook op onze
facebookpagina en website plaatsen we regelmatig nieuwsberichten.
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Vertrouwenspersoon
Ingeval van problemen of een vertrouwd gesprek kunnen mensen terecht binnen EVA bij onze
vertrouwenspersoon José Doesburg-Smits. Dat wordt als erg prettig ervaren. In 2021 zijn er een
aantal telefonische gesprekken geweest. Door de corona-maatregelen kon dit niet anders. Daarmee
werden problemen die een cursist of docent had of mee te maken had, weggenomen.

Onderhoud tuin
Voor het onderhoud van de tuin hadden we een werknemer van Stichting Kiemkracht. Deze persoon
is in dienst bij de NLW en wordt bij ons naar behoefte ingezet.

Samenwerkingsverbanden
EVA staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. De bestaande contacten met
organisaties blijven wij onderhouden, zoals met de Oranjebuurt, 2Switch en Kleur en Kracht.
Daarnaast is er op onregelmatige basis overleg met Kusters Scholing. De Lionsclub Peelparel
ondersteunt ons regelmatig bij activiteiten.
Een nieuwe samenwerking is die met SGL, Stichting Gehandicapten Limburg (website: sgl-zorg.nl). Zij
hebben hun locatie naast die van ons. Bij SGL kunnen mensen met hersenletsel terecht voor onder
andere activiteiten. Eén van de cliënten klust graag en is voor ons een grote hulp geweest bij het
opknappen van ons nieuwe lokaal. Deze heeft hij helemaal geschilderd en heeft daar ook kleine
klusjes gedaan. We gaan ook kijken of SGL gastvrouwen kan leveren.
Ook de speel-o-theek is een nieuwe partner. Zij gaan het nieuwe lokaal samen met ons gebruiken.
Met hen is regelmatig overleg geweest over de inrichting. In de toekomst zullen we moeten kijken
hoe het gezamenlijk gebruik ingericht moet worden.

Verhuringen
In 2021 was het aantal verhuringen minimaal door de corona. We hopen echter dat dit in 2022 weer
zal aantrekken.
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Financieel jaarverslag
Door de coronamaatregelen heeft EVA vaak haar deuren moeten sluiten. Dit heeft geleid tot veel
minder inkomsten uit lesgeld, verkoop van koffie en thee en verhuur. Ten opzichte van ons laatste
‘normale’ jaar 2019 scheelde dat ruim 12.000 euro aan inkomsten.
We hebben in 2021 zoveel mogelijk proberen te bezuinigen op vrijwilligerskosten, energiekosten en
uitgaven voor kantoor en inventaris. De uitgaven aan huur zijn echter vast en beslaan een groot deel
van onze kosten. Het is ons echter gelukt om het verlies beperkt te houden.
Wel hadden we extra kosten voor het opknappen van het nieuwe lokaal. Gelukkig heeft de gemeente
een groot deel van de kosten zoals dubbel glas en het opknappen van het sanitair voor haar rekening
genomen. De werkzaamheden die wij zelf moesten doen zijn vrijwel geheel gedaan door vrijwilligers
waardoor wij de kosten hiervoor konden beperken tot het materiaal. We hebben besloten alle
kosten voor het opknappen van het nieuwe lokaal geheel ten laste te brengen van de winst en verlies
rekening en niet te activeren. Dit kon omdat wij nog genoeg reserve hadden van voorgaande jaren.
Op 12 mei 2022 zijn de cijfers door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Inrichting
Vlottende activa
Kas
Rekening courant
Spaarrekening
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2020
€

31-12-2021
€

779
7.179

359
5.934

497
7.876
20.031

362
623
20.033
7.034
34.345

36.362
PASSIVA
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve
Nog te betalen

22.362
14.000
36.362

17.804
14.000
2.541
34.345

Winst en Verliesrekening 2021

Inkomsten
Verhuur
Verkoop en eetpunt
Lesgelden
Subsidie Gemeente Venray
Retour energiebelasting

Uitgaven
Inkopen
Lesmateriaal
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Rente en bankkosten
Verzekeringen en accountantskosten
Afschrijvingskosten
Vrijwilligerskosten
Opknappen nieuwe lokaal

Netto resultaat

31-12-2020
€
958
390
4.652
18.751
24.751

31-12-2021
€
340
264
1.757
19.089
1.081
22.531

249
275
20.645
2.635
189
639
1.665
1.188
27.485

20
240
18.788
904
204
575
1.665
1.566
3.127
27.089

-2.734

-4.558
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Boekwaarde per 01-01
Aanschaf picknickset
Afschrijving
Boekwaarde per 31-12
Inrichting
Boekwaarde per 01-01
Aanschaf aangepaste bureaustoel
Afschrijving
Boekwaarde per 31-12
Vlottende activa
Liquide middelen
Kas
Rekening courant
Spaarrekening

Nog te ontvangen bedragen
Stand per 1 januari
Retour te ontvangen Keijsers Manders
Retour te ontvangen Glascentrale
Stand per 31 december
PASSIVA
Eigen Vermogen
Stand per 1 januari
Netto-resultaat
Naar bestemmingsreserve
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging renovatie keuken
Stand per 31 december
Nog te betalen bedragen
Stand per 1 januari
Vloer nieuwe lokaal Vloer Enzo
Stand per 31 december

31-12-2020
€

31-12-2021
€

1.199
-420
779

779
-420
359

7.711
713
-1.245
7.179

7.179
-1.245
5.934

497
7.876
20.031
28.404

362
623
20.033
21.018

-

0
3.587
3.447
7.034

39.096
-2.734
-14.000
22.362

22.362
-4.558
0
17.804

14.000
14.000

14.000
14.000

-

2.541
2.541
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021
31-12-2021
€
INKOMSTEN
Subsidie Gemeente Venray
Verhuur
Verhuur Oranjebuurt
Verkoop diversen
Lesgelden
Eetpunt
Activiteiten
Retour energiebelasting
Totale inkomsten
UITGAVEN
Inkopen
Inkopen kantine food
Inkopen kantine non food
Lesmateriaal
Lesmateriaal taal
Huisvestingskosten
Huurkosten
Gemeentelijke belastingen
Energie en water
Schoonmaakkosten
Corona maatregelen
Onderhoud en reparatie gebouw
Inrichtingskosten
Kantoor en algemene kosten
Kantoorartikelen
Computerhulp en software
Printerbenodigdheden
Abonnementen
Telefoonkosten
Internetkosten
Portikosten
Rente en bankkosten
Bankkosten en rente

19.089
168
172
264
1.757
0
0
1.081
22.531

20
0
20
240
240
11.868
503
4.963
1.141
197
116
0
18.788
136
28
589
71
80
904
204
204
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Verzekeringen en accountantskosten
Verzekeringen
Accountantskosten
Afschrijvingskosten
Afschrijvingkosten inventaris
Afschrijvingskosten inrichting
Vrijwilligerskosten
Onkostenvergoedingen
Vrijwilligerskosten
Representatiekosten

575
0
575
420
1.245
1.665
650
916
0
1.566

Opknappen nieuwe lokaal
Vloer
Verf en overige materialen

2.541
586
3.127

Totaal uitgaven

27.089
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