
 

 

Stichting Moedercentrum De Heksenketel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 
 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 11 april 2022 

Financieel Jaarverslag 2021: vastgesteld 17 januari 2022 

 

  



Stichting Moedercentrum De Heksenketel 
 

De Heksenketel: Jaarverslag 2021  Blz. 1 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding ............................................................................................................................... 3 

1. Organisatie, functie en activiteiten van Moedercentrum De Heksenketel ................... 4 

1.a. De organisatie ............................................................................................................... 4 

1.b. De functies van De Heksenketel .................................................................................. 7 

1.c. Het interne functioneren .............................................................................................. 9 

Administratie ...................................................................................................................... 9 

Vergoeding voor vrijwillige medewerksters: de strippenkaart ............................................10 

1.d. Wekelijkse en maandelijkse activiteiten en cursussen ............................................11 

1.e. Incidentele en jaarlijkse activiteiten ...........................................................................12 

Crisisinterventie en individuele hulpverlening ....................................................................12 

Samenwerkingspartners ...................................................................................................13 

2. Verslag van het bestuur .................................................................................................14 

Algemeen .........................................................................................................................14 

Bestuursvergaderingen .....................................................................................................14 

Bestuurssamenstelling ......................................................................................................15 

Waar het bestuur in 2020 aandacht aan heeft besteed: ....................................................15 

• De bedrijfsvoeringscyclus .......................................................................................15 

• Verslaglegging 2020 ...............................................................................................15 

• Subsidieverlening gemeente Heerlen .....................................................................16 

Subsidie 2021 ...................................................................................................................16 

Subsidie 2020 ...................................................................................................................17 

Begroting 2022 .................................................................................................................17 

Subsidie 2022 ...................................................................................................................17 

• Overige bestuurlijke aangelegenheden ..................................................................18 

Visie op de functie van De Heksenketel ............................................................................18 

Het organisatorisch functioneren van De Heksenketel ......................................................19 

Vertegenwoordiging ..........................................................................................................19 

Huisvesting .......................................................................................................................19 

Het werkgebied .................................................................................................................19 

3. Cijfers en overige gegevens ..........................................................................................21 

De kwantitatieve administratie van de activiteiten van De Heksenketel .............................21 

Overige gegevens .............................................................................................................22 

• Instroom, doorstroom en uitstroom .........................................................................22 



Stichting Moedercentrum De Heksenketel 
 

De Heksenketel: Jaarverslag 2021  Blz. 2 

• Samenstelling van het bestuur 1 januari t/m 31 december 2021.............................22 

• Vaste bestuursondersteuning 1 januari t/m 31 december 2021 ..............................22 

• Samenstelling van de stuurgroep 1 januari t/m 31 december 2021 ........................22 

• Samenstelling werkgroep PR 1 januari t/m 31 december 2021 ..............................23 

• Samenstelling werkgroep programma 1 januari t/m 31 december 2021 .................23 

• Samenstelling werkgroep administratie 1 januari t/m 31 december 2021 ...............23 

• Samenstelling werkgroep catering 1 januari t/m 31 december 2021 .......................23 

• Samenstelling werkgroep winkel 1 januari t/m 31 december 2021 ..........................23 

• Samenstelling werkgroep kinderoppas 1 januari t/m 31 december 2021 ................23 

• Gastdocenten 1 januari t/m 31 december 2021 ......................................................24 

• Stagiaires 1 januari t/m 31 december 2021 ............................................................24 

• Overige vrijwilligers 1 januari t/m 31 december 2021 ..............................................24 

4. Financieel jaarverslag en jaarrekening 2021 ................................................................25 

Inhoudsopgave .................................................................................................................25 

1. Voorwoord Financieel verslag ....................................................................................25 

2. Financieel overzicht ...................................................................................................26 

3. Activiteiten 2021 ........................................................................................................26 

4. Resultaat 2021...........................................................................................................27 

5. Balans per 31-12-2021 ..............................................................................................28 

Colofon Jaarverslag 2021 .................................................................................................29 

 

  



Stichting Moedercentrum De Heksenketel 
 

De Heksenketel: Jaarverslag 2021  Blz. 3 

Inleiding 
 

Dit is het jaarverslag van de Stichting Moedercentrum De Heksenketel over 2021. De Hek-

senketel functioneert nu 15 jaar als een zelfstandige stichting. Het Moedercentrum De 

Heksenketel is van start gegaan in 1995, waarbij het voor 2007 functioneerde onder de wel-

zijnsorganisatie Tracee, die tegenwoordig Alcander heet.  

Het jaarverslag biedt een beeld van de door Corona weer beperkte activiteiten die in 2021 

door De Heksenketel zijn georganiseerd of waaraan is deelgenomen. Tevens wordt de op-

bouw en ontwikkeling van de interne organisatie weergegeven. Voor de meer algemene 

informatie over De Heksenketel wordt kortheidshalve verwezen naar het beleidsdocument 

"Beschrijving van en visie op de functie van De Heksenketel" die het bestuur op 10 februari 

2015 heeft vastgesteld.  

 

Het jaarverslag geeft invulling aan de verplichting tot het opstellen van een jaarverslag zoals 

aangegeven in artikel 8, lid 7 van het huishoudelijk reglement: "Het bestuur stelt de rekening 

en verantwoording van het afgelopen jaar zo spoedig mogelijk vast. Deze vaststelling ge-

schiedt conform de voorwaarden zoals deze zijn gesteld in de brief met subsidiebeschikking 

van de gemeente Heerlen van 11 november 2020."  

Dit jaarverslag is de inhoudelijke verantwoording naar de gemeente Heerlen voor de toege-

kende subsidie en de daarbij horende subsidievoorwaarden. Tevens bevat het jaarverslag 

het financieel jaarverslag over 2021 van De Heksenketel. 

Behalve een door cijfers onderbouwd jaarverslag is dit ook een verslag van alle belangrijke 

zaken die vanuit de functie van het Moedercentrum De Heksenketel en onze werkwijze zijn 

ondernomen.  

 

Door de pandemie veroorzaakt door het Covid19-virus, is 2021 voor De Heksenketel weer 

een jaar van stilstand geweest. Vanaf 16 maart 2020 is De Heksenketel grotendeels dicht 

geweest met in 2021 slechts enkele kleine ‘oplevingen’. Het weer opengaan betekende 

eigenlijk niet dat het dagelijkse functioneren van De Heksenketel weer op het oude niveau 

van 2019 is geweest. Niet iedereen, vrijwillige medewerksters, deelneemsters aan 

activiteiten en bezoeksters, vond weer volop de weg naar De Heksenketel. Belangrijk is wel 

te vermelden dat de ondersteuning van mensen die persoonlijk hulp nodig hadden, 

grotendeels doorgang heeft kunnen vinden. 

Financieel-organisatorisch was 2021 een relatief normaal jaar. We zijn blij dat we met de 

subsidie van de gemeente de basisvoorzieningen beschikbaar kunnen houden. Uit dit oog-

punt bezien hoeft De Heksenketel zeker niet te vrezen voor zijn voortbestaan. 

 

2021 is het vijfde volle jaar dat Nicole Moutarde als beroepskracht bij De Heksenketel tot 

volle tevredenheid heeft gefunctioneerd. De interne organisatie is in 2021 nagenoeg onver-

anderd, wel zijn er nogal wat personele mutaties.  

 

Het eerste concept van de hoofdstukken 1 en 3 van dit jaarverslag is behandeld in de be-

stuursvergadering van 21 maart 2022. Hoofdstuk 1 is met hoofdstuk 2 van het jaarverslag op 

11 april 2022 behandeld en vastgesteld. Na verwerking van de laatste opmerkingen is het 

jaarverslag per e-mail op 27 april 2022 aangeboden aan het College van Burgemeester en 

Wethouders van Heerlen, via medewerkster Petra van Zundert.  

Het financieel jaarverslag 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 januari 2022 

en is aan dit jaarverslag toegevoegd.
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1. Organisatie, functie en activiteiten van Moedercentrum 

De Heksenketel 
 

De COVID19-pandemie heeft grote invloed gehad op het functioneren van De Heksenketel. 

Zo is het centrum maar een deel van het jaar open geweest en wel slechts van 6 september 

tot en met 22 november. Zoals in ons halfjaarlijkse verslag van mei 2021 is opgemerkt, was 

het erg moeilijk voor De Heksenketel een balans te vinden tussen sociale verantwoordelijk-

heid aan de ene kant en bescherming van de gezondheid van medewerkers, vrijwilligers en 

bezoekers aan de andere kant. Op een enkeling na gaat het allemaal om mensen met on-

derliggend lijden, die tot de COVID-19-risicogroepen behoren. Omdat voor de zomervakantie 

nog niet iedereen de gelegenheid had zich te laten vaccineren, is besloten De Heksenketel 

dicht te houden tot na de zomervakantie.  

 

Bij de opening na de zomervakantie bleek toch dat een groot gedeelte van zowel de vrijwillig-

sters als deelnemers en bezoekers nog steeds angstig was. Ook de polarisatie, zoals die in 

de gehele samenleving tot uiting komt, was in De Heksenketel merkbaar. Beide betaalde 

medewerksters hebben gepoogd gesprekken aan te gaan met zowel voor- als tegenstanders 

van vaccinatie, maar de standpunten dichter bijeen te brengen was eigenlijk zo goed als on-

mogelijk. Om De Heksenketel toch open te kunnen houden, zijn we zelfs overgestapt op een 

3G-beleid, maar dat leidde tot heftige reacties. Ook enkele gastdocenten wilden vanwege ei-

gen gezondheid geen groepsles geven.  

De individuele begeleiding van mensen met problemen is wel gedurende het hele jaar zo 

goed mogelijk door de beroepskracht uitgevoerd. 

 

 

1.a. De organisatie 
 

De organisatie van het Moedercentrum De Heksenketel is in 2021 ten opzichte van 2020 niet 

veranderd. 

 
 

Het bestuur 
 
Het bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het functioneren van De Heksen-

ketel en is in het bijzonder verantwoordelijk voor het realiseren van de randvoorwaarden 

waarbinnen De Heksenketel kan functioneren (zie verder hoofdstuk 2). 

 
 

De stuurgroep 
 

De stuurgroep bestaat uit een groep vrouwen die het centrum ‘runnen’. Zij worden begeleid 

en ondersteund door een agogische beroepskracht, die hierin wordt bijgestaan door een ad-

ministratief medewerkster. Zij neemt ook deel aan de stuurgroep, die wordt voorgezeten door 
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de beroepskracht. Ook alle coördinatrices van de diverse werkgroepen maken deel uit van 

de stuurgroep. 

 

De stuurgroep levert een aanzienlijke bijdrage aan de discussie over het functioneren van De 

Heksenketel. Door het functioneren binnen de stuurgroep worden de deelnemende vrouwen 

sterker, bouwen meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn op, en leren verantwoordelijkheden 

te dragen binnen hun eigen mogelijkheden. De stuurgroep is een stabiele factor binnen het 

centrum. Het geleidelijke proces van het vergroten van taken, het nemen van verantwoorde-

lijkheid en het zelfstandiger uitvoeren van werkzaamheden is een voortdurend proces en is 

ook in 2021 voortgezet voor zover dat mogelijk was. 

Iedere coördinatrice is verantwoordelijk voor de leden van haar werkgroep en zorgt voor een 

goede verslaglegging en informatievoorziening. Zij draagt zorg voor het regelmatig voeren 

van overleg met de werkgroep leden en het voeren van functioneringsgesprekken met ieder 

individueel lid onder coördinatie van de beroepskracht.  

 

In 2021 heeft er helaas geen vergadering plaatsgevonden met stuurgroep en bestuur samen. 

Als gevolg van de toen geldende maatregelen om de COVID19-pandemie in te dammen was 

dit niet haalbaar. Omdat veel vrouwen thuis niet over een computer beschikken of de nodige 

knowhow missen, is er niet gekozen voor een digitale bijeenkomst. Deze vergaderingen wor-

den normalerwijze gehouden om de afstand tussen bestuur en stuurgroep klein te houden en 

de onderlinge band te verstevigen. Voorafgaand aan zulke bijeenkomsten wordt er een ge-

zamenlijke maaltijd genuttigd, die de ene keer wordt bereid door enkele leden van de 

stuurgroep en de andere keer door enkele bestuursleden. Tijdens deze bijeenkomsten is het 

gebruikelijk dat leden van de stuurgroep verslag van hun werkzaamheden doen en ander-

zijds worden zij ook geïnformeerd over bestuurszaken. 

 

 

Professionele medewerksters/betaalde medewerksters 
 

In 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het betaalde werknemersbestand. We heb-

ben helaas afscheid moeten nemen van mevrouw Jongboom als administratieve kracht. 

Door ziekte was het voor haar niet mogelijk haar werkzaamheden binnen De Heksenketel 

voort te zetten. Na afloop van haar revalidatieproces kwamen zowel UWV als bedrijfsarts tot 

de conclusie dat het beter was voor mevrouw Jongboom om een WIA-uitkering aan te vra-

gen, die ook toegekend is. Vanaf 20 oktober 2021 maakt zij geen deel meer uit van het 

werknemersbestand. Tot 20 oktober werd haar vervangster betaald uit de ziekteverzuimre-

geling, die De Heksenketel heeft afgesloten in het kader van Goed Werkgeverschap. Door 

het ontslag van mevrouw Jongboom is het aantal betaalde werknemers weer gedaald naar 

twee. 

 

 

De werkgroepen 
 

In de organisatie van De Heksenketel is een aantal werkgroepen actief. De werkgroepen 

hebben een afvaardiging in de stuurgroep en houden zich bezig met de planning en uitvoe-

ring van activiteiten. De werkgroepen vallen onder de supervisie van de agogische 
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beroepskracht, maar worden ook regelmatig aangestuurd en ondersteund door de admini-

stratieve medewerkster en/of stagiaire(s) onder supervisie van de agogische beroepskracht. 

 

• De Werkgroep Catering met als coördinatrice Monica Ebner (tot 1-9-2021) en later Jos 

Bijl (vanaf 1-9-2021) onder supervisie van Melanie Senden, zorgt dagelijks voor koffie en 

thee voor de medewerksters, deelneemsters en bezoekers van het centrum en verzorgt 

een lunch op iedere dag dat De Heksenketel open is. De werkgroep verzorgt verder da-

gelijks licht huishoudelijk werk en het gastvrouw schap. Incidenteel verzorgt men ook een 

lunch voor besloten gezelschappen, meestal in het kader van een bezoek van organisa-

ties aan De Heksenketel of een studiedag. 

 

• Melanie Senden en Esmeralda Thiemann coördineren de Werkgroep Programma, die de 

wekelijkse en incidentele activiteiten voorbereidt en nieuwe activiteiten opzet. Binnen de 

werkgroep worden kleine werkgroepjes voor specifieke activiteiten samengesteld, waarbij 

gekeken wordt naar de unieke en persoonlijke kwaliteiten van de vrouwen bij het samen-

stellen van die kleine werkgroepjes. 

 

• De Werkgroep PR onder coördinatorschap van Marjan Poelstra ondersteunt de andere 

werkgroepen bij verschillende activiteiten door zorg te dragen voor bekendheid en het 

maken van reclame in diverse media. De Werkgroep PR verzorgt hiervoor persberichten 

voor een aantal wijkbladen, waaronder De Nieuwsweg en Via Heerlen. Ook stelt zij het 

programmaboekje samen, maakt reclamemateriaal en geeft een digitale nieuwsbrief van 

De Heksenketel uit. De werkgroep houdt zich ook bezig met de beeldvorming naar bui-

ten. 

Een andere taak die de Werkgroep PR heeft, is het bijhouden van de website. Deze 

wordt waar nodig actueel gehouden door middel van het plaatsen van berichten en foto’s. 

Ook bestaat er een zakelijke Facebook-pagina van De Heksenketel, die door de werk-

groep gebruikt wordt als reclamemedium. 

 

• De leden van de Werkgroep Kinderoppas passen op de kinderen, waarvan de moeders 

aan activiteiten deelnemen of werkzaamheden verrichten in De Heksenketel. Ook komt 

het soms voor dat er kinderen worden opgevangen van moeders, die buitenshuis een af-

spraak hebben en in hun sociale netwerk geen mogelijkheid hebben hun kind(eren) 

onder te brengen. De beschikbaarheid is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

tijdens ochtenduren en buiten deze tijden op afspraak. Coördinatrice van deze werkgroep 

is Aicha Barich.  

 

• De tweedehands kledingwinkel wordt gecoördineerd door Melanie Senden. De dames 

die in de winkel werken, leren hier hoe ze met klanten moeten omgaan, hoe ze een heel 

eenvoudige boekhouding moeten bijhouden en hoe ze de winkel netjes moeten houden. 

Tot hun taken behoort verder het uitzoeken van de gedoneerde tweedehands kleding, 

het inrichten van de winkel, het wisselen van seizoensgebonden collecties, het beheren 

van de voorraad en het aankleden van de poppen. 

 

 

Stagiaires 
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De Heksenketel biedt regelmatig stageplekken. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: de 

stagiaires kunnen praktijkervaring opdoen en daarnaast dragen ze bij aan concrete projecten 

en activiteiten van De Heksenketel. De balans is over het algemeen positief, ook al vergt de 

begeleiding van stagiaires aandacht en tijd van de agogisch medewerkster. 

In 2021 zijn er helaas geen stagiaires kunnen starten. Er zouden in november 2 stagiaires 

gaan starten van de P.P.L. Openbare School voor Praktijkonderwijs, maar de sluiting als ge-

volg van COVID-19 gooide roet in het eten. 

Ook zou er een stagiaire starten van het Vista College uit Heerlen. Deze stagiaire bleek ech-

ter niet te passen binnen De Heksenketel qua werkhouding. Zij kwam haar afspraken niet na, 

hield zich niet aan schoolvoorschriften en bleef zonder kennisgeving weg bij het interview. In 

goed overleg met de school is besloten deze stagiaire niet aan te nemen. In december heb-

ben er 2 gesprekken plaatsgevonden met een potentiële kandidate, die via een 

onlinestagemarkt interesse had getoond in De Heksenketel. Zij gaat starten in februari 2022, 

als de maatregelen het toelaten. 

 

 

Werkervaringsplekken 
 

Naast vrijwilligersplekken biedt De Heksenketel aan de Reclassering ook de mogelijkheid 

vrouwen te plaatsen die een taakstraf of alternatieve straf hebben gekregen. In overleg met 

de reclasseringsambtenaar wordt gekeken of iemand plaatsbaar is. Dat hangt af van de hoe-

veelheid opgelegde strafuren, de aard van de begane misdaad en de persoonlijkheid van de 

bestrafte. Als gevolg van COVID19 hebben wij in 2021 geen plaatsingen gehad. 

 

 

Alternatieve straf 
 

Naast vrijwilligersplekken biedt De Heksenketel aan de Reclassering ook de mogelijkheid 

vrouwen te plaatsen die een taakstraf of alternatieve straf hebben gekregen. In overleg met 

de reclasseringsambtenaar wordt gekeken of iemand plaatsbaar is. Dat hangt af van de hoe-

veelheid opgelegde strafuren, de aard van de begane misdaad en de persoonlijkheid van de 

bestrafte. Als gevolg van COVID19 hebben wij in 2020 geen plaatsingen gehad.   

 

 

1.b. De functies van De Heksenketel 
 

 

De verschillende functies van het Moedercentrum zijn ook in 2021 ongewijzigd gebleven.  

 

De inloopfunctie. 
 

De Heksenketel heeft voor de wijk Zeswegen – Nieuw-Husken ook een inloopfunctie, het-

geen inhoudt dat mensen gewoon bij De Heksenketel kunnen binnenlopen voor een praatje, 

wat gezelligheid of een concrete hulpvraag. Zo komen er ook regelmatig mensen binnen 

voor inlichtingen over De Heksenketel. Ook verzoeken andere instanties zoals Meander, 

Mondriaan, Kompas, Alcander, ISD BOL, Reclassering, Zuyderland Ziekenhuis, Stichting 

Vlot, Radar, Humanitas en Triade om inlichtingen over activiteiten voor hun cliënten of 
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wensen zij een rondleiding. In een normale situatie bezoeken ongeveer 60 mensen per 

maand De Heksenketel. Door COVID19-maatregelen en de sluitingen wordt in 2021 dit aan-

tal bij lange na niet gehaald. 

 

 

Deskundigheidsbevordering 
 

Eén van de belangrijkste taken van De Heksenketel is deskundigheidsbevordering, zodat de 

vrijwillige medewerksters meer kennis en vaardigheden krijgen, die in het dagelijks leven 

goed toepasbaar zijn en die handvaten bieden voor eventuele toetreding tot de arbeidsmarkt. 

Hierbij richt De Heksenketel zich primair op de leden van de stuurgroep en de werkgroepen. 

Daarbij is één van de doelen dat de stuurgroep professioneler functioneert. Het adequaat 

functioneren van de stuurgroep en de hierbij voorkomende afzonderlijke taken zijn op zich al 

onderdeel van een leerschool. 

 

 

Instroom, doorstroom, uitstroom 
 

De Heksenketel tracht meer vrouwen te bereiken en als medewerkster te werven door ze uit 

te nodigen om deel te nemen aan activiteiten. Door extra aandacht te besteden aan PR 

(persberichten, folders, Facebook, website, etc.) wordt geprobeerd de instroom te bevorde-

ren. Tevens benadert en werft De Heksenketel gericht vrouwen uit de doelgroep. Dit vindt 

onder andere plaats via mond-tot-mondreclame, via Facebook en via bestaande netwerken 

met instellingen, stichtingen en instanties, die ook contacten hebben met de doelgroep. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan RIMO, Mondriaan, Alcander, Meander, ISD BOL, Kompas, de Soci-

ale Dienst, Radar, Humanitas en de Stichting Vlot. Ook zal er uitdrukkelijk gezocht worden 

naar vrouwen met meer capaciteiten, die als vrijwillig medewerkster steun kunnen bieden 

aan andere vrouwen en/of de organisatie van De Heksenketel.  

 

Punt van zorg blijft dat nieuwe vrijwilligsters wel moeten worden opgeleid en begeleid. Hier-

voor is niet altijd voldoende tijd beschikbaar. De Heksenketel wil aan het opleiden van 

vrijwilligsters uitdrukkelijk wel uitvoering blijven geven. Het afwijzen van nieuwe vrijwilligsters 

is niet gewenst. Hoewel De Heksenketel altijd open wil staan voor vrouwen uit de doelgroep, 

kan het nodig zijn om ook enkele vrijwilligsters te werven met specifieke vaardigheden waar 

behoefte aan is. Ook blijft het streven dat de agogische beroepskracht werk overdraagt aan 

de vrijwillige medewerksters en de stuurgroep, bijvoorbeeld door te delegeren en begeleiden 

in plaats van zelf doen. Zie verder ook de § ‘instroom, doorstroom en uitstroom’ in hoofdstuk 

3 op bladzijde 22. 

 

 

Doelgroepen 
 

De Heksenketel is in beginsel toegankelijk en bedoeld voor alle vrouwen en in het bijzonder 

voor moeders in Zeswegen en Nieuw-Husken. Vanuit haar visie richt De Heksenketel zich op 

vrouwen die zich bevinden in een kwetsbare positie of achterstandssituatie, vaak met een 

combinatie van problemen. Omdat we een uniek centrum zijn in de regio Parkstad 
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ontvangen wij ook verwijzingen van andere Parkstad-gemeenten dan Heerlen. Naast vrou-

wen worden er in overleg met de verwijzende instantie ook mannen geplaatst. 

Allochtone vrouwen behoren ook tot de doelgroepen van De Heksenketel. Daarbij richten we 

ons niet alleen op vrouwen uit Afrikaanse landen, maar ook op vrouwen uit Oost-Europa of 

Midden- en Zuid-Amerika. Deze groep integreert over het algemeen goed in De Heksenketel. 

Zij worden vooral vanuit de gemeente doorverwezen voor een werk- en/of taalervaringsplek 

om zo de Nederlandse taal beter te leren beheersen en tevens ook voor hun eigen ontwikke-

ling. De meeste allochtone vrouwen maken onderdeel uit van de werkgroepen catering, 

tweedehands kledingwinkel en kinderoppas.  

 

 

Arbeidsmarkttoeleiding 
 

De Heksenketel heeft geen expliciete doelstelling meer om vrouwen terug te brengen in de 

reguliere arbeidsmarkt. Voor de vrouwen die vrijwilligerswerk doen binnen De Heksenketel is 

dat vrijwilligerswerk vaak het hoogst haalbare. De werkzaamheden en deelname aan activi-

teiten zijn voor veel vrijwilligsters vooral gericht op het leren van persoonlijke vaardigheden 

en het bereiken van persoonlijke leerdoelen. Hoewel hier zeker resultaten worden geboekt, 

blijft voor de meeste vrouwen de overgang naar een reguliere, betaalde baan te groot en is 

hun functioneren binnen De Heksenketel het hoogst haalbare. Af en toe wordt door een vrij-

willigster toch de sprong gemaakt naar de reguliere arbeidsmarkt en het vervult ons dan van 

trots dat wij hebben mogen bijdragen aan een persoonlijk succesverhaal. 

 

De meeste allochtone vrouwen die in De Heksenketel werken, hebben als belangrijkste doel 

de Nederlandse taal beter te leren spreken of het opbouwen van een sociaal netwerk, zodat 

ze beter in de samenleving kunnen participeren en wellicht ook betaald werk kunnen krijgen. 

Een deel van deze vrouwen heeft wel een opleiding genoten in het land van herkomst, maar 

deze sluit vaak niet goed aan op de eisen van de Nederlandse arbeidsmarkt. 

 

 

1.c. Het interne functioneren 
 

 

Administratie 

 

In 2021 is de (financiële) administratie van de verschillende activiteiten binnen De Heksenke-

tel verder verbeterd en aangepast aan de wensen van de penningmeester en de “nieuwe” 

administratief medewerkster, Irma van der Veen. Irma zorgt ervoor dat de maandelijkse 

urendeclaraties van de vrijwilligsters tijdig en accuraat digitaal worden bijgehouden in speci-

aal daarvoor ontwikkelde programma’s.  

Niet alleen de urendeclaraties worden via de computer verwerkt, inmiddels zijn alle admini-

stratieve taken van papier naar de computer overgeheveld.  Dit bespaart duidelijk veel tijd en 

bepaalde gegevens zijn zo veel eenvoudiger oproepbaar.  

Ook de registratie van het interne betaalsysteem van De Heksenketel, de strippen, is in 2021 

verder gedigitaliseerd. Dit is eenvoudiger voor zowel de administratieve kracht als de vrijwil-

ligsters. Het grootste voordeel voor deze laatste groep is dat zij zelf een overzicht hebben 

van de voor hen nog beschikbare strippen, omdat ze de strippen zelf in handen krijgen. 
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We moeten ons echter blijven realiseren dat alle vrijwillige medewerksters, ook zij die admi-

nistratief werk doen, hier zijn om te leren en ervaring op te doen. Het functioneringsniveau 

van de medewerksters is dan niet altijd van professioneel niveau, terwijl de administratie wel 

in orde dient te zijn. Bijkomend probleem is dat eenmaal ingewerkte vrijwillige medewerk-

sters mogelijk weer uitstromen of langdurig uitvallen.  

 

In 2021 is het administratieve overleg tussen de beroepskracht en de medewerkster die zich 

bezighoudt met verschillende vormen van administratie, zoals het beheer van de ruimtes, de 

planning van verschillende (incidentele) activiteiten, het financieel regelen van de verschil-

lende (incidentele) activiteiten, registratie van aantallen deelnemers, het notuleren van 

vergaderingen, enz., op hetzelfde niveau gebleven als in 2020.  

 

 

Vergoeding voor vrijwillige medewerksters: de strippenkaart 

 

Vrijwillige medewerksters krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2010 is het 

systeem van de strippenkaart opgestart. Dit is het interne systeem van ‘onkostenvergoeding’ 

voor vrijwillige medewerksters met de mogelijkheid om hiermee binnen De Heksenketel ook 

uitgaven te doen. Hiermee bouwen ze een ‘tegoed’ op, waarbij ervan wordt uitgegaan dat dit 

bijdraagt aan hun motivatie om in De Heksenketel actief te blijven/worden. 

 

Deze vergoeding is als volgt geregeld: van elke vrijwilligster wordt het aantal gewerkte uren 

via de aanwezigheidslijsten bijgehouden. Aan het einde van de maand worden de gewerkte 

uren bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie (drie uur is een dagdeel). Tot 1 januari 2020 

ontving de vrijwillige medewerkster voor elke gewerkt dagdeel 1 strip met een waarde van 2 

euro.  

Omdat dit soms toch tot verwarring leidde heeft het bestuur ervoor gekozen om na 1 januari 

2020 (met een overgangsperiode tot de zomervakantie) de medewerkers een hogere belo-

ning toe te kennen. Zij ontvangen nu per gewerkt uur 1 strip, die een waarde 

vertegenwoordigt van 1 euro. Dat is dus een verhoging van 1 euro per gewerkt dagdeel. 

Voordeel van dit systeem is ook dat er niet meer met halve strippen gewerkt hoeft te worden. 

Strippen worden persoonlijk uitgekeerd in eenheden van € 1, zodat deze meer als een ‘echt’ 

betaalmiddel functioneren. Medewerksters kunnen de strippen bijvoorbeeld gebruiken voor 

het betalen van de bijdrage aan activiteiten, de dagelijkse lunch, of voor aankopen in de 

tweedehands kledingwinkel. Het is niet mogelijk de strippen in te wisselen tegen contant 

geld. 

 

De vrijwilligstersvergoedingen worden administratief verwerkt en in de totale financiële admi-

nistratie als inkomsten en uitgaven opgenomen. In het financiële jaarverslag zijn ook de 

kosten en de bestedingen van de strippenkaarten zichtbaar gemaakt. 

De waarde van de ingeleverde strippenkaarten wordt ingeboekt als vrijwilligsterskosten. De 

gebruikte strippen worden ingeboekt naar gelang waar deze voor gebruikt zijn. Op deze 

wijze wordt de waardevolle inbreng van onze vrijwillige medewerksters voor onze organisatie 

zichtbaar gemaakt.
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1.d. Wekelijkse en maandelijkse activiteiten en cursussen 
 

De hieronder genoemde activiteiten worden op regelmatige basis georganiseerd. Sommige 

activiteiten bestaan al een paar jaar, een aantal is voor het eerst in 2021 georganiseerd. 

Voor alle activiteiten moet worden opgemerkt dat COVID-19 een grote invloed heeft gehad 

op zowel het aantal bijeenkomsten als het aantal deelnemers.  

Voor het bijbehorende cijfermateriaal verwijzen we naar Hoofdstuk 3: Tabellen en cijfers. 

 

• Sportieve bewegingsactiviteiten, zoals yoga, Chinees dansen, buikdansen en wandelen. 

Deze activiteiten worden wekelijks georganiseerd. In voorgaande jaren werden het wan-

delen minder frequent georganiseerd, maar sinds de leidster van de groep wat verder 

weg verhuisd is en bovendien ook nog door ziekte regelmatig verstek moest laten gaan, 

is er binnen de groep een echtpaar opgestaan, dat nu wekelijks een wandeling in de 

buurt organiseert met als vertrek- en aankomstpunt De Heksenketel. Na het wandelen 

sluit de groep aan bij de dagelijkse lunch. Alle genoemde activiteiten vinden plaats onder 

leiding van een vrijwilligster of een gastdocent. 

 

• Educatieve activiteit: Nederlandse conversatieles. De Nederlandse les aan allochtone 

mannen en vrouwen verloopt goed. De lessen worden in een groep gegeven en zijn 

vooral gericht op conversatie. Indien nodig wordt er ook in kleine groepjes gewerkt. In 

2021 is er een taalbegeleider geweest, die onder supervisie van één van de taalcoaches 

individuele begeleiding gegeven heeft aan zowel een volwassen vrouw als een jongen 

van 7 jaar.  

 

• Creatieve activiteiten, zoals naailessen, handwerklessen en creatieve workshops. De 

brei- en haakgroep is een stabiele groep. Opvallend is dat de groep ook vrouwen aan-

trekt, die niet handwerken maar er komen voor een babbeltje en een kop koffie. 

In 2021 hebben de volgende creatieve workshops plaatsgevonden: 

-  September: macramé 

- Oktober: herfststukje maken 

Opgemerkt moet worden dat de macramé- workshop over meerdere dagen uitgespreid is. 

 

• Dienstverlenende activiteiten, zoals het formulierenproject en het klapperproject. 

Deze dienstverlening bestaat in 2021 nog steeds. Eén vrijwilligster is voor beide projecten 

verantwoordelijk en aanspreekpunt voor mensen die hiervoor naar De Heksenketel ko-

men. Mochten de formulieren te moeilijk zijn of worden er voor het inklapperen erg veel 

papieren ingeleverd, dan kan zij altijd terugvallen op de beroepskracht voor de formulie-

ren en andere vrijwilligsters voor het klapperproject.  

   

• Boekenverkoop. Ook in 2021 werd structureel de mogelijkheid aangeboden tweedehands 

boeken te kopen. In de gemeenschappelijke ruimte is een boekenkast ingericht, waarvan 

de inhoud regelmatig aangevuld en ververst wordt. Regelmatig worden er boeken ver-

kocht aan zowel vrijwilligsters van De Heksenketel als aan mensen uit de wijk. Voor de 

mensen die het echt niet kunnen betalen bestaat de mogelijkheid om boeken te lenen of 

te ruilen. 
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• Heerlens Heitje. In 2021 hebben wij ons aangesloten bij het Heerlens Heitje-project van 

de gemeente Heerlen. Voor alle Heitjes-verdieners is het mogelijk om Heitjes in te leve-

ren in De Heksenketel. Alle benodigde administratieve handelingen zijn hiervoor in 

oktober en november 2021 afgerond. We zijn echter niet actief kunnen starten met onze 

deelname als gevolg van de sluiting van De Heksenketel half november. Hopelijk komt 

het project voor ons in 2022 tot leven. 

 

• Wereldlunches en meditatie hebben in 2021 als gevolg van COVID-19 helaas niet kun-

nen plaatsvinden. De verwenzorg is definitief gestopt omdat de masseuse zich 

genoodzaakt zag om te stoppen als gevolg van enkele blijvende fysieke ongemakken. De 

in 2020 voorgenomen educatieve workshops en cursussen zijn nog beschikbaar voor 

2022. 

 

 

 

 

1.e. Incidentele en jaarlijkse activiteiten 
 

De activiteiten, die hieronder worden genoemd, worden niet structureel en/of op vaste dagen 

en/of tijdstippen georganiseerd. Een aantal komt wel jaarlijks terug. De organisatie is soms 

afhankelijk van beschikbaar budget, belangstelling en beschikbare vrijwilligsters. 

 

In 2021 hebben we een leuk programma samengesteld, dat startte na de zomervakantie. He-

laas heeft het grootste deel van het programma geen doorgang kunnen vinden. Op de 

planning stonden, naast de eerder genoemde macramé-workshops en het maken van het 

herfststukje, ook nog het maken van een schelpenkrans (2 november), huisnummer van 

schroeven maken (17 november), adventskrans maken (25 november), een kerststukje ma-

ken (14 december) en natuurlijk onze jaarlijkse kerstviering op 15 december. 

 

 

Crisisinterventie en individuele hulpverlening 

 

Omdat De Heksenketel laagdrempelig toegankelijk is, komen vrouwen en ook mannen mak-

kelijk met een hulpvraag. Dat kunnen vrijwilligsters zijn, maar ook mensen uit de wijk. De 

hulpvraag varieert en soms is er sprake van een acute noodsituatie. Er zijn problemen met 

een uitkering, waardoor er geen eten is, of er is sprake van een dreigende huisuitzetting of 

afsluiting van gas, water en licht. De beroepskracht bezit de expertise en heeft de beschik-

king over een uitgebreid netwerk om in dergelijke crisissituaties snel en professioneel te 

handelen.  

Andere hulpvragen kunnen betrekking hebben op huiselijk geweld, opvoedingsproblematiek, 

problemen met de verhuurder, problemen met de uitkering, relatieproblematiek, gezond-

heidsklachten, psychische klachten, problemen met de gemeente en/of problemen met een 

verblijfsvergunning, de studiefinanciering, de belastingen of een visumaanvraag.  

 

In sommige gevallen pakt de beroepskracht de zaak zelf op. In gecompliceerdere zaken ver-

wijst de beroepskracht door. Gezien haar breed netwerk en haar specifieke expertise kan zij 

op een adequate manier naar de juiste hulpverlener doorverwijzen. In sommige gevallen 

gaat zij mee om de drempel te verlagen. Sinds het Sociaal Buurt Team (SBT) permanent 
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spreekuur heeft in het SamSam-gebouw is de samenwerking eenvoudiger en inniger gewor-

den. Deze samenwerking vindt in beide richtingen plaats.  

 

Op het gebied van hulpverlening heeft De Heksenketel een zeer goede naam binnen de wijk 

Zeswegen-Nieuw Husken, binnen de gemeente Heerlen en ook binnen Parkstad. Voor een 

aantal vrouwen die alleen wonen heeft De Heksenketel dan ook iets veiligs. De betrokken 

vrouwen geven aan dat het hen een veilig gevoel geeft dat zij weten dat zij hier altijd terecht 

kunnen, ook al zijn zij zelf geen vrijwilligster of nemen zij niet deel aan activiteiten.  

 

Het valt op dat er in 2021 een groter beroep op de beroepskracht gedaan wordt met individu-

ele problematiek. Als gevolg van de sluiting kan de beroepskracht hier meer aandacht aan 

geven dan wanneer De Heksenketel open was geweest. Het gaat hierbij om gezinnen waar-

van iemand vrijwilligerswerk doet bij De Heksenketel, gezinnen uit de wijk Zeswegen-Nieuw 

Husken en een gezin uit Parkstad. Deze gezinnen vinden De Heksenketel met name via 

mond-tot-mondreclame. Het betreft 6 gezinnen, waarbij in één geval meervoudige problema-

tiek speelt: huurdersproblematiek, bezoekregeling kinderen, alimentatie en 

schuldproblematiek. In de andere 5 gezinnen gaat het om problemen met justitie, eenzaam-

heid, aanvragen van diverse regelingen voor uitkeringsgerechtigden, verwijzingen naar 

partners, en dementie. In deze gezinnen kan de beroepskracht nu meer tijd investeren. 

 

De beroepskracht neemt ook deel aan het Leefbaarheidsoverleg Zeswegen-Nieuw Husken. 

Hierin zijn vertegenwoordigd Woningstichting Weller, Woningstichting Woonpunt, politie, Bu-

reau Handhaving, Heerlen Stand-by (Sociaal Buurtteam – SBT), basisschool De Wegwijzer 

en de gemeente Heerlen. Het doel van dit overleg is enerzijds het vroegtijdig signaleren en 

oppakken van problematiek bij bewoners van de wijk en anderzijds het informeren van el-

kaar. Het betreft problematiek op het gebied van eenzaamheid, verwaarlozing, 

drugsoverlast, financiële problematiek, lawaaioverlast en psychische klachten. Door COVID-

19 heeft dit overleg in 2021 meestal online plaats gevonden. Er waren 6 bijeenkomsten.   

 

 

Samenwerkingspartners 

 

De Heksenketel maakt deel uit van een heel netwerk van instellingen. Op veel verschillende 

manieren wordt samengewerkt. Samenwerkingspartners zijn Het Groene Kruis, Woningstich-

ting Weller, Stichting De Pijler, Woningstichting Woonpunt, Stichting Buurtbeheer Zeswegen-

Nieuw Husken, de Sociale Dienst Heerlen, de Sociale Dienst Nuth, Movisie, de Vincentius-

vereniging, Stichting Alcander, Brede Maatschappelijk Voorziening SamSam, Bureau 

Vastgoed Heerlen, de Reclassering, ATD De Vierde Wereld, het Sociaal Buurtteam, Mondri-

aan, ISD BOL, Vrouwengroep Vlinder, Vrouwengroep MSP, De Drie Ringen, Heerlen Stand-

by, Scoor, Siriz, Peuterspeelzaal Kiddooh, Basisschool De Wegwijzer, Transition Town Heer-

len, Exodus, ZorgTriade, Politie, Bureau Handhaving en anderen.  

Daarnaast zijn wij nog altijd bijzonder trots op en blij met onze beschermvrouw Ans Winkens, 

gemeenteraadslid Heerlen. Helaas heeft zij in 2021 te kennen gegeven dat zij komend jaar 

de politiek gaat verlaten. Wij zullen dus in 2022 op zoek moeten gaan naar een nieuwe be-

schermvrouwe. 
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2. Verslag van het bestuur  
  

 

Algemeen 

 

Het bestuur van de Stichting Moedercentrum De Heksenketel heeft als belangrijkste taak het 

scheppen van voorwaarden waaronder De Heksenketel kan functioneren. Het is daarmee 

meer een 'bestuur op afstand', zeker wat betreft de dagelijkse gang van zaken in het centrum 

en het organiseren van activiteiten. Vanwege het relatief zelfstandig dagelijks functioneren 

van De Heksenketel onder leiding van Nicole Moutarde, kan de ‘bemoeienis’ van het bestuur 

beperkt zijn en is ‘bestuurlijke rust’ aanwezig  

 

Het bestuur heeft als belangrijkste verantwoordelijkheden: de ondersteuning van professio-

nele medewerksters, het regelen van financiën en subsidie plus de huisvesting. Daarnaast 

neemt het bestuur alle hoofdbeslissingen die nodig zijn om het moedercentrum draaiende te 

houden. 

 

Het geheel overziend en ondanks de COVID19-crisis is het bestuur van mening dat De Hek-

senketel ook in 2021 haar functie en taken waar dit door de sluiting niet onmogelijk is 

gemaakt, in voldoende mate heeft uitgevoerd. Dit is vooral mede te danken aan de mede-

werksters van de stuurgroep en de werkgroepen, de agogisch medewerkster, de tijdelijke 

administratief medewerkster, de overige vrijwillige medewerksters en (gast)docenten en ie-

dereen die verder bij de organisatie betrokken is geweest. Ondanks alle beperkingen en de 

langdurige sluiting, hebben zij er het afgelopen jaar van gemaakt, wat ervan te maken viel. 

Het is begrijpelijk dat de opkomst minder was, omdat vrijwillige medewerksters hun eigen ge-

zondheid vooropstelden, boven het mogelijke besmettingsrisico door contacten binnen De 

Heksenketel.  

Over het algemeen spreken wij dan ook onze waardering uit over al onze medewerksters.  

 

 

Bestuursvergaderingen 

 

Het bestuur heeft in 2021 tienmaal vergaderd. Slechts twee vergaderingen (september en 

oktober) zijn in De Heksenketel geweest. De zes vergaderingen voor de zomer en de laatste 

twee vergaderingen van het jaar zijn via video (Microsoft Teams) gedaan. 

Het dagelijks bestuur (voorzitster, vicevoorzitster, secretaris en penningmeester) heeft geen 

tussentijdse vergaderingen gehad.  

Aan de vergaderingen van het bestuur nam meestal ook Nicole Moutarde deel. Van alle be-

stuursvergaderingen is een verslag opgesteld dat in de daaropvolgende vergadering is 

vastgesteld.  

Wegens de Coronapandemie en de sluiting van De Heksenketel daardoor, zijn er geen bij-

eenkomsten geweest van het bestuur met de stuurgroep.  
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Bestuurssamenstelling 

 

Wim Kortekaas heeft op 30 juni 2021 zijn lidmaatschap van het bestuur beëindigd. Enkele 

dagen daarvoor bereikte hij de respectabele leeftijd van 75 jaar. Hij is vanaf 19 mei 2015 lid 

van ons bestuur geweest. Wij zijn vanzelfsprekend zeer dankbaar voor zijn inzet. 

 

Volgens het rooster van aftreden van het bestuur (artikel 5 van het huishoudelijk reglement) 

waren Karin van Doormaal, Mariëtte Stals en Melanie Senden op 31 december 2021 statu-

tair aftredend. In de vergadering van 13 december 2021 stemt Karin in met herbenoeming 

voor één jaar. Het bestuur benoemt haar voor een nieuwe periode van 1 jaar. Mariëtte stemt 

in met herbenoeming voor een nieuwe periode van drie jaar. Het bestuur benoemt haar voor 

een nieuwe periode van drie jaar.  

Melanie was niet op deze vergadering aanwezig. Zij stemde later in met herbenoeming. Het 

bestuur heeft haar op 14 februari 2022 benoemd voor een nieuwe periode van drie jaar. 

Het bestuur bestaat op 1 januari 2021 uit negen personen en na het vertrek van Wim Korte-

kaas uit acht personen. In 2022 wordt getracht de vacature weer in te vullen. Zie voor de 

samenstelling hoofdstuk 3, § Overige gegevens. 

 

 

Waar het bestuur in 2020 aandacht aan heeft besteed: 

 

• Werkgeverschap 

Het werkgeverschap over de beroepskrachten heeft relatief veel bestuurlijke inzet gevraagd. 

De administratief medewerkster Jeanny Jongboom is sinds oktober 2019 ziek geweest. Eind 

oktober 2021 hebben we afscheid van haar genomen. Irma van der Veen heeft haar vervan-

gen. We hebben vanwege COVID19 in 2021 nog geen vacature opengesteld. 

 

• De bedrijfsvoeringscyclus 

De bedrijfsvoeringscyclus en de financiële administratie van De Heksenketel zijn van vol-

doende kwaliteit. Ze zijn hiermee naar onze mening op een adequaat en voldoende 

professioneel uitvoeringsniveau. Wat betreft de tijdigheid van documenten zijn in 2021 alle 

door de gemeente in het kader van de subsidieverordening gestelde termijnen gehaald.  

 

• Verslaglegging 2020 

In het voorjaar zijn een uitvoerig jaarverslag en een financieel jaarverslag over 2020 opge-

steld die mede dienen ter verantwoording van de subsidie van de gemeente Heerlen.  

Het concept van het jaarverslag is behandeld in de bestuursvergadering van 15 februari 

2021. Het Jaarverslag 2020 is op 22 maart 2021 vastgesteld. Na enkele tekstuele aanpas-

singen is het jaarverslag vervolgens op 15 april 2021 per e-mail aangeboden aan het College 

van Burgemeester en Wethouders van Heerlen, via medewerkster Petra van Zundert.  

Conform de subsidieverordening van de gemeente Heerlen diende het Jaarverslag 2020 

voor 1 juni 2021 als zijnde een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de gemeente in-

gediend te zijn. 

 

Vanaf 2013 vindt de gemeente het niet meer nodig dat de jaarrekening door een accountant 

wordt gecontroleerd en dat hiervoor een ‘samenstellingsverklaring’ wordt afgegeven. Het be-

stuur heeft het Financieel Jaarverslag 2020 behandeld en vastgesteld in de 
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bestuursvergadering van 15 februari 2021. Deze financiële rapportage is vervolgens samen-

gevoegd met het Jaarverslag 2020 naar de gemeente gestuurd. 

 

• Subsidieverlening gemeente Heerlen  

 

Subsidie 2021 

De subsidiebeschikking voor 2021 is per brief gedateerd 11 december 2020 namens het Col-

lege van Burgemeester en Wethouders van Heerlen met kenmerk UIT-20002980-63/Z-

20255363 toegezonden. De gemeentelijke subsidie over 2021 is € 75.700. Dat is gelijk aan 

het gevraagde bedrag. Het bestuur heeft bij de aanvraag wel verzocht om een indexering 

door te voeren ten opzichte van de subsidie die in 2020 is toegekend. Het College van B&W 

heeft deze indexering niet doorgevoerd omdat dit in strijd is met het gemeentelijk beleid dat 

in 2021 geen indexeringen worden toegepast. 

 

Aan de subsidieverlening zijn navolgende verplichtingen opgenomen:  

• “U voert de activiteiten die in uw aanvraag omschreven zijn en waarvoor deze subsidie 

verleend wordt, uit. Over de voortgang van de activiteiten houdt u ons op de hoogte. In-

dien u niet in staat bent de activiteiten (volledig) uit te voeren, licht u ons daarover zo snel 

mogelijk in. Dit kan tot een neerwaartse bijstelling van de subsidie leiden. 

• Van het toegekende subsidiebedrag ontvangt u een voorschot van 90 %. De overige 10 

% ontvangt u eventueel bij de vaststelling van de subsidie. 

• De definitieve vaststelling van de subsidie zal op grond van de ASV plaatsvinden na af-

loop van het subsidiejaar, op basis van een door u tijdig in te dienen aanvraag tot 

subsidievaststelling. In deze aanvraag dient u op te nemen wat de daadwerkelijke kosten 

voor de uitvoering van de activiteiten zijn geweest en hoe deze zijn opgebouwd. U dient 

deze aanvraag vóór 1 mei 2022 in te dienen. 

• U voegt daarbij een financiële verslaglegging met daarin een volledig overzicht van de 

inkomsten en uitgaven alsmede een inzicht in de vermogenspositie.  

• U voegt daarbij ook een inhoudelijke verslaglegging met daarin ten minste: 

- de uitgevoerde activiteiten, individueel en structureel, inclusief aantal dagen, inzet 

vrijwilligers en bezoekers; 

- samenwerking met partners in het veld en benoeming van projecten; 

- instroom/doorstroom/uitstroom medewerkers/vrijwilligers; en 

- een bestuursverslag.   

Dit in overeenstemming met de verslaglegging in de voorgaande jaren. 

 

Met dit jaarverslag én de financiële verantwoording geeft De Heksenketel aan hoe in 2021 

invulling is gegeven aan de bovenstaande subsidievoorwaarden. Daarbij hebben we met het 

toesturen van de vastgestelde notulen van de vergaderingen van ons bestuur aan onze con-

tactambtenaar beleidsmedewerkster Petra van Zundert de gemeente op de hoogte 

gehouden van de voortgang van de activiteiten (en ook het gebrek daaraan vanwege CO-

VID19).  

 

Op 29 juni 2021 het Tussentijds verslag januari-mei 2021 plus financiële rapportage toege-

zonden, waarmee we inzicht hebben gegeven in het (financieel) functioneren van De 

Heksenketel in de eerste maanden van 2021. 
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Subsidie 2020 

De goedkeuring van het Jaarverslag 2020 inclusief het Financieel Verslag over 2020 hebben 

wij per brief van 20 december 2021 van het College van Burgemeester en Wethouders ont-

vangen. Kenmerk brief UIT-21004097-63/Z-21301299. De subsidie 2020 is definitief 

vastgesteld op € 75.700,00. Het restant ad € 7.570 is spoedig daarna uitbetaald. 

 

Burgemeester en wethouders hebben daarbij de volgende overwegingen: “Uit uw financieel 

en inhoudelijk verslag blijkt dat u de subsidie heeft ingezet voor het doel waarvoor wij deze 

verstrekt hebben, namelijk het bieden van educatieve en sociale activiteiten aan vrouwen in 

een kwetsbare positie. U heeft deze activiteit conform de gemaakte afspraken uitgevoerd en 

heeft daarmee bijgedragen aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid, namelijk het 

stimuleren van maatschappelijke participatie en ontmoeting en het verhogen van de zelfred-

zaamheid. Ook bent u binnen het toegekende budget gebleven en zijn de stukken 

overzichtelijk en compleet ingediend. Wij danken u hartelijk voor uw inzet.”  

 

Begroting 2022 

In het late voorjaar heeft het bestuur de begroting voor 2022 opgesteld. De begroting voor 

2022 is hier en daar gewijzigd ten opzichte van die van 2021. Daarbij gaan wij ervan uit dat 

De Heksenketel wel weer een groot deel van 2022 geopend zal zijn en dat er weer activitei-

ten zullen plaatsvinden. 

 

De totale begroting 2022 is € 785 hoger dan die van 2021 en € 6.663 hoger dan de realisatie 

over 2020 (met toevoeging aan de voorziening ‘werkgeversrisico van € 5.000). Deze begro-

ting is sluitend gemaakt door € 4.300 ten laste te brengen van ons eigen vermogen.  

Evenals verleden jaar zijn wij er niet in geslaagd om de vaste kosten van De Heksenketel, 

zijnde de personeelskosten en de huisvestingskosten, lager of gelijk te laten zijn dan het 

door de gemeente gestelde subsidieplafond ad € 75.700. Het tekort op de vaste kosten van 

onze begroting 2022 is € 1.775.  

 

Subsidie 2022 

De begroting voor 2022 en de brief met de subsidieaanvraag aan de gemeente Heerlen zijn 

op 28 juli 2021 bij de gemeente ingediend. Wij hebben de gemeente verzocht om een subsi-

die van € 75.700 voor De Heksenketel voor 2022. Dit bedrag is gelijk aan de subsidie die wij 

voor 2020 toegekend hebben gekregen.   

We hebben de gevraagde subsidie gelijk gehouden ondanks dat we hiermee een groter ri-

sico lopen op een negatief resultaat.  

Als het de gemeente gestelde subsidieplafond ad € 75.700 blijft handhaven zal op de wat 

langere termijn de continuïteit van De Heksenketel in het gedrang komen. Wij hebben het 

College van Burgemeester en Wethouders daar bij onze subsidieaanvraag voor 2022 ook 

weer op gewezen.  

 

Wel onderkennen we nog de volgende financiële risico’s voor 2022:  

• weliswaar hebben we een wat hoger netto resultaat uit eigen activiteiten begroot, maar 

het risico is aanwezig dat dit door een nasleep van de coronacrisis niet wordt gereali-

seerd.  
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• een verdere stijging van de huisvestingskosten die de gemeente ons in rekening brengt 

(huur ruimtes, huur activiteitenruimtes en servicekosten); en 

• mogelijk nog een verdere stijging van de personeelskosten. 

Wij zijn van mening dat deze risico’s, voor zover nu te overzien, in verhouding nog beperkt 

en aanvaardbaar zijn en dat De Heksenketel met de maximale subsidie van € 75.700 in fi-

nanciële zin in 2022 niet in de problemen zal komen. 

 

Omdat de basiskosten (personeelskosten en huisvestingskosten) in 2022 niet meer geheel 

door gemeentelijke subsidie worden gedekt, hebben wij het College van B&W verzocht om 

uiterlijk in het voorjaar van 2022 met ons te overleggen hoe het functioneren van De Heksen-

ketel op de langere termijn kan worden gewaarborgd.  

 

Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen op onze subsi-

dieaanvraag 2022 hebben we per brief gedateerd 1 oktober 2021 ontvangen (brief met 

kenmerk UIT-21003897-63/Z-21290991). De subsidie is vastgesteld op de gevraagde € 

75.700. Inmiddels is 90% ontvangen. 

 

B&W hebben hierbij de volgende overwegingen:  

• U heeft met uw aanvraag voldaan aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de Algemene 

Subsidieverordening Heerlen (ASV). 

• De activiteiten van De Heksenketel passen binnen de speerpunten van het gemeentelijk 

WMO-beleid, te weten het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van 

Heerlense burgers. De Heksenketel is daarbij het enige moedercentrum in de regio en de 

enige laagdrempelige voorziening voor vrouwen in een achterstandspositie en/of een so-

ciaal-maatschappelijk isolement. De door u aangegeven activiteiten leveren bovendien 

een bijdrage aan de integratie van mensen van diverse nationaliteiten. 

• Bij uw aanvraag heeft u ons verzocht om te overwegen een indexering toe te passen op 

het subsidieplafond dat op Moedercentrum De Heksenketel van toepassing is. Deze in-

dexering voeren wij niet door, omdat ons beleid aangeeft dat bij subsidieverlening geen 

indexering wordt toegepast. 

• U voert de activiteiten, die in uw aanvraag omschreven zijn en waarvoor deze subsidie 

verleend wordt, uit. Over de voortgang van de activiteiten houdt u ons op de hoogte. In-

dien u niet in staat bent de activiteiten (volledig) uit te voeren, licht u ons daarover zo snel 

mogelijk in. Dit kan tot een neerwaartse bijstelling van de subsidie leiden. 

• Ook zijn weer voorwaarden gesteld met betrekking tot de verantwoording van de bestede 

subsidiegelden. Het verzoek tot vaststelling van de definitieve subsidie dient inclusief het 

jaarverslag 2021 en de financiële verslaglegging, ingediend te worden voor 1 mei 2023.  

 

 

• Overige bestuurlijke aangelegenheden  

 

Visie op de functie van De Heksenketel  

De 'Beschrijving van en visie op het functioneren van De Heksenketel 2015-2019’, kortweg 

‘Visie’ is het belangrijkste beleidsdocument van het Moedercentrum. Het bestuur heeft de Vi-

sie in zijn vergadering van 10 februari 2015 vastgesteld. In 2021 is ook, voor zover de 

beperkingen van de Coronapandemie het toelieten, conform de in de Visie opgenomen uit-

gangspunten gewerkt. Omdat de hierin verwoorde uitgangspunten en wijze van gewenst 
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functioneren nog goed toepasbaar zijn, hebben wij het nog niet noodzakelijk gevonden om 

de Visie op het functioneren van De Heksenketel te actualiseren. 

 

Het organisatorisch functioneren van De Heksenketel 

Het functioneren van de organisatie is wat betreft de gekozen structuur en ook het meer ge-

structureerd werken in 2021 voortgezet zonder grote wijzigingen. 

 

 

Vertegenwoordiging 

Het bestuur tracht zo veel mogelijk vertegenwoordigd te zijn bij bezoeken van belangwek-

kende instanties en personen aan De Heksenketel en formelere bijeenkomsten waar De 

Heksenketel aan deelneemt. Vragen en uitnodigingen worden in de bestuursvergadering aan 

de orde gesteld en waar mogelijk ook ingevuld. Hoewel het ook in 2021 vanwege COVID19 

maar beperkt aan de orde was, hebben Karin van Doormaal, Mariëtte Stals en Anneke Blok-

zijl de honneurs van het bestuur waargenomen. 

 

 

Huisvesting 

De Heksenketel is gehuisvest in de brede maatschappelijke voorziening SamSam.  

De Heksenketel heeft met eigenaar Bureau Vastgoed van de gemeente Heerlen sinds 22 de-

cember 2011 een huurovereenkomst voor haar huisvesting in SamSam.  

De nieuwe dienstverleningsovereenkomst is op 25 februari 2019 ondertekend. 

Het oude gebruikersreglement regelt vooral het gebruik van de activiteitenruimtes in afstem-

ming met de exploitatie van de naastgelegen horecaruimte. Hiervoor gelden nog steeds 

afspraken tussen Tracee en een eerdere exploitant. De caféruimte wordt nu incidenteel ge-

bruikt.  

 

De brand 

Op maandag 25 januari werden we vroeg in de morgen opgeschrikt met de mededeling dat 

er brand was geweest in de kantoorruimte van De Heksenketel. Het vandalisme leek ver-

band te houden met de ‘avondklokrellen’, die her en der in het land plaatsvonden. Na 

inspectie door de brandweer en een expert moesten we helaas concluderen dat het hele 

kantoor maar ook een aantal archiefgegevens als verloren beschouwd moesten worden. Een 

grote klap, omdat we nog niet zo lang geleden de kantoorruimte compleet hadden opge-

knapt. In samenwerking met de gebouwenbeheerder Dave Ramaekers werd al snel werk 

gemaakt van het opruimen en afbreken. Een specialistisch bedrijf zorgde voor de afvoer van 

alle aanwezige materiaal. De gemeente droeg zorg voor het werk aan plafond, wanden en 

vloeren; wij zorgden voor een nieuwe inrichting. Ikea werd gelukkig bereid gevonden om de 

nieuwe inrichting te sponsoren met als gevolg dat er in mei weer een mooi kantoor gereed 

was. 

 

 

Het werkgebied 

De Heksenketel richt zich vooral op de buurt Zeswegen / Nieuw-Husken. Er zijn echter in 

toenemende mate ook vrouwen van buiten Zeswegen vrijwillig medewerkster. Cursussen en 

activiteiten worden ook bezocht door vrouwen uit andere delen van Heerlen (deels op basis 

van doorverwijzing).  
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De gemeente Heerlen heeft in 2014 laten blijken dat een uitbreiding van het werkgebied, 

vooral ook voor het vergroten van het aantal deelnemers aan activiteiten een serieuze optie 

is. Hiermee zou De Heksenketel ook voor de diverse activiteiten meer inkomsten kunnen krij-

gen, waardoor hiervoor minder subsidie nodig is. Dit is in de visie overgenomen en sindsdien 

worden hiervoor voorbereidingen en pogingen ondernomen, dit binnen de bestaande moge-

lijkheden van vooral de werkgroep PR (publieke relaties of communicatie).  

Ook in de overwegingen voor de subsidie voor 2021 (zie de § subsidie 2021) gaf het College 

van B&W aan dat De Heksenketel het enige moedercentrum is in de regio. Daarmee geven 

B&W naar onze mening impliciet aan dat het werkgebied groter mag zijn dan oorspronkelijk 

de buurt Zeswegen / Nieuw Husken.  

  



Stichting Moedercentrum De Heksenketel 
 

De Heksenketel: Jaarverslag 2021  Blz. 21 

 

3. Cijfers en overige gegevens 

 

De kwantitatieve administratie van de activiteiten van De Heksenketel 

 

We willen in dit hoofdstuk in kwantitatieve zin inzichtelijk maken op welke wijze en in welke 

mate gebruik wordt gemaakt en/of deel is genomen aan de activiteiten van De Heksenketel.  

We zijn van mening dat deze meer kwantitatieve benadering van de taakuitoefening bijdraagt 

aan het inzicht of De Heksenketel zijn doelstellingen realiseert. Dit wordt mede gebruikt om 

te beoordelen of het aanbod van De Heksenketel nog aansluit op de vraag en of het financi-

eel acceptabel is. Zo kunnen op een meer objectieve wijze keuzes worden gemaakt over het 

voortzetten van het aanbod van De Heksenketel. Daarnaast zoeken we naar een verbetering 

in de organisatiestructuur van De Heksenketel en daarmee naar een optimale verdeling van 

taken tussen de diverse medewerksters. 

 

De cijfers in dit overzicht geven een zeer vertekend beeld. In 2021 is De Heksenketel maar 

zeer beperkt open geweest: van 6 september tot 22 november. De cijfers mogen dus eigen-

lijk niet vergeleken worden met een pré-coronajaar. 

 

In de volgende tabel is de opsomming van de wekelijkse, maandelijkse en overige (inciden-

tele) activiteiten weergegeven over de jaren 2020 en 2021. De gemiddelde aantallen 

vrijwilligsters en bezoekers of deelnemers zijn altijd per bijeenkomst aangegeven. 

 

Activiteit Aantal bijeenkomsten/ope-
ningsdagen 

Aantal vrijwil-
ligsters 

Aantal be-
zoekers 

 2020/2021 2020/2021 2020/2021 

Bestuur 8/10 9/9 - 

Stuurgroep 8/5 7/6 - 

Programmagroep 2/1 5/4 - 

Administratie 8/6 3/2 - 

PR-groep 3/2 4/4 - 

Dagelijkse lunch 60/40 3/3 7/5 dag 

Wereldlunch 1/0 4/0 37/0 

Kinderoppas 35/23 2/2 2/2 dag 

Kledingwinkel 35/40 2/2 3/3 dag 

Inloop 65/32 - 4/3 dag 

Open Dag 0/0 0/0 0/0 keer 

Formulierenproject 66/40 2/2 3/3 week 

Klapperproject 66/40 2/2 3/0 jaar 

Individuele hulp 66/40 Agoog 5/6 maand 

Individuele hulp 66/40 1/1 2/2 week 

Chinees dansen 6/8 1/1 11/5 

Buikdansen 14/9 Gastdocent 5/5 

Callanetics 10/0 Gastdocent 5/0 

Verwenzorg 10/0 Gastdocent 3/0 
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Yoga 14/10 Gastdocent 6/5 

Nederlandse les 12/10 2/2 4/4 

Naailes 12/6 Gastdocent 3/2 

Breien 9/9 Gastdocent 3/4 

Creatief 2/3 2/1 4/5 

Kerstviering 0/0 0/0 0/0 

Nieuwjaarsbijeenkomst 1/0 4/0 25/0 

Wandelingen 6/10 1/2 8/8 

Meditatie 7/0 1/1 3/0 
 

 

Overige gegevens 

 

• Instroom, doorstroom en uitstroom 

In het onderstaande schema zijn de gegevens opgenomen over de instroom en uitstroom 

van vrijwillige medewerksters in De Heksenketel in 2020/2021. 

 

Instroom 1/0 

Uitstroom 3/3 

 

De uitstroom bestond uit 2 medewerksters catering (een was lichamelijk niet meer in staat en 

de andere startte eigen bedrijf) en 1 medewerkster kledingwinkel (van deze medewerkster 

werd de uitkering beëindigd, waardoor er geen verplichting meer bestond om vrijwilligers-

werk te doen). 

 

• Samenstelling van het bestuur 1 januari t/m 31 december 2021 

- Karin van Doormaal – voorzitter 

- Mariëtte Stals – vicevoorzitter 

- Henk Gruben – penningmeester  

- Harrie Winteraeken – secretaris  

- Anneke Blokzijl 

- Nicole Dovermann-Suarez 

- Wim Kortekaas – gestopt per 1 juli 2021  

- Melanie Senden  

- Esmeralda Thiemann (niet meer actief vanaf november) 

 

• Vaste bestuursondersteuning 1 januari t/m 31 december 2021 

Nicole Moutarde – agogische beroepskracht  

 

• Samenstelling van de stuurgroep 1 januari t/m 31 december 2021 

- Stanni van der Burgt – algemeen medewerkster 

- Annie Cox – medewerkster PR 

- Jeanny Jongboom – administratief medewerkster (ontslag per 20 oktober) 

- Marjan Poelstra – coördinatrice PR 

- Melanie Senden – coördinatrice tweedehandskledingwinkel en coördinatrice programma-

groep, tevens bestuurslid 

- Esmeralda Thiemann – medewerkster programmagroep, tevens bestuurslid 
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- Irma van der Veen – notuliste, medewerkster PR, administratief medewerkster (tijdelijke 

vervanging) 

- Monica Ebner – coördinatrice catering (tot 6 september) 

- Jos Bijl – coördinatrice catering (vanaf 6 september) 

 

• Samenstelling werkgroep PR 1 januari t/m 31 december 2021 

- Marjan Poelstra – coördinatrice 

- Irma van der Veen 

- Annie Cox 

- Danny Lousberg  

 

• Samenstelling werkgroep programma 1 januari t/m 31 december 2021 

- Melanie Senden – coördinatrice 

- Esmeralda Thiemann 

- Lian Vaessen 

- Irma van der Veen – contactpersoon vanuit de PR 

- Stanni van der Burgt  

 

• Samenstelling werkgroep administratie 1 januari t/m 31 december 2021 

- Nicole Moutarde – coördinatrice 

- Irma van der Veen  

 

• Samenstelling werkgroep catering 1 januari t/m 31 december 2021 

- Monica Ebner – coördinatrice (tot 6 september) 

- Sadija Djalal 

- Jos Bijl – coördinatrice (vanaf 6 september)    

- Maria van der Hel  

- Mandy Roks (start eigen bedrijf) 

- Lindsey Offermans 

- Chami Balage (deeltijd met kinderoppas) 

- Darifa Ahabat (deeltijd met kinderoppas) 

 

• Samenstelling werkgroep winkel 1 januari t/m 31 december 2021 

- Melanie Senden – coördinatrice 

- Fatma Ali Salah 

- Tucia Florencio 

- Jos Bijl (tot 6 september, daarna coödinatrice catering)     

- Natascha de Jonghe 

- Sadija Tarharnis 

- Khadija Tahiri (gestopt wegens beëindiging uitkering geen verplichting meer om vrijwilli-

gerswerk te doen) 

- Naima Hussein   

 

• Samenstelling werkgroep kinderoppas 1 januari t/m 31 december 2021 

- Aicha Barich – coördinatrice 

- Darifa Ahabbat (deeltijd met kinderoppas) 

- Chami Balage (deeltijd met kinderoppas) 
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- Keshia Kersemeeckers  

- Lindsay Offergelt  

- Sonja Heesakkers  

 

• Gastdocenten 1 januari t/m 31 december 2021 

- Fanny Demaat – Nederlandse conversatieles, groepsles 

- Ferya Mehmetoglu – naailes 

- Henny Schutte – yoga  

- Mariëtte Stals – Nederlandse conversatieles, groepsles  

- Aaron Teeken – Nederlandse conversatieles, individuele begeleiding 

- Tonny Gruben – breiles 

- Lian Vaessen – meditatie, creatieve workshops 

- Martina Gerards – buikdansen 

- Monica Ebner – verwenzorg 

- Esmeralda Thiemann – creatieve workshops 

- Sunny Chen – Chinees dansen 

 

• Stagiaires 1 januari t/m 31 december 2021 

- Geen  

 

• Overige vrijwilligers 1 januari t/m 31 december 2021 

- Joke Albers – algemeen 

- Nik Eykenboom – algemeen 

- Paul Mylvaganam – technische ondersteuning naailes 
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 4. Financieel jaarverslag en jaarrekening 2021 
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1. Voorwoord Financieel verslag   

 

Voor u ligt het financieel jaarverslag over het boekjaar 2021.  

Dit jaar is evenals in 2020 sterk beïnvloed door de COVID19-epidemie. De Heksenketel is 

ook in 2021 door de Coronaregels slechts enkele maanden open geweest. Het resultaat is 

daardoor negatief geworden en hebben wij ons vermogen moeten aanspreken om het tekort 

te dekken.   

We hebben de overige inkomsten hard nodig omdat de belangrijkste structurele uitgaven uit-

komen boven de subsidie. Vooral de huurinkomsten, personeelskosten en de 

verzuimverzekering stijgen jaarlijks terwijl de subsidie gelijk blijft. Hierop hebben we weinig 

invloed. Gezien de financiële situatie van de gemeente moet elk jaar maar afgewacht worden 

of de subsidie op peil blijft. 

In 2021 is volgend de brand op 25 januari een brand- en inboedelverzekering afgesloten. 

Door de invoering van de Wet WBTR is ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af-

gesloten. 

Het is niet te voorzien hoe in 2022 de Heksenketel zich (financieel) gaat herstellen van de 

coronacrisis. Gezien de doelgroep zal het moeilijk worden om de vrijwilligers en bezoekers 

terug naar de Heksenketel te krijgen. 

 

Om de leesbaarheid van dit verslag te vergroten is het verslag in hoofdstukken opgedeeld.  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan in op de liquiditeitspositie. De liquiditeit 2021 is in tabel 1 

weergegeven. Verder komt hier de subsidie van de Gemeente Heerlen aan de orde.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de georganiseerde activiteiten. In tabel 2 worden per acti-

viteit de inkomsten, de uitgaven en het saldo daarvan weergegeven. 

In hoofdstuk 4 geeft tabel 3 het totaalresultaat weer. 

Hoofdstuk 5 geeft de balans per 31-12-2021 weer: zie tabel 4. 

 

Henk Gruben 

Penningmeester 

 

 



Stichting Moedercentrum De Heksenketel 
 

De Heksenketel: Jaarverslag 2021  Blz. 26 

 

2. Financieel overzicht 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de liquiditeitspositie. Het gaat hierbij om zowel de bank- 

als kaspositie.  

 

2.1 Bank en Kas 

In deze paragraaf zal eerst aandacht besteed worden aan de bank en kas in dit boekjaar. 

 

Tabel 1 

 

 Beginsaldo 2021 Eindsaldo 2021 Toe-/afname 

Betaalrekening  €       3.686,28  €     9.783,31 €      6.097,03 

Spaarrekening €   110.000,00 €   33.000,00 €    77.000,00 

Kas    €       1.128,85   €     1.395,24 €         266,38 

Totaal €   114.815,13 €   44.178,55 €    70.636,59 

 

De forse afname op de spaarrekening is het gevolg van de storting van de subsidie van de 

Gemeente Heerlen voor 2021 die al eind december 2020 is ontvangen. Zonder het vroeg 

overmaken van subsidie 2021 zou de afname van € 70.636,59 wijzigen in een toename van 

€ 5.063,11 bedragen. 

 

2.2 Subsidie Gemeente Heerlen 
De subsidie van de Gemeente Heerlen voor 2021 bedroeg € 75.700,00. Hiervan is een be-

drag van € 68.130 (90%) ontvangen. Het nog te ontvangen restant 2021 ad € 7.570 (10%) 

moet nog worden ontvangen. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk afgerekend bij de goedkeuring 

van het Jaarverslag 2021 inclusief dit Financieel jaarverslag. 

Het restant van de subsidie 2019 ad € 7.570,00 (10%) werd begin januari 2021 ontvangen. 

Het restant van de subsidie 2020 ad € 7.570,00 (10%) is eind 2021 ontvangen. 

 
2.3 Vooruitzichten financiële positie. 
De financiële positie is niet rooskleurig omdat de subsidie van de gemeente geen gelijke tred 

houdt met de hogere uitgaven. De huur wordt door de gemeente jaarlijks met een inflatiecor-

rectie aangepast terwijl dit niet gebeurt met de subsidie. Door de corona blijven de overige 

inkomsten te gering om dit op te vangen. 

 

3. Activiteiten 2021 

 
Het jaar 2021 is een jaar geweest, waarin opnieuw COVID19 een stempel heeft gedrukt op 
de activiteiten.  
 
3.1. Resultaten activiteiten. 
De resultaten van de activiteiten zijn hieronder schematisch weergegeven. 
 
Tabel 2 
 

INKOMSTEN UITGAVEN SALDO 

Catering 161,00   Catering 262,11 -101,11 
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Buikdansen 80,00   Buikdansen 65,00  1500  

Nederlandse conversa-
tie 

74,00   Nederlandse conver-
satie 

23,90      50,10  

Naailes 12,00   Naailes 0,00 12,00 

Yoga 110,00   Yoga 161,90 51,90 

Chinese groep 42,00   Chinese groep 0,00       42.00  

Breien 22,00   Breien 0,00       22.00  

Workshops 62,00   Workshops 60,99  1.01  

Kerstviering 0,00   Kerstviering 212,02    - 212.02  

Wandelen 12,00   Wandelen 0,00     12.00 

Incidentele opbrengsten 9,20   Incidentele kosten 0,02 9.18 

Kledingwinkel 201,50   Kledingwinkel 0,00  201.50  

Boeken  18,55   Boeken   0,00  18.55  

Kopieën 17,87   Kosten Kopieën 0,00          17.87  

Verkopen overig 60,00  Verkopen overig 0,00 60.00 

 882,12   785,94 96.18 

 

Door de corona is De Heksenketel maar een ongeveer drie maanden geopend geweest. De 
inkomsten en de uitgaven zijn daardoor sterk gekrompen. 
 
 

4. Resultaat 2021 

 

Tabel 3 

 

OMSCHRIJVING RESULTAAT BEGROTING OMSCHRIJVING RESULTAAT BEGROTING 

Subsidie 2021 75.700,00 75.700,00 Personeelskosten 58.480,36 57.500.00 

Activiteiten 882,12 10.500,00 Loonadministratie 542,08 500.00 

Overige opbrengsten  135,00 Ziekteverzuimverz. 4.467,78 3.000.00 

Betalingsverkeer 7,38  Huur 9.636,84 9.800.00 

   Huur overig 260,35 1.800.00 

   Energiekosten 4.500,00 4.500.00 

   FCB 45,30 35.00 

   Administratie 1.045,49 1.950.00 

   Organisatie 1.863,96 1.800.00 

   Vrijwilligers 263,18 4.250.00 

   Betalingsverkeer 224,82 300.00 

   Kosten activiteiten 7.885,94 6.950.00 

      

t.l.v. eigen vermogen  6.050,00 Resultaat 2021 -5.531,60  

      

 76.589,50 92.385,00  76.589.50 92.385.00 

 

Toelichting 

• In de bestuursvergadering van 17 januari is dit resultaat uitgebreid besproken.  

• De inkomsten in 2021 bestaan voornamelijk uit subsidie van de gemeente Heerlen (97,6 

%). Door de beperkte periode dat De Heksenketel in 2021 open is geweest, zijn de 
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overige inkomsten sterk gekrompen. In 2019 en voorgaande jaren waren de overige in-

komsten aanmerkelijk hoger. Hieruit blijkt dat de subsidie van de gemeente Heerlen ook 

in ‘normale jaren’ bepalend is voor het voortbestaan van de Heksenketel. De overige in-

komsten zijn wel hard nodig om de kosten van de diverse activiteiten te dekken, omdat 

het totaal van de uitgaven hoger is dan de gemeentelijke subsidie. 

• Op de lange termijn ontstaat een financieel risico: De huurinkomsten, personeelskosten 

en de verzuimverzekering stijgen jaarlijks. Op deze hogere kosten hebben we weinig in-

vloed. Gezien de financiële situatie van de gemeente blijft de subsidie al sinds 2018 gelijk 

en moet elk jaar maar afgewacht worden of de subsidie op peil blijft. 

• De belangrijkste uitgaven zijn personeelskosten, huur en energiekosten, in totaal 88 %. 

Voor de overige uitgaven wordt een zuinig beleid gevoerd.  

• De personeelskosten mede zo hoog als gevolg van het aantrekken van een vervangster 

in verband met de langdurige ziekte van een werkneemster. Hiervan is € 4.467,78 ge-

compenseerd door de uitkering van de ziekteverzuimregeling.  

• De huur van de werk- en ontmoetingsruimtes van het Moedercentrum is door de indexe-

ring € 104,88 hoger dan in 2020. 

 

Het negatieve resultaat wordt afgeboekt op het eigen vermogen (reserves en voorzieningen). 

 

5. Balans per 31-12-2021 

 

Tabel 4: 

BALANS 31-12-2021 Moedercentrum De Heksenketel 

Rabo spaarrekening  33.000,00   Algemene Reserve  22.579,93 

Rabo betaalrekening 9.783,31  Vooruit ontvangen bedragen 0,00 

Kas  1.395,24   Bestemmingsreserve 6.323,59 

Debiteuren 519,26   Voorz. Deskundigheidsbevordering  2.901,60 

Te vorderen subsidie 2021     7.570,00   Voorziening risico Werkgeverschap  5.000,00 

    Voorziening vakantieactiviteiten, P.R. 2.589,45  

     Voorziening I.C.T. 895,40                   

      Reservering vakantiegeld 2.122,96             

      Reservering loopbaanbudget   1.490,00 

      Reservering eindejaarsuitkering  0,00  

      Tegemoetkoming ZKV         0,00  

      Te betalen loonheffing 0,00  

      Voorm. gereserveerde. middelen  0,00 

   Reservering bovenwettelijk verlof 0,00 

   Bedrijfstak afhankelijke regelingen 0,00 

   Crediteuren 13.894,82 

      RESULTAAT 2021 -5.529,94 

  52.267.81     52.267.81 

 

De post Crediteuren bestaat voornamelijk uit nog verschuldigde energiekosten over 2018, 

2019, 2020 en 2021 waarvoor nog geen rekeningen zijn ontvangen. 
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Colofon Jaarverslag 2021 

 

 

Het Jaarverslag 2021 is gemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting 

Moedercentrum De Heksenketel. 

 

De Heksenketel is gehuisvest in de Brede Maatschappelijke Voorziening SamSam in de 

Heerlense buurt Zeswegen-Nieuw Husken. 

 

Adres: Mijnzetellaan 6, 6412 EN Heerlen 

Telefoonnummer: 06 18 95 60 83  

06-18956083 

E-mailadres: mc-deheksenketel@gmail.com   

Website: https://www.mc-deheksenketel.nl/  

 

Jaarverslag 2021, Heerlen 

Dit Jaarverslag 2021 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 11 april 2022. Op 

27 april 2022 is het per e-mail door de secretaris aangeboden aan het College van Burge-

meester en Wethouders van Heerlen, via medewerkster Petra van Zundert. Het Jaarverslag 

wordt desgewenst spoedig daarna ook op papier bezorgd. 

Het Financieel Jaarverslag 2021 is vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2022. 
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