Succes in moeilijke tijden
Jaarverslag 2016 Stichting Broodnodig

Inleiding.
Het jaar 2016 was een jaar van bezinning en om de ingeslagen weg te behouden
voor de Stichting Broodnodig.
Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat op financieel gebied.
Veelvuldig is in het bestuur gediscussieerd over de bezuinigingen in de AWBZ
gefinancierde zorg en onze positie binnen de gemeenschap en omliggende
gemeenten.
In 2016 werd de erkenning ISO 9001 versie 2008 behaald en is de ambulant
begeleiding van jongeren verder uitgebreid in de Gemeente Schijndel.
In 2016 is een nieuwe samenwerking gesloten met Gebroeders van Stiphout uit
Sint Oedenrode. Gezamenlijk wordt een plan uitgewerkt voor de invulling van
het voormalige gemeentehuis van Schijndel.
Bestuur en directie van de Stichting Broodnodig.

Algemeen
De organisatie
Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Datum oprichting:
Bezoekadres:

Stichting Broodnodig
Schijndel
28 oktober 2004
Molenstraat 11. 5482 GA Schijndel

Inschrijving KvK:
Stichting Broodnodig is per 1 november 2004 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17170575.
Het bestuur
Het bestuur van Stichting Broodnodig over 2016 is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
M.J.J. Smits
Secretaris:
J.A.N. Kloks
Penningmeester: ultimo 2016 vacant, voorheen H.R. Schellekens
Directeur:
J.M.C. van de Sande – Schellekens
Bestuurslid:
F.A.A. van Geffen
Ter toelichting op bovengenoemde dient:
Na het aftreden van de heer H.R. Schellekens als penningmeester, worden zijn
taken waargenomen door de heer P.M.A. van de Sande.
ANBI Status
In 2016 is Stichting Broodnodig door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstellingen Stichting Broodnodig:
De activiteiten van Stichting Broodnodig zijn erop gericht praktijkopleidingen te
waarborgen voor mensen met een beperking en een grote afstand tot de
arbeidsmarkt en het ontwikkelen van methodieken en het professionaliseren van
opleidingen en werkervaringstrajecten.
Het personeel van Stichting Broodnodig houdt zich bezig met het opleiden en
begeleiden van de medewerkers met een functiebeperking. Hiervoor zijn diverse
leerwerk locaties beschikbaar.
Daarnaast biedt Stichting Broodnodig de mogelijkheid het gat te dichten, voor
jongeren met beperkingen, tussen het voortgezet speciaal onderwijs en het
reguliere beroepsonderwijs door middel van:
1. Intern begeleidingstraject ‘Apart opgeleid, baan in zicht‘;
2. Bijzonder scholingstraject iedereen leert mee branchegericht horecaassistent via Stichting Vakopleiding Horeca (SVH).
Stichting Broodnodig participeert nu in Leerwerkbedrijf Lunchroom Broodje
Apart, leerwerkbedrijf Specialiteitenhuis D’n Overkant en Leerwerkbedrijf
Stichting de Schaapskooi. Al deze bedrijven zijn gevestigd in Schijndel.
Daarnaast is de Stichting actief in personeelskantine de “Peel” in Vught,
onderdeel van Novadic Kentron.

Bijzondere activiteiten in 2016.
Continuering samenwerking met praktijkonderwijs Elde college
Stichting Broodnodig is een samenwerking met het praktijkonderwijs aangegaan
om de opleidingsplaatsen te waarborgen voor de opleiding tot horeca-assistent
niveau 1.
De bestaande samenwerking is gecontinueerd en uitgebreid. Er werkt een
leerkracht van praktijkonderwijs en een leermeester van Stichting Broodnodig
op locatie die de opleiding voor onze medewerkers verzorgen. In 2016 zijn 12
leerlingen gestart voor hun branchediploma via de SVH (stichting vakopleiding
horeca) in de categorieën BAS (bediening assistent) en KAS (keuken assistent).
Nieuw samenwerkingsverband
Gebroeders van Stiphout
Vormgeven en plannen ontwikkelen voor de invulling van het voormalige
gemeentehuis in Schijndel.
Overige samenwerkende partners:
Stichting Broodnodig werkt samen met de volgende zorginstellingen:
●
●
●
●
●
●

Dichterbij;
Cello;
Robbert Coppes stichting;
SWZ;
R.v.A.;
Novadic Kentron.

De scholen waarmee wordt samengewerkt zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●

Stedelijk VSO;
Herman Broerenschool;
Klimopschool/De Speelman;
De Rietlanden;
Leijgraaf;
Elde College afdeling praktijk onderwijs;
Fioretti College;
Fransiscusschool.

De scholen voor beroepsonderwijs waarmee wordt samengewerkt zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ROC Koning Willem I College;
Rooi pannen;
ROC de Leijgraaf;
Elde College;
Bernrode;
Beekvliet;
Hoge school Eindhoven;
Avans Hoge School te ‘s-Hertogenbosch;
Summa-college Eindhoven.

De samenwerkingspartners voor wat betreft Re-integratie zijn:
●
●
●
●
●
●

Ambitie;
WSD;
Novamatch;
Pijnenburg en van der Velden;
Back on Track;
Werkpad.

De bedrijven waarmee wordt samengewerkt zijn:
●
●
●
●
●

Brabant Wonen;
Patpack;
Laverhof;
Het Bekkershuis;
Gemeente Schijndel (werkervaringsplekken).

Personeel en Organisatie
Arbeidsomstandighedenwet
Stichting Broodnodig beschikt over een actuele risico-inventarisatie.
Daarnaast heeft ieder personeelslid kennisgenomen van de gedragscode
ongewenst gedrag en algemene gedragsvormen.
Verder is aan ieder personeelslid een exemplaar van de huisregels overhandigd.
In 2016 hebben zich geen gevallen voorgedaan die aan de commissie intimidatie
werden voorgelegd. Er is ook geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon.

Personeelsoverleg
Er vindt periodiek overleg plaats met alle personeelsleden.
Daarnaast is er een weekend met alle personeelsleden waarin kennis wordt
uitgewisseld.
Werkoverleg
Op alle locaties vindt dagelijks werkoverleg plaats.
Ontwikkelingen:
•
•
•
•
•

In 2016 is een nieuwe informatiefolder uitgegeven;
Is de ambulante woonbegeleiding uitgebreid;
Aanvraag WTZI goedgekeurd;
Meerjarenvisie 2015-2018 vastgesteld en gepubliceerd op website;
Is de ISO 900 certificering behaald.

Balans per 31 december 2016 Stichting Broodnodig

ACTIVA

€

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen

3.405
36.149

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

39.554

15.317
72.316

4.345
22.390

26.735

98.403
87.633

17.305

115.708

Liquide middelen

119.241

21.001

TOTAAL

246.428

163.444

PASSIVA

€

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

Eigen vermogen

77.412

55.943-

Voorzieningen
Overig voorzieningen

55.250

64.102

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

TOTAAL

25.619
-

25.619

15.552
44.500

9.059
-

5.404
21.490

17.158

31.336

61.930

88.147
246.428

37.003

60.052

95.233
163.444

Staat van baten en lasten over 2016 Stichting Broodnodig
€
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

706.939
39.945-

Bruto-winst
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Algemene kosten

2016
€

€

2015
€

619.702
39.560666.994

424.918
13.696
22.592
655
15.345
51.463

580.142
421.761
12.219
23.607
351
26.557
54.473

Som der kosten

528.669

538.968

Bedrijfsresultaat

138.325

41.174

Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit bedrijfsuitoefening
vóór belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

4.970-

3.379-

133.355

37.795

-

-

133.355

37.795

