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agenda

• Opening 

• Uitleg over werkwijze online vergadering

• Mededelingen

• Terugblik 2022

• Benoemingen en afgevaardigden

• Financiën

• Plannen 2023

• Vragen?

• Afsluiting
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Online vergaderen

• Uitleg

Microfoon op mute

Vinger opsteken

Chat 

Rename
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Mededelingen

• 123 Vrijwilligers aangeschreven (excl. BHC)

• 73   Reacties

• 57   Via Googleforms

• 30   Aanmeldingen  (incl. BHC)

• 8     Misschien

• 38   Afmeldingen

• Aantal aanwezigen nu (incl. BHC): 28
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terugblik 2022

Algemeen

• Wil iemand ervaringen delen?

 Pia:  Heel veel respect voor de Oekraïense vluchtelingen, de 
manier hoe zij samen leven en omgaan met elkaar. Goed dat 
we ze die mogelijkheid hebben geboden. En jammer dat ik niet 
vaker huiswacht kan zijn. 

 An:   Heel fijn dat er ‘s nachts beveiligers zijn. 
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terugblik 2022
Algemeen

• Nieuwe vrijwilligers – welkom!

• Overleden:

 Joop van Schie (aug)

 Froukje Kramer (dec)

• Opvolging Ria door Johan (coördinator roosters)

• Afscheid BHC-leden Frans (april), Kirsten, Marco, René



7

terugblik 2022
1e kwartaal:

• Januari 2022: nog corona > 

online jaarvergadering & digitale bingo

• Februari : ABK eindelijk weer open!

• Maart: vraag van gemeente Brummen voor huisvesting 
van vluchtelingen uit Oekraïne

• Nieuwe indeling in De Deel, 

voor het 3e seizoen in

gebruik als receptie
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terugblik 2022
• Tuin ABK-huis

 An vertelt dat Alliander heeft gesponsord door een bedrag te 
schenken voor de aanplant van nieuwe planten en de inzet van 
een aantal vrijwilligers. Groenrijk heeft adviezen gegeven.

Een fijne samenwerking. De tuin zal steeds mooier worden.

Alliander geeft een vervolg aan de samenwerking door in februari 
met de Oekraïense vluchtelingen naar Burgers Zoo in Arnhem te 
gaan.
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terugblik 2022
2e kwartaal

Aankomst vluchtelingen uit Oekraïne

20 april
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terugblik 2022
1e en 2e kwartaal - vervolg

Techniek en groen:

• Aanpassingen De Brink

• Riolering en water Drentseveld

• Aanleg glasvezel en wifi

• Buitenborden
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terugblik 2022
2e kwartaal - vervolg

Juni: vrijwilligersdag met activiteiten,

een vegetarische BBQ 

en kampvuur
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terugblik 2022
3e kwartaal

• JUMP weer op HHH (sanitair)

• Zonnepanelen

• Beleidsweekend

met overleggroep vrijwilligers 

Organisatie, Techniek & Herinrichting
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terugblik 2022

3e & 4e kwartaal 

• Schilderwerk 

ABK (blauw) 

& HHH (groen)

• Camperplek gereed 
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terugblik 2022

Vervolg Oekraïne (lief & leed)

• Komst & gebruik van het huis > 50 personen

o Intensief, verbruik en slijtage

o Gevolgen voor huiswachten

• Calamiteiten, oplossingen en acties BHC

o Gescheiden inkoop e.a (vraagt veel extra aandacht)

o Lekkage kamers door regen

o Perikelen beveiliging / politie / vechtpartij / brandstichting

• Feestdagen = samen

o Kerst > stamppotbuffet (met dank aan An B.)

o Oud en nieuw > oliebollen, appelflappen en glühwein

• Toekomst: medio april 2023 einde contract
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Overleggen en bijeenkomsten bhc 2022
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activiteiten bhc 2022
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Benoeming BHC-leden

• BHC-leden worden benoemd door het Centraal Bestuur

• BHC doet voordracht met instemming vrijwilligers

• Benoemingstermijn is 3 jaar te verlengen met nogmaals 2 x 3 jaar

• Voordracht Marleen van Noort als aanmeldsecretaris ABK  (3e termijn)

• Raadpleging via googleform registratieformulier  akkoord

• 57 reacties:  51 akkoord, 6 geen mening

• Sinds september 2022 bestaat de BHC uit slechts 3 mensen.

•  versterking BHC nodig,  3 is echt te weinig

• Oproep in Toorts, facebook en afdelingen

• Gelukkig wel mensen buiten BHC voor uitvoering van taken, maar dit is niet 
voldoende
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Afgevaardigden Nivonraad

• Voor Nivonraad en andere landelijke bijeenkomsten zijn afgevaardigden nodig

• Deze moeten worden aangewezen door de vrijwilligers

• ABK/HHH heeft 3 stemmen in de Nivonraad

• 1 reserve bleek vorig jaar onvoldoende, nu maar liefst 4 reserve

• Raadpleging via googleform registratieformulier  akkoord

• Marleen van Noort

• Marieke Sieslieng 

• Pia Mulder
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Reserve afgevaardigden Nivonraad

• Jan van der Tuin (1e reserve)

• Jaap Meijer (2e reserve)

• Engbert Huibers (3e reserve)

• Lammert Folkerts (4e reserve)

Allen zijn aangewezen als reserve d.m.v. akkoord meer dan 80% en overig 
geen mening. 
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Overnachtingen

2018 2019 2020 2021 2022

ABK 6208 6809 3199 4068 12957*

HHH 10906 11255 12665 21544 18684

* 12028 overnachtingen Oekraineopvang
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Overnachtingen
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Overnachtingen
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Financiële wetenswaardigheden 2022

• Grote verschillen met coronajaar 2021

• Omzet bijna € 400.000! Financieel positief geëindigd ca. € 
150.000

• € 270.000 meer omzet door gemeente Brummen

• Veel meer uitgaven voor schoonmaak/afval/huishoudelijke 
kosten/techniek en energie

• € 5.000 euro minder inkomsten door wegvallen Deel

• Kamperen € 20.000 euro minder omzet dan in coronajaar, 
maar toch nog 18.700 overnachtingen! (2019 was dit 11250)

• Hoge investeringskosten (toename afschrijvingen vanaf 
2023)
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Budgetten  2023

• Exploitatie budgetaanvraag is nog niet gehonoreerd. Wel 
meer aangevraagd i.v.m. stijgende kosten en 
achteruitgang kwaliteit huis.

• Hoge investeringskosten aanvraag (€ 205.000) wordt niet 
geheel gehonoreerd (wellicht 50%?) landelijk is 1,3 
miljoen aangevraagd. Beschikbaar 7,5 ton

ABK (na vertrek Oekraïners):
• Nieuw meubilair en vloerbedekking zalen en hal.
• Nieuwe keukeninventaris
• Start renovatie (fasegewijs) slaapkamers/nieuwe 

matrassen
HHH:
• Verdere renovatie De Brink
• Renovatie Electravoorziening kampeerplaatsen
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Plannen 2023

Drie prioriteiten BHC:

1. Herinrichting ABK huis na vertrek 
Oekraïners

2. Organisatie op orde rondom techniek/groen

3. Werving vrijwilligers en BHC leden
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Plannen 2023 

• Onderhanden werk

• Bijeenkomsten

• Landelijk en lokaal

• 10 juni vrijwilligersdag ?

• ABK terug naar normaal  werkweken

• Cursus IVN

• Trainingsdag Tommy en BHV  4 maart

• Werving vrijwilligers: 

Toorts, facebook, website en afdelingen

• Uitvoering terreinbeheerplan 

• Werkweekenden
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Vraag en antwoord

Jan en Lidy staan vanaf 1 juni op Het Hallse Hull en willen helpen met 
activiteiten op de vrijwilligersdag 10 juni. Heel fijn! Nog een paar extra 
handjes om de dag te organiseren zou nog mooier zijn. Dus meld je aan! 
Half februari neemt de BHC een besluit of de vrijwilligersdag door kan 
gaan.

Maaike vraagt of er meer activiteiten ingezet kunnen worden om het huis 
weer voller te krijgen. Zij wil wel wandelactiviteit organiseren samen met 
iemand.  De BHC wil heel graag meer activiteiten, daar zijn dan mensen 
voor nodig om te coördineren/organiseren. De BHC is blij met het aanbod 
en neemt contact met Maaike.

Els geeft aan dat cursus van IVN ook mogelijkheden kan bieden voor 
(nieuwe) contacten.
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afsluiting

In 2024 weer bij elkaar?

Zet alvast in jouw agenda het weekend van 2-4 februari 2024.


