JAARVERSLAG 2020 STICHTING DE RODE BEER
DOELSTELLING
Stichting de Rode Beer ( opgericht 19 november 2008 ) heeft tot doel :
het exploiteren van een vakantie-accommodatie waar mensen met een
handicap en hun familie of begeleiding een plezierige vakantie kunnen hebben
in een accommodatie die tot dat doel volledig is aangepast.
Een belangrijke inkomstenbron komt uit de kringloopactiviteiten van de rode
beer kringloop B.V. Deze kringloop staat ten minste 90 % van haar winsten af
aan stichting de rode beer. Daarnaast zijn er inkomsten vanuit verhuur van het
vakantiehuis , donaties , acties en giften van particulieren, kerken en bedrijven.
De stichting heeft een ANBI-verklaring.
RSIN nummer: 820115812
KvK nummer : 08184376
Banknummer : NL63RABO0147615461
BESTUUR
Voorzitter : mevr. H.J. Augustinus-Bronsink
Secretaris: de heer J. Augustinus
Penningmeester: de heer J. Augustinus
Lid: de heer H.Harmsen
Lid: de heer G.J. Veening
Lid: mevrouw E.A. van ’t Hul-Bos
Adres: Meidoornlaan 8 , 8181 GW Heerde
Het bestuur ontvangt geen beloningen.
Het bestuur heeft in 2020 niet formeel vergaderd door de Corona
omstandigheden. Er is verder ook geen aanleiding geweest om de vergadering
digitaal te organiseren.

ACTIVITEITEN 2020:
Het jaar 2020 werd getroffen door de wereldwijde corona crisis.
Ook stichting de rode beer ondervond daarvan de gevolgen.
De bezetting van het vakantiehuis was veel lager dan mocht worden verwacht.
De eenmalige overheidssteun van 4.000 euro was daarom zeer welkom.
Zowel bij de stichting als bij de onderliggende kringloop organisatie is er naast
de eenmalige steun verder geen gebruik gemaakt van overheidssteun.
De bijdrage van de rode beer kringloop was door de verplichte sluiting en
gedeeltelijke openstelling ook lager door minder verkopen dan in een
“normaal” jaar. Een bijzonder ontwikkeling was de tijdelijke inzet van het
vakantiehuis als opbaarruimte omdat Heerde dusdanig getroffen werd door
Corona dat alle reguliere opbaarplekken doorlopend in gebruik waren. Het laat
zien dat je als hechte gemeenschap er ook ben en moet zijn in tijden van nood.
Zoals uit de jaarrekening blijkt was de winst, voor afschrijvingen, over het jaar
16.861 euro. Door de corona bijdrage van de overheid van 4.000 euro en de
afschrijvingen van 39.136 euro was het exploitatie verlies over 2020, 18.275
euro.
Het aantal boekingen voor het vakantiehuis bedroeg 20 stuks.
Het aantal overnachtingen van personen was 613 personen
Hoewel boekingen niet altijd de gewenste doelgroep bevatte, is er wel een
duidelijke tendens dat deze doelgroep het huis meer gaat ontdekken.
De reviews op de website geven een duidelijk beeld dat het huis aan de
verwachtingen voldoet. Dat blijkt ook uit de repeterende boekingen van gasten
uit de doelgroep die meerdere malen boekten.
Als platform voor de administratieve afhandeling van de boekingen wordt
gebruik gemaakt van booking.com. Alhoewel er commissie wordt betaald aan
dit platform, kunnen we vaststellen dat er simpelweg geen betere oplossing is
om beschikbaarheid en vindbaarheid te creëren waarbij financiële risico’s
worden uitgesloten.
GEPLANDE INVESTERING IN 2021:
Tijdens de zomerperiode blijkt n.a.v. opmerkingen van gasten dat het huis erg
warm wordt tijdens zomerse dagen. Voor 2021 wordt dan ook een investering
gepland ten behoeve van de aanleg van een airconditioning systeem.

