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Bestuursverslag

STICHTING DE BROUWERIJ

Voorwoord
Ook in 2018 hebben de coördinatoren van de Brouwerij samen met vele vrijwilligers opnieuw weten te zorgen voor een
divers activiteitenaanbod in de Brouwerij. Een nieuwe ontwikkeling is dat er wordt gekeken naar activiteiten die leden van
de Brouwerij helpen de stap naar buiten te maken. Te denken valt aan het medewerking verlenen aan de organisatie van
een symposium en aan plant-, snoei en onderhoudswerk aan een moestuin net buiten de stad. Het is mooi om te zien hoe
deze activiteiten bij kunnen dragen aan de wens om weer actiever te worden en betaald of onbetaald werk te gaan
verrichten.
In maart 2018 is de nieuwe peer-support werker begonnen. Sindsdien biedt de Brouwerij Ambulante Ondersteuning in
aanvulling op de mogelijkheid tot inlopen in de Brouwerij en de behandeling die de GGZ hulpverleners van Centrum de
Brouwerij de bieden. In samenspraak met de gemeente Amsterdam is er een experiment gestart waarin de Peer Support
Werker ervaringsdeskundigheid inzet en flexibel inzetbaar is voor alle leden van de Brouwerij. Met deze inzet lukt het beter
om de verbinding met het behandelteam en peers te behouden. Dit voorkomt toenemend isolement, eventuele overlast in
de thuissituatie en/of maatschappelijke teloorgang.
Kosten
De personele lasten zijn toegenomen met bijna 46%, dit ten gevolge van uitbreiding van het aantal FTE van 0,44 naar 0,94
en periodieke salarisstijgingen.
De kosten voor lunches zijn met 33% toegenomen, wat deels verklaard kan worden door toevoeging van fruit aan het
aanbod. De indruk bestaat dat er ook minder op de kosten wordt gelet bij de dagelijkse boodschappen, daarom wordt de
gehele inkoop van producten tbv de lunches in 2019 door een werkgroep herzien.
Opbrengsten
De activiteiten van de Brouwerij, inclusief de mogelijkheid tot inlopen en de ambulante ondersteuning door de peer
support werker worden bekostigd uit het WMO contract met de gemeente Amsterdam. Per 1 juni 2017 is het contract
gesloten voor de duur van 19 maanden, met de intentie om daarna het contract met 2 jaar te verlengen.
Door herschikking van de WMO budgetten is er in 2018, na een financieel zeer krap 2017, meer financiële ruimte gekomen.
Enerzijds doordat het budget Ambulante Ondersteuning vanaf 2018 beschikbaar is gekomen, anderzijds door een
herrekening van het benodigde budget voor de inloopvoorziening, welke heeft geleid tot een hoger budget voor het gehele
tijdvak juni 2017 tot en met december 2018.
In 2018 heeft de stichting voor het eerst geen financiële bijdrage gehad van MoleMann Mental Health. Jaarlijks wordt er
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin onder andere vastgelegd is dat de activiteiten van de stichting
mede-verzekerd zijn met de bedrijfsverzekering van MoleMann Mental Health.
Resultaat
Waar in 2017 nog sprake was van een verlies en een tijdelijk tekort aan liquiditeit is de financiële positie van de stichting in
2018 sterk verbeterd. Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van€ 36.026. Dit forse positieve resultaat wordt
verklaard door enerzijds een herrekening van het budget vanuit de WMO waardoor het negatieve resultaat in 2017 deels
gecompenseerd werd. Anderzijds doordat tijdens de liquiditeitskrapte in 2017 de uitgaven waren geminimaliseerd en het tijd
heeft gekost om alle activiteiten weer volgens oorspronkelijk plan uit te voeren.
Het bestuur heeft besloten om een continuïteitsreserve in te stellen om ook in perioden van minder opbrengsten aan de
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Gestreefd wordt naar het opbouwen van een reserve van 1 maal de jaarlijkse
personele kosten. Dat is niet haalbaar in één boekjaar, daarom wordt gestreefd dit te bereiken in 3 jaar tijd. Bij de
afsluiting van boekjaar 2018 wordt €20.000 aan de continuïteitsreserve toegevoegd.
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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, 23-09-2019
Namens het bestuur,

Martin Voerman, voorzitter
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