Jaarverslag Stichting De Brouwerij 2016
Voorwoord
Het jaar 2016 begon met onzekerheid doordat aanvankelijk een subsidieaanvraag in het kader van mantelzorg en
vrijwilligersondersteuning werd afgewezen door de Gemeente Amsterdam. Dit dwong ons tot het uitwerken van scenario’s
t.a.v. het voortbestaan van de Brouwerij. Gelukkig is na bezwaar de subsidie alsnog toegekend in het tweede kwartaal van
2016.
Hierdoor kon de (betaalde) coördinator in dienst blijven en de activiteiten van de Brouwerij verder uitbouwen. Wij zien
inmiddels een steeds volwassener activiteitenaanbod, waarbij leden en vrijwilligers van de Brouwerij door de coördinator
begeleid worden in het aanscherpen van hun ideeën en deze vervolgens pitchen om te kijken of er draagvlak voor is. Ook is
er veel aandacht geweest voor de vrijwilligers. Dit in de vorm van inwerk / kennismakingstrajecten, evaluatiegesprekken,
scholing en ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. Dit maakt dat er een stabiele aanwas is van nieuwe vrijwilligers, maar
ook dat vrijwilligers relatief lang aan ons verbonden blijven.
In 2016 zijn de kosten die samenhangen met de lunches, diners en vrijwilligers voor rekening gebracht van de Brouwerij.
MoleMann heeft de Brouwerij vervolgens op basis van het kostenniveau 2015 hiervoor gecompenseerd. Hierdoor ontstaat
in de Brouwerij bewustzijn en flexibiliteit t.a.v. inkoop. De bijdrage van MoleMann en de bijdragen van de medewerkers in
de lunchkosten zijn voldoende gebleken om beter en gezonder (biologisch) in te kopen zonder budgetoverschrijding.
Bestuurlijk stond 2016 in het teken van het verkrijgen van een contract met de gemeente Amsterdam als leverancier van
WMO-zorg. Specifiek de percelen Ambulante Ondersteuning en Inloopvoorziening Dagbesteding. Dit is een intensief proces
geweest door de zware aanbestedingseisen die de gemeente stelt aan alle zorgleveranciers. Op het moment van schrijven
van dit jaarverslag kunnen wij melden dat de Brouwerij een meerjaren-contract heeft kunnen sluiten met de gemeente om
de Brouwerij te kunnen bekostigen en daarnaast ook ambulante ondersteuning te kunnen gaan bieden aan de leden /
cliënten die net wat extra hulp kunnen gebruiken in de thuissituatie.
Voor de komende jaren hebben wij de volgende doelstellingen:
 Het goed vastleggen werkwijzen en procedures en deze deelbaar maken.
 Indien mogelijk gebruiken van organisatiekennis van bevriende organisaties.
 Het steviger verankeren van het vrijwilligerswerk door het organiseren van goede scholing.
 Het aanbieden van herstel ondersteunende scholing aan onze leden, door onze leden (WRAP-facilitators)
 Waar mogelijk faciliteren en stimuleren van de ‘Peer-to-peer-beweging’ en de inzet van peer-vrijwilligers in De
Brouwerij
 De Brouwerij als ‘leerbedrijf’ verder ontwikkelen. Zodat leden tijdens uitval de kans hebben om weer skills
(opnieuw) te leren en te werken aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
 De opzet van een coöperatieve vereniging, waarin leden in een beschermde omgeving met behoud van uitkering
kunnen werken of ondernemen.
 Het zorgen dat onze leden zo goed als mogelijk zelfstandig kunnen wonen, waar nodig met hulp van geschoolde
ervaringswerkers.
 Verder uitbouwen van de samenwerking met projecten op het gebied van werk en re-integratie in de stad
Amsterdam. Gedacht kan worden aan job-coaching of het door leden en vrijwilligers opbouwen van een netwerk
van welwillende Amsterdamse ondernemers die onze leden een kans willen geven.
 In samenwerking met MoleMann Mental Health openen van nieuwe locaties voor behandeling van mensen met
een kwetsbaarheid voor psychose (volgens Brouwerij-model)
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In financiële zin wordt 2016 afgesloten met een positief resultaat van €6204,17. Gezien de lopende verplichtingen is het
vermogen nog klein, waardoor er weinig ruimte is voor financiële tegenvallers. In 2017 bijvoorbeeld hebben wij 1 kwartaal
geen subsidie inkomsten en ook nog geen inkomsten uit WMO-prestaties. Wij blijven dus naast inkomsten vanuit de
gemeente Amsterdam afhankelijk van andere geldstromen, zoals giften, bijdragen van MoleMann Mental Health.
Niet alles valt in getallen te verwoorden / verantwoorden, dus één ding mag niet ontbreken in dit jaarverslag: dat is een
woord van dank aan de vele enthousiaste vrijwilligers en leden die samen blijven zorgen voor de goede sfeer in de
Brouwerij.

Amsterdam, 17-5-2017
Namens het bestuur,

Martin Voerman, penningmeester
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Samenstelling bestuur
Het bestuur is in 2016 niet gewijzigd.

Het bestuur bestaat uit hulpverleners werkzaam in de GGZ. Het bestuurswerk voor Stichting de Brouwerij verrichten zij als
onbezoldigde vrijwilliger.
J.P. Pijp, voorzitter (psychiater)
M.E. Poons, secretaris (verpleegkundig specialist GGZ in opleiding)
M.W. Voerman, penningmeester (verpleegkundig specialist GGZ)

In 2016 heeft J.P. Pijp te kennen gegeven zich terug te willen trekken uit het bestuur, dus wordt er nu gezocht naar een
nieuw bestuurslid.
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Balans Stichting de Brouwerij 2016
Activa

Passiva
31-12-2015

Vaste activa

€ 0,00

31-12-2016
€ 1.007,00 Eigen vermogen

Kortlopende vorderingen

€ 2.187,57

Langlopende
€ 5.084,69 schulden

Liquide middelen

€ 9.296,17

Kortlopende
€ 15.422,89 schulden

Saldo

€ 11.483,74

€ 21.514,58 Saldo

31-12-2015

31-12-2016

€ 5.550,22

€ 11.754,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.933,52

€ 9.760,19

€ 11.483,74

€ 21.514,58

Staat van Baten en Lasten Stichting de Brouwerij 2016
Lasten

Baten

Loonkosten
Onkostendeclaraties leden / vrijwilligers
Scholingskosten leden / vrijwilligers
Kosten herstelondersteunende activiteiten
Kosten ledendiners
Kosten Brouwerij lunches
Kosten workshops / werkbezoeken
Giften ivm financiele nood leden
Kantoorkosten
Overige kosten
Resultaat (naar balans)

€ 28.015,27
€ 1.415,41
€ 2.400,00
€ 1.806,08
€ 253,97
€ 7.394,26
€ 855,95
€ 38,76
€ 1.865,20
€ 2.449,10
€ 6.204,17

Garage sales
Leden diners
Opbrengsten uit lezingen / workshops
Giften
Organisatie activiteiten in de Brouwerij
Subsidie Gemeente Amsterdam*
Bijdrage MoleMann tbv Lunches
Lunchbijdragen MM mdw
Bijdrage MoleMann Kosten Vrijwilligers
Overige opbrengsten

Eindtotaal

€ 52.698,17 Eindtotaal

€ 52.698,17

*Op pagina 5 staat een specificatie van subsidiebedragen 2015 en 2016

Jaarverslag 2016

Stichting de Brouwerij

€ 338,10
€ 99,07
€ 2.421,12
€ 6.810,94
€ 2.030,21
€ 26.790,94
€ 7.604,64
€ 1.948,00
€ 3.151,49
€ 1.503,66
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Grondslagen voor waardering:
Toezeggingen door giftgevers:
Uitsluitend daadwerkelijk ontvangen giften worden geboekt. Stichting de Brouwerij hecht grote waarde aan het vrijwillige
karakter van giften en zal dan ook geen toezeggingen in de vorm van vorderingen in haar boekhouding opnemen dan wel
de nakoming hiervan bewaken.
Subsidie gemeente Amsterdam:
De subsidie van €30.000,- welke werd ontvangen in 2016 is bedoeld voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2016
en het eerste kwartaal van 2017. De subsidie wordt echter pas definitief vastgesteld na financiële verantwoording over de
gehele periode. Daarom is 75% van de subsidie als opbrengst in 2016 geboekt en 25% als kortlopende schuld op de balans
opgenomen. Deze schuld wordt in 2017 bij definitieve vaststelling / toekenning omgezet in opbrengst 2017.
Een soortgelijke situatie bestond er voor de subsidie welke in 2015 ontvangen werd en ook overliep in 2016. In juli is deze
subsidie definitief vastgesteld en werd kortlopende schuld omgezet in opbrengst.

Specificatie subsidiebedragen van de Gemeente Amsterdam
2015

2016

2017

Subsidie ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk 2015 € 27.000,00
Waarvan gebruikt in 2015
€ 22.709,06
Waarvan gebruikt in 2016
€ 4.290,94
Subsidie ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk 2016 € 30.000,00
Waarvan gebruikt in 2016
€ 22.500,00
En overlopend in 2017
€ 7.500,00
In resultatenrekening
€ 22.709,06 € 26.790,94

Ondertekening:
Dit jaarverslag is intern gecontroleerd en vervolgens vastgesteld in de gecombineerde vergadering van bestuur en raad van
toezicht 5 juni 2017. De jaarrekening is gezien de omvang van de activiteiten en ontbreken van verplichting daartoe, niet
gecontroleerd door een accountant.

M.W. Voerman, penningmeester

M.E. Poons, secretaris

M. van Hees, lid van de raad van toezicht

G.A. Francken, lid van de raad van toezicht
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