Jaarverslag 2018

1.Voorwoord
In januari 2017 is de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende opgericht. Dit was ook het eerste
jaar waarin de Goede Doelen Week Heeze plaats vond. Een jaar eerder (2016) werd ditzelfde initiatief
in Leende gestart.
In dit verslag leest u een terugblik op het gevoerde beleid en de resultaten van 2018 van zowel GDW
Leende als GDW Heeze. Het organisatiecomité van de Goede Doelen Week Leende en Goede Doelen
Week Heeze dankt alle begunstigers voor hun vertrouwen en zeer gewaardeerde financiële bijdragen
in 2018.
Linda Slager-Maas.

2.Organisatiecomité verslag
2.1 Inleiding
Goede Doelen Week Leende en Goede Doelen Week Heeze zijn opgericht voor het collectief
organiseren in de dorpen Leende en Heeze van collecten van fondsen aangesloten bij Stichting
Collecteplan. In plaats van wekelijks een collecte voor een goed doel worden alle beschikbare
collectanten ingezet voor het gezamenlijk collecteren in één week.
Sinds januari 2017 is de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende opgericht. Deze stichting heeft
een Kamer van Koophandel nummer en een eigen bankrekening. De stichting is overkoepelend voor
de kernen van de gemeente Heeze-Leende, opgesplitst in een apart comité per kern. Momenteel zijn
er twee kernen, Heeze en Leende.
2.2 Doelstelling
Meer uitgewerkt hebben zowel GDW Leende als GDW Heeze tot doel:
- Het ondersteunen van geld inzamelen voor de diverse fondsen.
- Bewoners eenmaal per jaar storen in plaats van 15 of 18 collectes.
- Bekendheid van de deelnemende fondsen bij de inwoners bevorderen.
- Doelstelling van alle fondsen uitleggen aan collectanten en inwoners.
- Kosten beperken voor het organiseren van de collecte week.
- Bedrijven benaderen voor sponsoring van de GDW Heeze-Leende, enerzijds om de kosten te
verlagen en anderzijds een extra donatie te doen per opgegeven Fonds.

2.3 Communicatie
De jaarlijkse collecte gebeurt met behulp van invullijsten waarop de donateurs een donatie per fonds
kunnen aangeven. De ingevulde lijsten en het geld of eenmalige machtiging worden in een enveloppe
gedaan en door de collectanten opgehaald met verzegelde collectebussen.
Goede Doelen Week Leende en Goede Doelen Week Heeze streven naar heldere
informatievoorziening met de inwoners van respectievelijk Leende en Heeze. Informatie over de GDW
Leende en GDW Heeze is te vinden op de website via www.gdw-heeze-leende.nl.
2.4 Organisatiecomité Goede Doelen Week Heeze
Het organisatiecomité van Goede Doelen Week Heeze bestaat uit één of twee afgevaardigden namens
elk goed doel dat meedoet aan de Goede Doelen Week Heeze. Belangrijk voor de continuïteit van het

comité is dat de coördinatoren van de goede doelen een plaatsvervangend lid benoemen voordat zij
aftreden. Gebeurt dit niet, dan wordt het desbetreffende fonds van deelname uitgesloten. In
onderstaand schema zijn de huidige leden van het organisatiecomité terug te vinden.
Naam
Afgevaardigd namens goed doel
Eveline van Bree
Alzheimer
Anton Evers (voorzitter en penningmeester)
Amnesty en Longfonds
Marjon Vorstenbosch-Jacobs (collectantenleider)
Brandwondenstichting
Lilian Bongers
Epilepsiefonds
Wilhelmien Smolenaers
Hartstichting
Yvonne Lobbezoo
Hartstichting
Piet Jacobs
Hersenstichting
Diane Wilde (collectantenleider)
Nationaal Fonds Kinderhulp
Margot van den Boer
KWF en Maag-Lever-Darm Stichting
Anje Dousma-Kunst
Nierstichting
Linda Slager-Maas
NSGK
Bep van der Kruijs
Spierfonds
Petra van Eersel (secretaris)
Reumafonds
Tine Casimir
Rode Kruis
Denise Hamann
MS-fonds
Cees de Weijer
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Nico Thijs
Fonds Gehandicaptensport
Kees Eichhorn
Fonds Gehandicaptensport
Anton Evers, Eveline van Bree, Petra van Eersel en Linda Slager-Maas zijn tevens lid van het bestuur
van de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende. Daarmee is er een link tussen de Stichting Goede
Doelen Week Heeze-Leende en Goede Doelen Week Heeze.
Het organisatiecomité kwam vier keer bijeen om de Goede Doelen Week Heeze 2018 te organiseren:
4 oktober 2017, 13 december 2017, 21 maart 2018 en 30 mei 2018.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in vergaderingen zijn: jaarverslag 2017, draaiboek, ANBI
status, subsidie, verdeling werkgroepen, adressenbestand, organisatie publiciteit, organisatie bussen
verdelen en organisatie tellen.
2.5 Organisatiecomité Goede Doelen Week Leende
Ook in Leende bestaat het organisatiecomité uit één afgevaardigde namens elk goed doel dat meedoet
aan de Goede Doelen Week. Belangrijk voor de continuïteit van het comité is dat de coördinatoren
van de goede doelen een plaatsvervangend lid benoemen voordat zij aftreden. Gebeurt dit niet, dan
wordt het desbetreffende fonds van deelname uitgesloten. In onderstaand schema zijn de huidige
leden van het organisatiecomité terug te vinden.
Naam
Esther Kunstt
Gea van Opbergen
Linda Slager-Maas (secretaris)
Karin Osten
Marjan van Uijthoven (voorzitter en collectantenleider)
Marleen Aalbers
Nelly Verhoeven
Anton Evers (penningmeester)

Afgevaardigd namens goed doel
KWF
Hartstichting
NSGK
Epilepsiefonds
Alzheimer
Hersenstichting
Longfonds
Amnesty International

Henk van Geene
Lucy Staals (collectantenleider)
Ria Dommels
Ingeborg van Meggelen
Carla van Heugten
Rinie Hendriks
Nelleke van Dijk

Rode Kruis
Spierfonds
Brandwondenstichting
Nierstichting
Nationaal Fonds Kinderhulp
Reumafonds
Diabetesfonds

Marjan van Uijthoven, Anton Evers, Esther Kunstt, Henk van Geene en Linda Slager-Maas zijn tevens
lid van het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende. Daarmee is er een link tussen
de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende en Goede Doelen Week Leende.
Het organisatiecomité kwam drie keer bijeen om de Goede Doelen Week Leende 2018 te organiseren:
8 november 2017, 28 maart 2018 en 23 mei 2018.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in vergaderingen zijn: jaarverslag 2017, terugkoppeling van
het stichting bestuur, pr-commissie, sponsorcommissie, voorstel collecteweek, eenmalige machtiging,
uitdelen van winkelwagenmuntjes, tweede penningmeester, organisatie telavond, verloop van de
collecteweek en financiën.
2.6 Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende
Het bestuur van de stichting heeft dit jaar tweemaal vergaderd: 25 januari 2018 en 31 mei 2018.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens deze vergaderingen zijn: beleidsplan, financiën,
samenwerking pr, verloop collecteweek in Heeze en Leende, stichting Collecteplan, privacywetgeving,
tweede penningmeester en collecteweek 2019.

3. Besteding van middelen
3.1 Inleiding
Het ingezamelde geld wordt volgens de door de donateurs aangegeven verdeling aan de fondsen
overgemaakt.
De ontvangen gelden, worden jaarlijks uitgekeerd aan de Fondsen onder aftrek van de noodzakelijke
kosten.

3.2 Goede Doelen Week Heeze
Ontvangsten
Sponsoring drukwerk door AH
Flessenactie COOP
Flessenactie AH
Startbedrag op rekening
Subsidie gemeente

Totaal:

€ 350,00
€ 591,70
€ 263,30
€ 16,25
€ 250,00

€ 1.471,25

Onkosten
Drukwerk, enveloppen

€ 697,44

Legitimatiebewijzen
Cadeaubon ontwerpster

€ 25,95
€ 15,00

Bankkosten 1 jaar (stelpost)
Stortingskosten (stelpost)
Totaal:

€ 100,00
€ 200,00
€ 1.038,39

De Albert Heijn heeft dit jaar weer een gedeelte van de onkosten van het drukwerk gesponsord.
Daarnaast was Goede Doelen Week Heeze het goede doel van de flessenactie bij de Albert Heijn en de
COOP. Ook heeft GDW Heeze-Leende, net als vorig jaar, een subsidie van de gemeente ontvangen. Dit
heeft ervoor gezorgd dat de totale onkosten gedekt worden. Er kan zelfs een bedrag van €432,86
gereserveerd worden voor volgend jaar. Dit om kosten van bijvoorbeeld drukwerk te kunnen betalen.
In onderstaand schema is te zien welk bedrag ieder fonds ontvangen heeft.
Doel
Donatie in 2018
Kinderhulp
€ 1.584,23
Prinses Beatrix Spierfonds
€ 1.377,37
Reumafonds
€ 1.768,17
KWF
€ 3.328,17
Het Rode Kruis
€ 2.105,02
MS-fonds
€ 1.460,08
Alzheimer
€ 2.484,38
Hersenstichting
€ 2.030,71
Hartstichting
€ 2.371,37
Amnesty
€ 1.426,17
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
€ 1.289,57
Maag-Lever-Darm stichting
€ 1.683,38
NSGK
€ 1.181,57
Brandwondenstichting
€ 1.522,78
Longfonds
€ 1.401,02
Epilepsiefonds
€ 1.299,87
Nierstichting
€ 1.669,27
Fonds Gehandicaptensport
€ 1.383,77
Totaal ontvangen:
€ 31.366,82

3.3 Goede Doelen Week Leende
Ontvangsten
Sponsoring drukwerk door Plus
Flessenactie Plus
Subsidie gemeente
Startbedrag op rekening

Onkosten
Drukwerk
€ 335,00
Enveloppen, plastic zakken
€ 46,48
Winkelwagenmuntjes
€ 245,47
Legitimatiebewijzen
€ 25,95
Cadeaubon ontwerpster
€ 15,00
Vergaderkosten
€ 75,00
Bankkosten 1 jaar (stelpost)
€ 100,00
Stortingskosten (stelpost)
€ 200,00
Totaal:
€ 1.523,00
Totaal:
€ 1.042,90
Doordat het bedrag ontvangsten groter is dan de onkosten kan er een bedrag van €480,10 op de
rekening als reserve blijven staan. Dit om bijvoorbeeld de kosten van het drukwerk meteen te kunnen
betalen, waardoor deze niet privé voorgeschoten hoeven te worden.
Dit betekent dus dat de kosten volledig gedekt zijn, en de giften door inwoners volledig naar de goede
doelen gestort kan worden.
€ 335,00
€ 325,00
€ 250,00
€ 613,00

In onderstaand schema is te zien welk bedrag ieder fonds ontvangen heeft.
Doel
Donatie in 2018
Kinderhulp
€ 868,84
Prinses Beatrix Spierfonds
€ 1.044,67
Reumafonds
€ 1.267,36
KWF
€ 2.601,17
Het Rode Kruis
€ 712,44
Alzheimer
€ 1.655,97
Hersenstichting
€ 1.389,70
Hartstichting
€ 1.954,65
Amnesty
€ 539,89
Diabetes Fonds
€ 692,81
NSGK
€ 1.109,17
Brandwondenstichting
€ 1.717,83
Longfonds
€ 1.072,12
Epilepsiefonds
€ 848,20
Nierstichting
€ 1.120,59
Totaal ontvangen:
€ 18.595,43

4. Vooruitblik 2019
4.1 Goede Doelen Week Heeze
Tijdens de vergadering op 30 mei 2018 heeft het comité de GDW Heeze 2018 geëvalueerd. Het comité
is van mening dat er dit jaar een mooi bedrag is opgehaald. Dit jaar werd voor het eerst de eenmalige
machtigingen via Excel ingevoerd. Vorig jaar werd dit via de Rabobank gedaan, wat een zeer
tijdrovende klus was.
Natuurlijk zijn er naast positieve punten ook altijd een aantal verbeterpunten. Zo wil het comité de
route indeling voor het volgende jaar aanpassen. Dit om ervoor te zorgen dat de schoonheidsfoutjes
eruit gehaald kunnen worden en alles voor komend jaar up to date is. Twee coördinatoren hebben
deze taak reeds op zich genomen. Daarnaast zullen de collectanten aan een route gekoppeld worden
(in plaats van het koppelen van een route aan de collectant).
Eind 2018 zal de Rabobank in Heeze haar deuren sluiten. Dit betekent dus dat deze locatie niet meer
gebruikt kan worden om te tellen. Er moet dus gekeken worden naar een alternatief hiervoor. Er wordt
gedacht aan het gemeentehuis of wellicht een ander gebouw met een afstortautomaat van de
Rabobank. In 2019 zal hiervoor een concrete oplossing bedacht moeten worden
Uit gegevens blijkt dat er een redelijk hoog percentage enveloppen niet worden ingeleverd. Daarom
wil GDW Heeze ten eerste collectanten in 2019 adviseren om de enveloppen persoonlijk af te geven.
En ten tweede om bij de eerste keer geen gehoor nog een tweede keer terug te gaan. Dit om het aantal
ingeleverde enveloppen te verhogen.
Het comité wil een handleiding schrijven voor elke coördinator, zodat er door ieder op eenzelfde
manier gewerkt wordt (eenzelfde nummering van de bussen, gelijke communicatie naar collectanten
en verspreiding van materiaal).
Het afgelopen jaar is gebleken dat het collectantenbestand achteruitloopt, en er met moeite heel het
dorp bezet kan worden. Er wordt een voorstel gedaan om in de envelop een informatiebrief toe te
voegen om nieuwe collectanten te werven.
Tot slot zal er gekeken worden naar de legitimatiebewijzen. Er was onduidelijkheid over de duur van
de collecte, omdat op de legitimatiebewijzen tot en met zondag vermeld stond. Wellicht is het

duidelijker wanneer op zowel posters als legitimatiebewijzen dezelfde data worden gecommuniceerd.
Daarnaast waren de legitimatiebewijzen moeilijk te beschrijven.
4.2 Goede Doelen Week Leende
Tijdens de evaluatievergadering op 23 mei kwam het comité tot de conclusie dat de GDW Leende 2018
weer een succes was. De totale opbrengst was ruim drieduizend euro meer dan vorig jaar. In 2018 zijn
er weer meer enveloppen terugontvangen en is de opbrengst per envelop gestegen ten opzichte van
voorgaande jaren. Het comité verwacht dat dit mede komt door het gebruik van de eenmalige
machtigingen.
Komend jaar zullen alle collecte emmers gecontroleerd moeten worden. Tijdens de telavond kwam
men tot de ontdekking dat sommige afbrokkelen waardoor ze niet goed meer sluiten. In 2019 moet
dus geïnventariseerd worden hoeveel collecte emmers er vervangen moeten worden, en hoe dit
aangepakt wordt.
De Plus heeft aangegeven het komende jaar niet meer te zullen sponsoren, omdat hij ook andere
doelen wil sponsoren. Het comité dient dus uit te kijken naar een potentiele nieuwe sponsor voor het
drukwerk.
Daarnaast moeten de coördinatoren ook uit blijven kijken naar nieuwe collectanten om zo het
collectantenbestand op orde te houden.
De data van de legitimatiebewijzen moeten worden aangepast zodat deze overeen komen met de data
die op de posters gepubliceerd staan. Dit gaf namelijk onduidelijkheid.
Tot slot wil het comité een instructieformulier maken voor de telavond. Dit om een gelijke werkwijze
te hanteren.
4.3 Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende
Christine Schouten van Stichting Collecte-plan heeft de laatste vergadering van het stichting bestuur
bijgewoond. Zij heeft een toelichting over Stichting Collecte-plan gegeven en uitgelegd wat haar taken
hierbij zijn. Ook heeft ze verteld dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe betalingsvormen zoals
digitaal collecteren, Tikkie, contactloos betalen etc. Christine kan adviezen geven over hoe
collectanten geworven kunnen worden. Zijzelf kan dus geen nieuwe collectanten werven voor de
Goede Doelen Week.
Henk van Geene stopt als bestuurslid en dus ook als tweede penningmeester. Het tweede
penningmeesterschap zal door Linda Slager overgenomen worden.
Anton Evers heeft een opzet gemaakt voor het beleid van de privacywet. Dit beleid zal op de website
en op Facebook geplaatst worden.
De Goede Doelen Week 2019 zal in zowel Heeze als Leende gehouden worden van 8 – 11 april 2019.

