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Bestuursverslag
Algemeen
De Stichting Eetsj-Outdoor ( hierna ook te noemen: Eetsj-Outdoor of de Stichting) is opgericht
per 24 november 2005 en heeft als doel het aanbieden van outdooractiviteiten aan mensen met
een beperking met inzet van hen als medewerker. (Artikel 2 van de statuten).
Vertaalt naar onze visie:
Eetsj Outdoor richt zich op het ondersteunen van mensen met een grote afstand tot arbeid met
bijzondere aandacht voor mensen met een beperking.
Waar mensen vandaan komen, wat voor verleden ze hebben en in welk hokje ze geplaatst zijn,
maakt ons niet uit. Wij kiezen daarbij voor een bedrijfsmatige aanpak. Er worden buitensportactiviteiten aangeboden van hoge kwaliteit teneinde vanuit een financieel gezonde en vooral
een maatschappelijk verantwoorde organisatie te werken.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden Brabant onder
nummer 18.08.10.17.
De stichting is door de fiscus aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (A.N.B.I.).
Dit houdt in dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. (RSIN 815722126)
Het bestuur van de stichting was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:

Naam

Functie

Woonplaats

R.E.(Roland) Algra

Voorzitter

Tilburg

J.B.(Joop) Meijsen

Penningmeester

Bavel

Mr.Th.L.A.(Tom) Weijmer

Secretaris

Goirle

A.R.F.M.(Ruud) van Gorp

Lid

Goirle

A,M.(Toine) Witters

Lid

Serooskerke

Terugblik
In 2005 is gestart met de fondsenwerving voor de realisatie van een challengeparcours op het
Daniël de Brouwerpark te Tilburg. Eén van de centrumlocaties van de Stichting Amarant Groep
(hierna ook te noemen: Amarant), een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een
beperking.
Met het parcours en de daarbij behorende faciliteiten beoogden wij onze doelstelling waar te
maken door middel van:
- training/opleiding van mensen met een beperking als voorbereiding op (al dan niet
betaald) werk oftewel toeleiding naar de arbeidsmarkt;
- dagbesteding voor mensen met een beperking;
- recreatie/ontspanning/bewegen door mensen met een beperking;
- de ontmoeting tussen mensen met een beperking en de andere inwoners van Tilburg en
wijde omgeving.
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De fondsenwerving in de periode 2005 – 2007 verliep succesvol en resulteerde in voldoende
toezeggingen om te starten met de bouw van het parcours en de andere daarbij behorende
faciliteiten. In een later stadium zijn nog enkele giften ontvangen ten behoeve van de aankoop
van onder meer divers rollend materiaal.
Een overzicht met de namen van de gulle gevers uit die tijd treft u aan in de bijlage bij dit
verslag. In oktober 2007 werd het parcours officieel in gebruik genomen.
In eerdere jaarverslagen schreven wij reeds over de gesprekken die gevoerd werden met de
Stichting Amarant over onze lange-termijnplannen.
In 2012 maakte Amarant hun definitieve standpunt bekend, dat inhield dat zij niet langer de toen
nog aanwezige exploitatietekorten voor hun rekening wilden nemen.
.Wel was Amarant bereid het parcours en de bijbehorende faciliteiten voor een beperkt aantal
dagdelen van onze stichting te huren ten behoeve van cliënten met een indicatie ’behandeling’
en op termijn ook voor het fitnessprogramma dat destijds bij hen in voorbereiding was (bewegen
door alle cliënten).

survivalweekend Hellenthal
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Wij vonden dat één en ander onvoldoende basis was voor een gezonde exploitatie, mede
gezien het feit dat Amarant ons bij herhaling wees op de beperkingen die het vigerende
bestemmingsplan kent.
Eén van de doelstellingen van ons initiatief is immers de ontmoeting te bevorderen tussen
mensen met een beperking en de andere inwoners van Tilburg en wijde omgeving en dit kon op
deze wijze onvoldoende gerealiseerd worden op het Daniël de Brouwerpark. Ook is het een
belemmering voor een ander doel van onze stichting: het toe leiden naar de arbeidsmarkt.
Immers, ook daarvoor is contact, het omgaan met derden (de klanten) essentieel.
Na gesprekken met zowel Amarant als een potentiële externe partner hebben wij eind 2012
besloten om het parcours en een gedeelte van de inventaris over te dragen aan Amarant. Zij
hebben daarmede de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de (gedeeltelijke) realisatie
van in ieder geval twee van de vier doelstellingen van het initiatief, te weten: dagbesteding en
recreatie/sport/bewegen voor en door mensen met een beperking.
Het bestuur heeft in de periode daarna met regelmaat (intern en extern) overlegd om te bezien
op welke wijze de beschikbare middelen (financiën, inventaris en kennis) ingezet konden
worden om onze doelstellingen alsnog te realiseren. Niet in de laatste plaats zijn dat: de
toeleiding naar, al dan niet betaalde, arbeid en de ontmoeting tussen mensen met een
beperking en anderen.

‘De Roovertsche Leij’
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In 2014 hebben wij de gesprekken hervat met het outdoorbedrijf Rocks ’n Rivers uit Tilburg. Zij
waren voornemens een uitgebreid outdoorparcours en een educatie-bos te realiseren in de
Natuurpoort “ De Roovertsche Leij” op de grens van de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek.
Begin 2015 is de betreffende bestemmingsplanprocedure tot een goed einde gebracht en kon
concreet aan de realisatie van het parcours gewerkt worden.
Het parcours dat in Goirle verrezen is werd mede op basis van onze wensen ontworpen, zodat
het ook geschikt is voor mensen met een fysieke beperking.
In september 2015 is het parcours door Rocks ’n Rivers in gebruik genomen en na een
zorgvuldige voorbereiding zijn ook wij die maand daar gestart met onze activiteiten.
Samenwerking met Stichting Motorcycle Support Nederland (M.S.N.).
Wij hebben er voor gekozen om niet zelf personeel in dienst te nemen, maar voor dit project
samen te werken met de stichting M.S.N. Een betrouwbare partner die reeds gedurende meer
dan 5 jaar succesvol is met het opleiden en trainen van mensen met (grote) afstand tot arbeid;
waaronder veel mensen met een beperking. M.S.N. heeft ook veel deskundigheid in huis op het
specifieke terrein van buitensport. Bovendien een onderneming die zich niet beperkt tot het
praten over “meedoen”, maar die mensen met afstand tot arbeid echt in de gelegenheid stelt
“aan de slag te gaan”; weer mee te doen. Dat spreekt ons zeer aan.
Met M.S.N. is een overeenkomst afgesloten waarbij wij gedurende 5 jaar de huur betalen voor
het gebruik maken van het parcours en zij garanderen dat gedurende deze periode gemiddeld
minimaal 4 deelnemers uit onze doelgroep 2 dagen per week (4 dagdelen) actief zijn op “De
Roovertsche Leij”. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de gang van zaken.
De huur voor de eerste 2 jaar bedraagt € 10.000,- per jaar; daarna jaarlijks € 6.667,Activiteiten 2016
Productie
Met M.S.N.is een jaarproductie afgesproken van 832 dagdelen (gebaseerd op 4 fte’s op 4
dagdelen per week). In het verslagjaar zijn we echter op 3 dagen (6 dagdelen) per week actief
geweest.
De werkelijke productie bedroeg 2.528 dagdelen ( 8,1 fte op 6 dagdelen per week).
Met andere woorden: het initiatief blijkt in een grote behoefte te voorzien
Eén en ander is slechts mogelijk dankzij de intensieve samenwerking met Rocks ’n Rivers.
Onze assistenten assisteren bij hun programma’s 3 dagen per week en tijdens alle
schoolvakanties. De begeleiding wordt verzorgd door één vaste instructeur (Fenna Volgelzang).
Daarnaast springen vanuit M.S.N. Marianne Versteijne en Ruud van Gorp zo nodig bij. Voorts
zijn permanent 1 of 2 stagiaires (H.B.O. en/of M.B.O.) actief. Een andere medewerker van
M.S.N. wordt momenteel opgeleid tot instructeur om in te kunnen vallen waar nodig en
waardoor we ook minder kwetsbaarheid worden.
Andere activiteiten
Activiteiten die er in 2016 uit sprongen zijn onder andere:
• Kennismakingsdag Rode Kruis op 4 april op het parcours
• Buitensportvakantie Rode Kruis van 9 t/m 14 mei begeleid door 2 assistent-instructeurs, 2
stagiaires en 2 medewerkers/vrijwilligers van M.S.N.
• Buitensportdagen met het totale team van Eetsj-Outdoor/M.S.N. op uitnodiging van Rocks ’n
Rivers op 28 en 29 november in Purnode in de Belgische Ardennen.
• E.H.B.O.-examen van het team Eetsj-Outdoor op 15 december. 10 personen zijn die dag
geslaagd en allen zijn lid geworden van de Vereniging E.H.B.O.-Goirle. Herhalingslessen
worden t.z.t. op locatie gegeven.
• Samenwerking gestart met Handboogvereniging “Eendracht Maakt Macht” in Riel waar wij
wekelijks schieten en waar de leden straks het examen “Handboogschieten” gaan afleggen.
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2017
Voor 2017 is een uitbreiding gepland naar 5 dagen per week dat wij actief zullen zijn op het
parcours. In de schoolvakanties wellicht zelfs 7 dagen. Uitbreiding van de formatie is dan een
must.
In 2017 staat de certificering van de assistenten op het programma ( 1. Klimvaardigheid,
2. Instructeur Handboogschieten, 3. Ropes Course Instructor ).
In maart 2017 staat een weekend in Purnode gepland voor de meest kwetsbare cliënten van
M.S.N./Eetsj.
In mei zal door het Rode Kruis i.s.m. ons een nieuwe buitensportvakantie worden georganiseerd
in de Ardennen of De Eifel.
Exploitatie
De exploitatie over 2016 sluit met een positief resultaat van € 9.426,-.
Dit overschot wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat na deze mutatie € 65.975,bedraagt.

Survivalweekend 2016
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Balans per 31 december 2016
2016

2015

2016

Activa

Passiva
€

Parcours
Terreinvoorziening
Inventaris
Vorderingen op
r termijn
Liquide middelen

2015

€
-

-

17.259

-

6.737

16.928

41.993

39.634

65.989

56.562

Eigen vermogen
Resultaat lopend jaar

Schulden op
korte termijn

+

€
56.549
9.426

€
61.758
-/- 5.209

65.975

56.549

14

13

65.989

56.562
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Toelichting op de balans
Activa per 31 december 2015

Omschrijving
Parcours
Terreinvoorz. .
Inventaris
Totaal

Investering
187.347
38.327
41.700
267.374

%
6,67
5
20

Afschrijving
t/m 2015
187.347
38.327
41.700
267.374

Boekwaarde
ultimo 2015
-

Inventaris
Door de Stichting Amarant werd in 2005 inventaris met een waarde van € 19.200,"om niet" overgedragen, die door hen in 2004 en 2005 grotendeels werd verkregen via giften.
Het betrof uitrusting waaronder:
- handbogen
- wandeluitrusting
- klimuitrusting
- tenten
- overige kampeeruitrusting
In 2009 werd door ons € 22.500,- geïnvesteerd in terreinrolstoelen en mountainbikes
Door de verkoop van het parcours en gedeelte van de inventaris aan Amarant was ultimo 2012
uitsluitend nog inventaris in ons bezit met een geschatte aanschafwaarde van € 10.000,-. Deze
inventaris had ultimo 2012 nog een boekwaarde van € 2.000,-. In 2013 hebben wij dit restant in
één keer afgeschreven.
Activa per 31 december 2016

Inventaris
In 2016 werden de volgende investeringen verricht:
- 12 mountainbikes met accessoires
- Buitensportkleding en – materiaal
- Aanhangwagen met huif
Afschrijving 2016
Boekwaarde per 31 december

€ 9.578
7.019
3.100

€
./.

Vorderingen op korte termijn
Dit betreft van de bank nog te ontvangen rente over 2016. €
70
Vooruit betaald aan de Stichting Motorcycle Support
Nederland de vergoeding voor het gebruik van het
Challengeparcours over de periode 1 januari 2017
t/m 31 augustus 2017
6.667

Liquide middelen
Rabobank, betaalrekening
Rabobank, bedrijfsspaarrekening

19.697
2.438
€ 17.259

€

6.737

€ 3.174
38.819
€ 41.993
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Staat van baten en lasten

Lasten
- bestuurskosten
- bankkosten
- verzekeringen
- afschrijvingen
- giften
- overige kosten
- huur
Baten
- rente
- giften

Resultaat

2016

2015

540
165
309
2.438
22
10.000
13.474

544
93
300
1.200
3.333
5.470

70
22.830
22.900

261

+ 9.426

-/- 5.209

261

Toelichting op Staat van baten en lasten
Afschrijvingen
De buitensportkleding wordt in 3 jaar afgeschreven en het rollend materiaal in 5 jaar
Giften
De in 2016 ontvangen giften ad. € 22.830,- staan gespecificeerd in de bijlage.

Buitensport weekend
2016
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Tot slot
Zoals wij in eerdere jaarverslagen hebben laten blijken betreurde het bestuur het ten zeerste dat
de activiteiten vanaf medio 2011 niet meer op de oorspronkelijke wijze voortgezet konden
worden op de locatie van Amarant op het Daniel de Brouwerpark.
We hopen echter dat het parcours aldaar inmiddels door Amarant nuttig gebruikt wordt ten
behoeve van onze doelgroep.
Het bestuur is echter bijzonder verheugd dat op “De Roovertsche Leij” in Goirle inmiddels een
prachtig parcours is verrezen. Een parcours waar mensen met een beperking hun
mogelijkheden om (al dan niet betaald) werk te verkrijgen, kunnen benutten respectievelijk
vergroten en waar men ook kan recreëren en het is ook een plek waar de deelnemers in ruime
mate de klanten ontmoeten. Dit alles mede dankzij de samenwerking met diverse partners en
de enthousiaste en deskundige inzet van medewerkers en vrijwilligers.
Wij hopen in de toekomst op een zelfde wijze meer van deze projecten te kunnen realiseren.

R.E. Algra,
voorzitter

mr. Th.L.A. Weijmer,
secretaris

J.B. Meijsen,
penningmeester

februari 2017

De Roovertsche Leij’’
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Bijlage
Overzicht fondsenwerving
Parcours, terreininrichting e.d. bij de start:
.

Naam fonds
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken
van Breda
Stichting DOEN
Stichting Jacques de Leeuw
Janivo Stichting
N.S.G.K.
Stichting Fam. Ommering
Rabobank Foundation en Rabobank Tilburg e.o.
Tivoli Fonds
VSB Fonds
CZ-Fonds
Ned. Centrale Practische Hulpverlening
V.V. Zwaluwen
N.N.
Van Casteren B.V.
P.F. Bergmansfonds
Totaal

1.500
35.000
2.500
12.500
5.000
25.000
60.000
10.890
35.000
5.000
5.000
10.000
5.000
4.260
8.000
224.650

Daarna werd ontvangen in 2009:
16 Old Grand-Dadclub
17 Lionsclub Tilburg Roomley
18 Bank Schrettler & Co
Totaal

7.500
5.500
5.000
18.000

Deze drie giften werden benut voor de aanschaf van
25 mountainbikes en 3 terreinrolstoelen.
In 2010 ontvangen
19 Lionsclub Tilburg Roomley

2.390

In 2011 ontvangen
20 Lionsclub Tilburg Roomley

3.000
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In 2016 ontvangen wij t.b.v. de aanschaf van mountainbikes,
een aanhangwagen en buitensportkleding en –materiaal;
21

Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds

1.500

22.

Stichting Kloek

2.500

23.

Pasman Stichting

2.500

24.

Tivoli Fonds

1.440

25.

Stichting Carpe Diem – Ulvenhout (in natura)

1.440

26.

Stichting ’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys

27.

Dr. J. C. Vaillant Fonds

7.200

28.

Stichting S.F.O.

5.000

29.

Stichting Jacques de Leeuw

Totaal 2016
Totaal t/m 2016

500

750
22.830
270.870
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