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2022 jaarverslag 

Goede Doelen Week Heesch: doel en missie 

Sinds 2020 collecteren 16 fondsen in Heesch gezamenlijk in de Goede Doelen Week Heesch. Al deze 

fondsen zijn in het bezit van het landelijke CBF-keurmerk. Het merendeel collecteerde voor 2020 

ieder apart in Heesch. De goede doelen werken met hart en ziel voor hun ideaal, op het gebied van 

gezondheid of een maatschappelijk doel. Met de Goede Doelen Week Heesch zamelen wij geld in 

voor de deelnemende fondsen en ondersteunen hen zo in hun doelen.   

Door het houden van één herkenbare gezamenlijke collecteweek in Heesch willen wij ook de 

bewustwording en betrokkenheid van de inwoners van Heesch bij het ondersteunen van Goede 

Doelen in het algemeen vergroten. 

Deelnemende 

fondsen 2022 
 

De deelnemende goede 

doelen in 2022 zijn 

opgenomen in 

nevenstaand overzicht, 

in de volgorde van het 

collecte-formulier 2022. 

De volgorde van de 

fondsen op het 

formulier varieert 

jaarlijks, volgens een 

reglementair bepaald 

schema. 

Alle fondsen hebben 

het CBF-keurmerk. 
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Stichting Goede Doelen Week Heesch - Organisatie 
 

De organisatie van de gezamenlijke collecte is in handen van de Stichting Goede Doelen Week 

Heesch. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nr : 76254208) en heeft de 

ANBI-status bij de belastingdienst. Het geld, dat ingezameld wordt tijdens de Goede Doelen Week 

Heesch en de bijdragen van sponsoren, wordt verdeeld over de deelnemende goede doelen, onder 

aftrek van de noodzakelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld drukwerk, materialen en reservering 

werkorganisatie). Het reglement van de stichting is vermeld op de website 

www.goededoelenweekheesch.nl. 

Het bestuur van de Stichting coördineert de activiteiten ten behoeve van de organisatie van de 

Goede Doelenweek in Heesch en is eindverantwoordelijk. De praktisch uitwerking vindt plaats in de 

verschillende werkgroepen. De lokale vertegenwoordigers van de deelnemende goede doelen zijn 

allemaal actief in de verschillende werkgroepen en/of het bestuur. Meerdere keren per jaar is er een 

gezamenlijke vergadering (Deelnemersraad) waarin de voortgang van de Goede Doelen Week wordt 

besproken en gezamenlijke besluiten worden genomen. 

In de Goede Doelen Week Heesch doen in totaal ruim 170 vrijwilligers mee – nagenoeg allemaal uit 

Heesch- om te collecteren of op een andere manier te helpen. Ook veel lokale bedrijven steunen ons, 

als financiële sponsor of met bijdragen in natura. Daarmee is de Goede Doelen Week een echte actie 

van en door Heesch. 

Goede Doelen Week 2022: 26 september – 1 oktober 2022 

Het tijdschema van de Goede Doelen Week Heesch 2022 is als volgt: 

 

Door ongeveer 145 vrijwilligers (inclusief scouting) zijn ruim 6.000 collecte-enveloppen huis aan huis 

bezorgd in Heesch. In de collecteweek zijn de vrijwilligers vervolgens weer langs gegaan om de 

enveloppen met bijdragen op te halen. Op zaterdag 1 oktober hebben ook nog veel inwoners een 

envelop ingeleverd bij onze kraam op ’t Dorp. Bewoners van zorgcentrum Heelwijk konden hun 

envelop afgeven bij het aparte inzamelpunt in het zorgcentrum. 

De inwoners konden als volgt een donatie doen:  

− een bijdrage in contant geld of via incasso-machtiging in de envelop. Daarbij kon men een 

algemene bijdrage doen of een bijdrage gespecificeerd per deelnemend fonds, via vermelding op 

het invulformulier.  

− een digitale donatie: via rechtstreekse overboeking, donatie via de doneerknop op de website of 

via de QR-code op de envelop. Ook hierbij was specificatie per fonds mogelijk. 

− algemene giften zijn gelijkelijk verdeeld over de fondsen.  

Week 38 ( 19 sept): uitdelen collecte-emmers en enveloppen aan vrijwilligers 

Week 38 (20 – 24 sept): rondbrengen enveloppen door vrijwilligers  

Week 39 Goede Doelenweek (26 sept – 1 okt): ophalen enveloppen  

Zaterdag 1 oktober: bewoners kunnen nog de envelop inleveren bij de GDW-stand op ‘t Dorp  

30 sept en 1 okt: Inzamelen collecte-emmers door collectanten, met prijsvraag.  

Week 41: tellen collecte-opbrengst 

http://www.goededoelenweekheesch.nl/
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De ingezamelde enveloppen zijn op woensdag 12 oktober geopend en de inhoud geteld onder 

coördinatie van de werkgroep financiën. Voor de verwerking van de collecte-bijdragen wordt een op 

maat gemaakt digitaal telprogramma gebruikt, waarbij de donaties per fonds zijn verwerkt. Ook de 

donaties via de QR-code zijn opgenomen in het telprogramma. 

Collecte-opbrengst en afdracht aan de Fondsen 2022 

In 2022 zijn in totaal ruim 1.450 donaties ontvangen, via de envelop of digitaal. Daarnaast is ook 

contant geld rechtstreeks in de collectebus gedoneerd. Inschattend heeft ruim een kwart van de 

huishoudens in Heesch een bijdrage gedaan aan de Goede Doelen Week Heesch.  

De bruto collecte-opbrengst 2022 bedroeg € 29.455. 

Omdat inwoners per fonds gedifferentieerd konden doneren, varieert de opbrengst per fonds. 

De afdracht aan de fondsen is bepaald door de bruto collecte-opbrengst minus de inningskosten 

(bank en QR-code) en een reservering van €500,- *.  

 

De uiteindelijke afdracht van de fondsen was een totaal bedrag van € 28.882.  

Per saldo is daarmee 98% van de bruto collecte-opbrengst uitgekeerd aan de fondsen 

 

De tabel hiernaast vermeldt de bedragen, die de 

deelnemende fondsen in december 2022 hebben 

ontvangen van de Goede Doelen Week Heesch. 

 

 

* In de begroting 2022 is afgesproken dat het 

wenselijk is om in de komende jaren een reservering 

op te bouwen om hiermee activiteiten te kunnen 

ontplooien die leiden tot een hogere collecte-

opbrengst en/of extra opbrengsten. Denk aan de 

werving van collectanten, organiseren bijeenkomst 

voor alle collectanten of organiseren van een extra 

activiteit (bingo of zo). De kosten gaan hierbij voor de 

baat. Het bestuur werkt hiervoor voorstellen uit.  

Concreet is in de begroting 2022 voor deze reservering 

uitgegaan van een bedrag van € 500,- van de collecte-

opbrengst.  
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Financieel jaarverslag 2022 

Inkomsten 2022 Uitgaven 2022 

 Begroting Realisatie   Begroting Realisatie 

  Bruto Collecte opbrengst  €       25.000,00   €      29.455,83    Kosten Inning Collecte  €           250,00   €           164,18  

  Sponsorgelden  €         2.100,00   €        2.250,00    Reservering tbv activiteiten  €           500,00   €           500,00    

  Rabo Clubactie  €            400,00   €            532,19    Uitbetaling fondsen  €      24.250,00   €     28.882,00  

            Bestuurskosten  €           150,00   €             20,95  

     Onvoorzien  €           150,00   €           304,57  

     Drukwerk  €        1.500,00   €        1.247,81  

     Materialen collecte  €           350,00   €           270,37  

     Bankkosten  €           250,00   €           187,20  

     Kosten Website  €           100,00   €                    -    

  Totaal  €   27.500,00   €   32.238,02    €    27.500,00   €    31.577,08  
      
   

  Inkomsten gerealiseerd  €       32.238,02   
  Uitgaven gerealiseerd  €       31.577,08   
  Gerealiseerd overschot  €             660,94   
    

   
  Kassaldo 3-1-2022  €         2.690,75   
  Kassaldo 3-1-2023  €         3.851,69   
  Toename vermogen  €         1.160,94   

 

Toelichting: 

De gerealiseerde inkomsten in 2022 zijn fors hoger dan begroot door een hogere bruto collecte-

opbrengst. Omdat de afdracht aan de fondsen evenredig is aan de collecte-opbrengst, zijn ook de 

uitgaven hoger dan begroot. 

De afdracht aan de fondsen is bepaald door de bruto collecte-opbrengst minus de inningskosten 

(bank en QR-code). Ook is bij de vaststelling van de begroting 2022 afgesproken een bedrag van 

€500,- van de collecte-opbrengst te reserveren ten behoeve van toekomstige activiteiten, gericht op 

verhoging van de collecte-opbrengst. De uitbetaling aan de deelnemende fondsen bedraagt in 2022  

€ 28.882. Per saldo is dus 98% van de bruto collecte-opbrengst uitgekeerd aan de fondsen. 

Het gerealiseerde overschot van €  660 komt door lagere organisatiekosten en tegelijkertijd iets 

hogere inkomsten ter dekking van de organisatiekosten (sponsorgelden en Rabo Clubactie).  

Het gerealiseerde overschot plus het budget reservering ad € 500 is toegevoegd aan het vermogen.  

Het kassaldo per 1-1-2023 bedraagt daarmee € 3.850.  

Dit saldo is voldoende om de organisatiekosten van het komende jaar (2023) te dragen. Ook is er 

budget voor extra activiteiten, in 2023 of later. 
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Bestuur en werkgroepen 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 2022 

 

Bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en daarnaast de 

voorzitters van de werkgroepen collecte, communicatie, logistiek en financiën/sponsoring. Het 

bestuur coördineert de activiteiten ten behoeve van de organisatie van de Goede Doelenweek in 

Heesch en is eindverantwoordelijk. Het bestuur bereidt de agenda van de Deelnemersraad voor, 

onder andere over de planning en voortgang van de collecte-organisatie, de begroting, de voorlopige 

collecte-opbrengst en de definitieve afdracht aan de deelnemende fondsen. Ook is het bestuur 

verantwoordelijk voor het financiële jaarverslag en de evaluatie na afloop van de collecte. 

In 2022 heeft het bestuur 6 maal vergadert (10 mei; 24 mei; 5 juli; 31 aug.; 12 okt. en 22 nov.) In de 

vergadering van 22 november heeft het bestuur Jaap Kollf benoemt tot voorzitter, als opvolger van 

Klaas Broekema. De deelnemersraad heeft Klaas, als grondlegger van de Goede Doelen Week 

Heesch, uitgebreid bedankt voor zijn onmisbare inzet in haar vergadering van 30 november. Klaas 

blijft actief in de Deelnemersraad als vertegenwoordiger van de Hersenstichting. 

Aandachtspunt 2023: versterken binding vrijwilligers door het organiseren van een bijeenkomst voor 

vrijwilligers/collectanten. Door corona is de communicatie met de vrijwilligers vooral schriftelijk. Er is 

behoefte aan een moment van ontmoeten, gecombineerd met het uitwisselen van tips over de 

collecte, om de respons te verhogen. Een aparte werkgroep gaat hiermee aan de slag.  

Secretariaat  

Activiteiten 2022 

• vergadering bestuur en deelnemersraad: opstellen agenda, verslag en bijbehorende stukken; 

overleg Deelnemersraad in 2022: 15 en 31 mei (mail); 5 juli;  8 sept.; 20 okt.; 30 nov.) 

• bijhouden actuele jaarplanning – draaiboek activiteiten 

• uitvoeren en beheren van bestuurlijke correspondentie: in 2022: 

• verzoek deelname EHBO-vereniging Heesch (ingetrokken, geen CBF-keurmerk) 

• verzoek deelname Kerk-in-Actie (niet doorgezet, geen lokale binding) 

• Kamer van Koophandel: inschrijving UBO-register; wisseling voorzitter 

• correspondentie deelname Rabo Clubsupport 2022  

• Gemeente Bernheze: vergunning collecteweek, plaatsing borden) 

GDW Heesch werkgroepen GDW Heesch

bestuur logistiek collecte communicatie financien-sponsoring

voorzitter, Klaas Broekema Karin van den Berg, vz Ellen Hoeks, vz Maja de Wolf, vz Jos van de Veerdonk, vz

secretaris, Ien Lucas Jaap Kolff Jeanne van Nistelrooij Ellen Neelen Jos de Vries

penningmeester, Jos v.d.Veerdonk Lonneke van de Graaf Willy Dobbelsteen ien Lucas Klaas Broekema

vz wg collecte, Ellen Hoeks Margret van Zoggel Karin Ceelen Jan lubbersen Marijke van der Kamp

vz wg communicatie, Maja de Wolf Marus Tijssen Ruud Welten

vz wg logistiek, Karin v.d.Berg Rian Vissers Hanny van Uden

Floor Verstegen
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• diverse 

• coördinatie jaarverslag en evaluatie 

• coördinatie en bestelling drukwerk bij Easy Letters, Heesch (i.s.m. wg collecte) 

• mailing nieuwsbrieven aan vrijwilligers en coördinatoren 

• GDW Nistelrode, afstemming actieweek; Nistelrode ook in week 39 

• opstellen notitie ‘voorlopige opbrengst collecte GDW Heesch 2022 (i.s.m. penningmeester) 

• behandeling mailberichten binnengekomen via info@goededoelenweekheesch.nl (verzoeken 

info, mededelingen vrijwilligers e.d.) 

 

Penningmeester 
 

Activiteiten 2022: 

• opstellen begroting 2022 

• opstellen financieel jaarverslag 2021 

• controle jaarrekening 2021 door kascommissie (september, Jaap Kolff en Rian Vissers) 

• beheer rekening,  betaling nota’s en declaraties, incasso-overeenkomst RABO 

• verwerken incasso’s giften collecte (met werkgroep financiën) 

• overzicht voorlopige collecte-opbrengst  

• voorstel overzicht afdracht en uiteindelijke overboeking aan deelnemende fondsen 

• concept financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 

 

 

Werkgroep communicatie  

Samenstelling: Maja de Wolf (vz), Ellen Neelen, Ien Lucas en Jan Lubbersen; eind 2022 heeft Ellen 

Neelen de werkgroep verlaten, Ilse Vissers is toegetreden  

Activiteiten 2022: 

• Communicatie naar de vrijwilligers:  

o nieuwsbrief vrijwilligers:  5 maal (juni; 2 x september; oktober en december) 

o kerstkaart voor alle vrijwilligers 

o promotie stemmen Rabo-clubsupport 

• Promotie activiteiten GDW Heesch: 

o 5 x publicatie in de mooi Bernheze Krant (DMBK): (4 aug: start; 17 sept: nog 2 weken; 21 

sept: met Rachel; 26 sept: gestart; 26 okt: voorlopige opbrengst) 

o via sociale media en website 

• Bericht aan sponsoren: via Nieuwsbrief  

• Contact lokale media (Dtv: 2 x nieuwsitem in oktober) 

• Beheer website www.goededoelenweekHeesch.nl en facebook.com/gdwheesch  

• Aandachtspunt 2023: actuele QR-code; technische ondersteuning website  

  

mailto:info@goededoelenweekheesch.nl
http://www.goededoelenweekheesch.nl/
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Werkgroep collecte 

Samenstelling: Ellen Hoeks, Karin Celen, Willie Dobbelsteen, Jeanne van Nistelrooij, Hannie van 

Uden, Ruud Welten, Floor Verstegen 

Kengetallen 2021 2022 

Vrijwilligers (incl. coördinatoren) 179 171 (waaronder 4 helpende handjes) 

Actieve collectanten na belrondje 149 130 (36 collectanten lopen dit jaar niet) 

Collectanten definitief gestopt 12 26 

Nieuwe collectanten 6 13 

Nieuwe helpende handjes 2 2 

   

Aantal wijken/routes 175 175  (enkele vrijwilligers meerdere routes)  

Aantal routes scouting 12 14 

Aantal onbemande routes  8 (wel envelop in de bus maar niet opgehaald) 

 

Activiteiten 2022 

• Beheer actueel bestand vrijwilligers (inclusie AVG-formulieren) 

• Bellijsten maken voor coördinatoren tbv inventariseren inzetbaarheid vrijwilligers 

• Beheer wijkroutes voor collecte 

• Toedelen wijken aan vrijwilligers  

• Controle teksten drukwerk 

• Actuele legitimatiepasjes plus wijk/looproutes voor vrijwilligers 

• maken collectepakket per vrijwilliger 

• organisatie uitreiking collecte-materialen aan vrijwilligers 

• organisatie inleveren collectematerialen en enveloppen door vrijwilligers (samen met logistiek) 

• organiseren bedankje voor vrijwilligers (in 2022: taartje, deels gesponsord) 

• regelen presentje voor vrijwilligers (samen met logistiek) 

• communicatie met vrijwilligers (mails) 

aandachtspunten 2023:  

• binding vrijwilligers en werven nieuwe vrijwilligers 

• informatie-uitwisseling met vrijwilligers over wijze collecteren 

• flexibelere wijkindeling 
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Werkgroep logistiek 

 

samenstelling: Karin van den Berg, Jaap Kollf, Lonneke van de Graaf, Margret van Zoggel, Marus 

Tijssen, Rian Vissers. 

Activiteiten 2022: 

• uitzetten promotiematerialen (vlaggen, borden toegangspunten Heesch, posters bedrijven) 

• aanschaf materialen (in 2022: banners) 

• coördinatie vullen collecte-enveloppen (bij BIJZONdertalent) 

• organisatie locaties inzamelpunt enveloppen ( stand ’t Dorp en zorgcentrum Heelwijk) 

• organisatie inzameling collecte-materialen door in Dagkerk (met werkgroep collecte) 

• presentjes prijsvraag opbrengst collecte 

• inzamelen promotie materialen en opslag materialen 

 

Werkgroep financiën – sponsoring 
 

samenstelling: Jos van de Veerdonk, Jos de Vries, Klaas, Broekema, Marijke van der Kamp 

 

Activiteiten 2022: 

• werven sponsoren  

• schriftelijke verslaglegging sponsorovereenkomsten en inning sponsorgelden 

• schakelen met wg communicatie (logo’s sponsoren in collectebrief en website) 

• bedanken sponsoren  

• organisatie telling collecte-opbrengst  

• verwerken opbrengst in telprogramma 

• overzicht voorlopige collecte-opbrengst per fonds 

• afstorten contante donaties 

• controle en inning bijdragen via eenmalige incasso’s 

• aandachtspunten 2023 

o verder uitwerking procedure tellen opbrengst collecte  

o actualisering sponsorstrategie 

o werven nieuwe hoofdsponsor 

 

 

STICHTING GOEDE DOELEN WEEK HEESCH   info@goededoelenweekheesch.nl 

KvK : 76254208     www.goededoelenweekheesch.nl 

Bankrekening: NL67 RABO 0349 5966 46   facebook.com/gdwheesch 

 

 

http://www.goededoelenweekheesch.nl/

