JAARVERSLAG 2021 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 2021 niet formeel vergaderd door de Corona
omstandigheden. Er is verder ook geen aanleiding geweest om de vergadering
digitaal te organiseren.

ACTIVITEITEN 2021:
Het jaar 2021 werd (evenals 2020) getroffen door de wereldwijde corona crisis.
Ook stichting de rode beer ondervond daarvan de gevolgen.
De bezetting van het vakantiehuis was gelukkig niet lager dan mocht worden
verwacht. Velen bleven in Nederland en hielden binnenlandse vakanties; ook
het vakantiehuis profiteerde daar van. In de loop van het jaar is er
airconditioning geplaatst in het vakantiehuis, voor een bedrag van 5650 euro.
Dit geeft zeker tijdens hete zomers veel verkoeling voor de gasten en dat wordt
zeer gewaardeerd.
De bijdrage van de rode beer kringloop was ondanks enkele periodes van
sluiting en gedeeltelijke openstelling veel hoger dan vorige jaren;
Kringloopwinkels kregen veel meer kopers / bezoekers dan voorgaande jaren.
In 2022 lijkt deze tendens zich voort te zetten. Dit is ook reden geweest om in
2021 nog niet in te zetten op heropening van de winkel in Heerde maar de
locatie in Wapenveld efficiënt uit te nutten met de bestaande vrijwilligers.
Zoals uit de jaarrekening blijkt was de winst, voor afschrijvingen, over het jaar
25.590 euro. Na de afschrijvingen van 39.290 euro was het exploitatie verlies
over 2021, 13.700 euro.
Het aantal boekingen voor het vakantiehuis bedroeg 40 stuks.
Het aantal overnachtingen van personen was 866 personen, zie ook de nota
voor de toeristenbelasting Gemeente Heerde.
Hoewel nog niet alle boekingen de gewenste doelgroep bevat, is er wel een
duidelijke tendens dat de doelgroep het huis meer en meer ontdekt. We zien
dan ook een duidelijke trend in repeterende boekingen vanuit de doelgroep.
De reviews op de website van booking.com geven een duidelijk beeld dat het
huis dan ook aan de verwachtingen voldoet.
Als platform voor de administratieve afhandeling van de boekingen wordt nog
steeds 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 2022:
Voor 2022 wordt een investering gepland vanuit de rode beer kringloop b.v.
ten behoeve van de verbouwing van het winkelpand Veldweg; in het laatste
kwartaal van 2022 hopen we die te heropenen; opzet is daar vooral kleding te
verkopen in combinatie met een deel horeca vanuit de dagbesteding samen
met onze samenwerkingspartner Zoethout Begeleid Werken B.V.

