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1. Opening, notulen en jaarverslag 2019 door de voorzitter Esther Bond
Jaaroverzicht 2019 – Terugblik
Een terugblik naar het jaar 2019. Het jaar waarin alles nog ‘normaal was’. Als ik alle foto’s en berichten
van het jaar 2019 bekijk, voelt het ook een beetje als een ‘vorig leven’. Want wat is het nu allemaal
anders. Vorig jaar was geen makkelijk jaar voor de Jozef. De maanden september tot en met november
waren bijvoorbeeld, op de kermis na, extreem rustig voor Jozef begrippen. Als ik bekijk welke activiteiten
we allemaal hebben gehad in het jaar 2019, waren dat er evengoed een heleboel. Maar het aantal
feesten en partijen zoals bruiloften, etentjes en personeelsfeesten waren een stuk minder als in
voorgaande jaren. Ook werden een aantal bruiloften afgezegd door relatie- of familieproblemen. De
activiteiten die we wel hadden, waren zoals altijd een groot succes:
Commercieel gezien denk ik dan aan de 10 jarige Jubileum editie van de top 2000, De Boney M show,
Eagles Legacy, Abba, George Michael Tribute, Queen Tribute, Bouwvakborrels en natuurlijk de kermis.
Qua vereniging was het ook een jaar met veel activiteiten. Ik denk daarbij aan de Fietspuzzeltocht, de
maandelijkse bijeenkomst van de Alleenstaandenclub, De Jokerclub Hartenvrouw,
De Klaverjasclub en de Biljartclub. Maar ook de bingo avonden, kwis avonden, KBO bijeenkomsten en de
soos overdag en ‘s avonds. En niet te vergeten de sinterkerstdagtocht in 2019.
Dat we nog steeds een hele belangrijke maatschappelijke rol spelen is ook te zien aan het feit dat de
voetbal en de scholengemeenschap ons goed weten te vinden. Denk hierbij aan de supportersavond van
FC Volendam, Frook de Fox Kids club, voorstellingen van scholen. En natuurlijk de hele speciale Carmar
Afsluitavond, waar de Jozef het centrale punt was voor een avond vol kippenvel.
Daarnaast hebben we in 2019 een aantal cursussen en scholing plaatsgevonden in de Jozef. Bijvoorbeeld
de viscursus en de theoriecursussen van rijscholen.
Qua bestuur hebben zich ook een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Zo hebben Dianne en Klaas
besloten om te stoppen met hun bestuursfunctie. Wij zijn ontzettend blij dat ze zoveel jaren klaar
hebben gestaan voor de Jozef. Dianne maar liefst 14 jaar en Klaas ook 12 jaar. En hebben er alle begrip
voor dat ze deze keuze hebben gemaakt. Ze konden het niet meer combineren met hun overige drukke
bestaan, en vonden het ook tijd voor vers bloed. Op het verse bloed ga ik straks nog verder in.
Qua verbouwingen was 2019 een vrij rustig jaar. Er zijn meer andere kleinere investeringen gedaan.
Operationeel gezien was de personeelsplanningsapp toch wel het ‘nieuwtje’ van het jaar 2019. Hiervan
wordt bijna optimaal gebruik gemaakt. Dit maakt het planningssysteem digitaal en efficiënter. Personeel
blijft echter een lastig punt: het is moeilijk om aan goed personeel te komen die zich ook willen blijven
binden aan de Jozef. Er zijn perioden dat het een echte puzzel is om dit rond te krijgen.
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Dan hadden we nog de polsbandjes tijdens de kermis. Daar zijn ook een hoop vergaderingen en
discussies aan vooraf gegaan. Al met al kunnen we wel zeggen dat dit uiteindelijk veel beter is verlopen
dan van tevoren werd verwacht.
In 2019 zijn we ons wel steeds meer bewust geworden van de veranderende generatie en de invloed
hiervan op de Jozef. Denk hierbij aan de verenigingsactiviteiten die moeten verjongen, het aantrekken
van jonge personeelsleden en die proberen te binden aan de Jozef, maar ook de steeds grotere impact
van social media op ons leven. U zult wellicht gemerkt hebben dat we hier binnen de Jozef ook actief
mee bezig zijn geweest. We laten onze jongeren steeds vaker aan het woord door meer
personeelsbijeenkomsten te plannen. Ook verschijnen er bijna wekelijks artikelen in de Nivo waarin de
verenigingsactiviteiten worden uitgelicht. Daarnaast worden jongeren gevraagd om mee te denken over
de toekomst van de Jozef. Dit gaan we de komende jaren nog verder vorm geven.
Het eind van 2019 was qua activiteiten ontzettend druk, en deze drukte liep door tot ver in februari
2020. Dit was een ontzettend goed einde van een toch wat tegenvallend jaar op financieel gebied.
Hoewel we nu alles uiteraard in perspectief zien nu we voor de volgende uitdaging staan. Corona. Zonder
op de zaken vooruit te lopen, wordt hieraan straks nog uitgebreid aandacht geschonken.
Dan wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een minuut stilte te houden voor de leden die ons
in 2019 zijn ontvallen.
Vanaf deze plaats bedank ik mijn medebestuursleden, het management, personeel en al onze vrijwilligers
heel hartelijk. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk.
De notulen lagen ter inzage op de tafel en op de website.
Er zijn géén opmerkingen over de notulen 2019 zodat deze worden vastgesteld.
2. Verslag van de penningmeester
Klaas Veerman legde verantwoording af over de cijfers van 2019.
Onze hypothecaire leningen bij de bank zijn gedaald tot € 35.000 (nog 3,5 jaar te gaan naar nul), in 2009
was dat nog boven de € 300.000
In 2009 betaalden we € 52.000 aan aflossingen en € 18.000 rente
In 2019 betalen we € 10.000 aan aflossingen en ca. € 2.000 rente
De Huiskamer B.V.
• 2013 zijn maatregelen genomen om de Huiskamer niet meer structureel verlieslatend te laten zijn (w.o.
verlaging huur)
• In 2014 was dat geslaagd, geen aanvullende maatregel was nodig
• In 2015 moest de Vereniging een schenking doen aan de Huiskamer
• In 2018 moet de Vereniging wederom een schenking doen aan de Huiskamer van € 70.000 om
continuïteit te garanderen
• In 2016 heeft de Huiskamer € 20.870 winst gemaakt
• In 2017 was de omzet goed, maar viel de marge terug
• In 2018 viel de omzet terug en verslechterde de marge verder
• In 2019 verbeterde de marge, de omzet verbeterde niet Laatste 3 jaren was er verlies, laatste jaar -/- €
53k
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Conclusie (boekjaar 2019)
• Omzet uit horeca te laag (laagste in 12 jaar)
• Brutomarge ‘bar + keukenomzet’ verbeterde naar de norm (boven 70%): 70,6% (2018: 69,5%)
• Bedrijfskosten redelijk onder controle, maar in verhouding tot omzet aan hoge kant (door lage omzet)
• Positieve kasstroom uit operaties ad € 84.000
• Investeringen € 40.000, onder gemiddelde
• Uitstaande leningen nu € 35.000
• We zijn nog altijd gezond, maar de omzet van de Huiskamer moet omhoog voor meer zekerheid
Lange termijn investeringsplan
• We verwachten de komende jaren minder investeringen dan gemiddeld, max. € 40.000 investeringen.
Sint Jozefvereniging financieel
• De Huiskamer valt 100% onder de Vereniging
• In financieel opzicht is de Huiskamer voor ca. 90% verantwoordelijk voor de financiële geldstromen
binnen de Jozef
• De Huiskamer moet jaarlijks € 78.000 huur betalen aan de Vereniging, de Vereniging betaalt ca.
€ 30.000 voor gebruik maken van personeel en faciliteiten aan de Huiskamer, netto gaat er dus ca.
€ 50.000 jaarlijks van de Huiskamer naar de Vereniging.
• In het verleden heeft de Huiskamer vaak niet de middelen gehad om dit te betalen, vandaar dat de
Huiskamer per 31-12-19 een schuld had aan de Vereniging van ca. € 269.000 (2018: € 244.000). Een
renderende Huiskamer is van groot belang voor de Vereniging
• Onderhoud van gebouw hoort bij de Vereniging als eigenaar
Eigen financiële stromen zijn er ook binnen de Vereniging:
• Contributies (ca. € 23.000)
• Georganiseerde trips (kosten/opbrengsten ca. € 30.000)
• Bingo activiteiten
• Onderhoud, belastingen, verzekeringen (ca. € 12.000-25.000)
• Kosten ondersteuning verenigingsactiviteiten (ca. € 7.000)
• Overige kosten (ca. € 5.000)
• Rentelasten en bankkosten (nu ca. € 3.000, was hoger)
• Daarnaast zijn er jaarlijkse investeringen (wisselt sterk, 2019 ca € 40.000 )
• Zonder bijdragen Huiskamer zijn inkomsten/uitgaven niet in balans
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Beleidsplan 2015-2020 Financieel, Evaluatie 2019
Doelstellingen, Status eind 2019, Tussentijdse conclusie

Alle financiële doelstellingen op groen, maar de winst niet. Die willen we graag omhoog hebben.
Doelstellingen 2020 – financieel
• Corona overleven
• Brutomarge minimaal 70,6%
• Positieve kasstroom operaties
• Investeringen financieren uit eigen middelen
Klaas vraagt of er over het jaar 2019 nog vragen zijn.
Wim Runderkamp vraagt zich af hoe hij de georganiseerde verenigingstripjes moest zien met opbrengst
en kosten rond de € 30.000,--.
Klaas antwoord dat de omzet en kosten hiervan dicht bij elkaar liggen. En daar wordt geen winst op
gemaakt.
3. Decharge bestuur
Esther dankt de kascommissie voor haar werk.
De Kascontrolecommissie heeft een verslag opgesteld en geadviseerd het bestuur te dechargeren.
De leden Jack Veerman, Martine Bond en Nico Kras geven aan dat zij plaats willen maken. Jack en Nico
hebben het langer dan 10 jaar gedaan. Als bestuur hebben wij over de invulling niets te zeggen. We
geven aan dat de stemming per stembriefje zal gaan. Esther maakt nog eens duidelijk dat het personeel
geen stemrecht heeft. Deze stap is in het verleden gemaakt om belangenverstrengeling tussen De
Huiskamer BV en de Vereniging te voorkomen.
Vanuit de leden geven Wilfried Tol, Wim Runderkamp, Jan Plat en Laurens Leek aan dat zij zich
beschikbaar stellen. De kascommissie bestaat uit twee personen. Dus Esther vraagt om twee namen.
Door het geringe verschil tussen de stemming geeft het bestuur aan de commissie uit drie leden te laten
bestaan.
4

Sint Jozefvereniging
St. Jozefstraat 2
1131 DX Volendam
Tel: 0299-363619

De stemming verliep als volgt:
Wilfried Tol 16
Jan Plat 19
Laurens Leek 20
Wim Runderkamp 5
Zodat Wilfried, Jan en Laurens worden benoemd tot nieuwe leden van de kascommissie met ingang van
financieel jaar 2020.
4. Bestuursverkiezing
Tussentijds definitief zijn afgetreden: Mevr. Dianne de Lange en dhr. Klaas Veerman
Esther bedankt hen hartelijk voor hun inzet. Zij hebben er respectievelijk 14 en 12 jaar opzitten. Esther
vraagt een applaus voor hun inzet.
Periodiek aftredend is Henk Visser en hij stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen (tegen-)kandidaten
gemeld bij de secretaris, waardoor hij automatisch wordt herkozen door de ledenvergadering.
Door de corona omstandigheden waren reeds toegetreden maar nog niet voorgesteld en bekrachtigd
door de ALV: Mevr. Tanja Veerman en Dhr. Edwin Schokker
Er hebben zich geen (tegen-)kandidaten gemeld bij de secretaris. Er zijn ook geen leden die bezwaar
hebben.
Tanja Veerman en Edwin Schokker stellen zich voor aan de ALV. Beide zien het als een mooie
maatschappelijke uitdaging.
5. Ondersteuning en ontwikkeling van de verenigingsactiviteiten
Henk Visser: Ik treed niet in herhaling, omdat onze voorzitster al veel voor mijn voeten heeft
weggemaaid. Als bestuur van de Jozefvereniging hebben wij als doelstelling:
behoud, uitbreiding en vernieuwing van de verenigingsactiviteiten en maatschappelijke inzet. Afgelopen
jaar hebben wij de samenwerking met de Sport-Koepel voortgezet. Namens de Sport-Koepel heeft Ben
Zwarthoed de activiteiten gemonitord.
Het activiteitenseizoen werd helaas door het coronavirus abrupt afgebroken. Heel erg spijtig voor de
deelnemers, omdat de activiteiten van de Jozef voor hen een groot onderdeel van hun sociaal leven zijn.
Maar aan elk nadeel kleeft ook een voordeel. Omdat mede door de inzet van Sport-Koepel de activiteiten
organisatorisch op de rit staan, heeft het vrijwilligersteam aangegeven om het komende seizoen meer op
eigen benen te willen staan. Wel zullen zij waar nog eventueel nodig worden ondersteund door de SportKoepel. Hun inbreng zal hierdoor wel verder worden afgebouwd.
De deelnemers aan de verenigingsactiviteiten zijn op hetzelfde peil als voorgaande jaren gebleven. De
nieuwe tussengroep voor Samen Verder is geïntegreerd in Samen Verder 1.0.
De omvang van het vrijwilligersapparaat is ook gelijk gebleven en er zijn sinds het vorig seizoen ook een
aantal nieuwe vrijwilligers actief.
Mochten er in de zaal nog ideeën zijn, verbetervoorstellen zijn of wat dan ook op het gebied van de
verenigingsactiviteiten dan staat het vrijwilligersteam o.l.v. Marie Smit, Aal Zwarthoed (Drum) en
Carolien Schokker daar uiteraard voor open.
Ze staan je graag te woord.
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6. Corona update
Edwin Schokker geeft aan dat de prognoses wat somber zijn maar de grote truc is omzet te draaien. Het
is de bedoeling de agenda zo goed mogelijk gevuld te krijgen.
Dus zoveel mogelijk organiseren.
Johan heeft al veel in agenda weten te zetten. Er zijn een groot aantal artiesten die voor een schappelijke
prijs willen optreden.
Hoeft niet alleen popavonden te zijn, maar ook kleine etentjes zijn mogelijk. Dus doet Edwin een oproep
aan de aanwezige leden om zoveel mogelijk de Jozef te bezoeken.
Edwin hoopt in zijn in eerste jaar als penningmeester dat het verlies over het jaar 2020 zo laag mogelijk
blijft.
Agenda juli en augustus 2020
Zaterdag 4 juli: Midlife zitconcert
Zondag 5 Juli: Formule 1 Café
Zondag 5 juli: 3J’s zitconcert
Woensdag 8 juli: Bingo
Vrijdag 10 juli: 3J’s zitconcert
Zaterdag 11 juli: Neil Diamond Tribute zitconcert
Zondag 12 juli: Wandeltocht door Volendam
Woensdag 15 juli: Bingo
Zaterdag 18 juli: Neil Diamond Tribute zitconcert
Zondag 19 juli: Wandeltocht door Volendam
Woensdag 22 juli: Bingo
Woensdag 29 juli: Bingo
Zondag 2 augustus: Formule 1 Café
Woensdag 5 augustus: Bingo
Vrijdag 7 augustus: Kwis
Zaterdag 8 augustus: Final Stereo Session
Zondag 9 augustus: Final Stereo Session
Woensdag 12 augustus: Bingo
Zaterdag 15 augustus: Jan Muhren & Friends
Zondag 16 augustus: Jan Muhren & Friends
Woensdag 19 augustus: Bingo
Donderdag 20 augustus: Nick & Simon
Zaterdag 22 augustus: Yellow Tribute to Coldplay
Zondag 23 augustus: Yellow Tribute to Coldplay
Woensdag 26 augustus: Bingo
Zaterdag 29 augustus: Neef Martin & Friends
7. Tombola
Er wordt een 15 tal prijzen verloot onder de aanwezige leden door Jacob en Ruud.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
De voorzitter Esther Bond bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit deze bijzondere
vergadering af om 20.44 uur.
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