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Bestuursverslag
Organisatie
Het bestuursverslag en de jaarrekeningen vormen samen de openbare verantwoording van de organisatie ut
Huus. Doel van het verslag is om aan belangstellenden en belanghebbende te laten zien wat de organisatie
in 2021 heeft gedaan en welke vooruitzichten er zijn voor 2022.
ut Huus is de overkoepelende naam van de Stichting Welzijn Olst-Wijhe (Hierna SWOW) en de Stichting
Kulturhus Olst-Wijhe (hierna: SKOW). SKOW is sinds 2018 de enige aandeelhouder van de Horecafunctie
Kulturhus Olst-Wijhe BV (hierna: Horecafunctie).
Naast dit bestuursverslag en de jaarrekeningen van SKOW en SWOW, is het Governanceverslag van de
organisatie opgenomen. Separaat wordt ook inhoudelijk verslag gedaan in het jaarverslag van het Breed
Welzijnsverband (BWV) waarvan ut Huus partner en penvoerder is. Daarin wordt gezamenlijk ingegaan op de
inhoudelijke verantwoording van de subsidieafspraken van de vier deelnemende partners van het Breed
Welzijnsverband met de gemeente Olst-Wijhe. De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen die relevant
zijn voor ut Huus worden in hoofdlijnen geschetst in dit verslag.
Missie en activiteiten
Ut Huus wil bijdragen aan een vitale gemeenschap, waarin mensen tot hun recht komen. “Ontmoeten,
verbinden, delen en deelnemen” zijn de centrale waarden. De organisatie doet dat met vrijwilligers waar dat
kan en met professionals waar dat nodig is. ut Huus maakt daarbij gebruik van talent dat aanwezig is in de
lokale gemeenschap.
Ut Huus is er voor alle inwoners van Olst-Wijhe en werkt volgens het principe ‘voor bewoners, door
bewoners’. Ut Huus ondersteunt en lokt uit dat inwoners gebruik maken van hun eigen initiatief ter
bevordering van welzijn, cultuur en sport voor henzelf en voor hun naaste omgeving. Het gaat hierbij om
zowel individuele ondersteuning, als het ondersteunen van groepen.
Het werkterrein van ut Huus bestaat uit het ondersteunen en faciliteren op het gebied van welzijn, cultuur en
sport van de inwoners en op het van beheer en exploitatie van het Holstohus in Olst, het SPOC-park in Wijhe
en het Infocentrum in Den Nul.
Belangrijkste aandachtpunten en ontwikkelingen in 2021
De organisatie bevindt zich in een turbulente periode, maar ziet duidelijk perspectief in de nabije toekomst.
De belangrijkste ontwikkelingen in 2021 zijn als volgt:
Coronapandemie
Ook in 2021 had de Corona pandemie sterk grote gevolgen voor de wereld en daarmee ook invloed op de
werkzaamheden van ut Huus. Doordat fysieke ontmoetingen sterk werden verminderd, is in het welzijnswerk
overgeschakeld naar alternatieve vormen van ondersteuning en contact houden. We hebben steeds gezocht
om voor kwetsbare inwoners aanwezig en ondersteunend te zijn.
De maatregelen om de Coronaepidemie terug te dringen resulteerden in langdurige sluitingen van de
Sporthallen en de Horecavoorzieningen. Dat heeft grote gevolgen gehad voor de verhuur en
horecaopbrengsten van de organisatie. Hoewel de overheid met steunmaatregelen konden was het niet
genoeg om tekorten te voorkomen.
Bestuursopdrachten
ut Huus kampt al enkele jaren met financiële tekorten. Deze zijn verergerd door de Corona pandemie. Ook
de budgetten van de gemeente staan onder druk. Hierdoor is er maar beperkt ruimte om tekorten en
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kostenstijgingen via subsidie op te vangen. De Gemeente Olst-Wijhe is zich bewust van de uitdagingen en
heeft met behulp van drie bestuursopdrachten een route uitgestippeld naar een betere uitgangspositie voor
de organisatie.
1. In de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed werken we aan een pakket maatregelen die het
maatschappelijk vastgoed van ut Huus beschikbaar, interessant en kostendekkend maakt.
2. In de bestuursopdracht voorliggend veld werken we met onze partners aan een sterkere sociale
basis met welzijn, informele zorg, sport en cultuur. Naast een ambitie om de samenwerking te
vernieuwen, ligt er ook een bezuinigingsopgave op het welzijnswerk van 15%.
3. In de derde bestuursopdracht komen elementen van de eerste twee opdrachten terug. De derde
opdracht vraagt een pakket maatregelen om de financiële problematiek van ut huus op te lossen.
De opdrachten zijn allemaal in 2021 gestart en lopen door in 2022. De opdrachten kunnen niet los gezien
worden van het strategisch plan van ut huus dat begin 2022 definitief is geworden.
Strategisch plan
In het vierde kwartaal van 2021 is gewerkt aan een nieuw strategisch plan voor de organisatie. De financiën
stonden onder druk, maar ook interne en externe inhoudelijke ontwikkelingen vroegen om
visieontwikkeling. In een veertigtal gesprekken met collega’s, gemeente, samenwerkingspartners,
verenigingen en inwoners is gewerkt aan een strategisch plan dat we in februari hebben vastgesteld.
De hoofdlijnen van het strategisch plan zijn gericht op:
1. Een versteviging van de samenwerking met het jongerenwerk (WIJZ) en het maatschappelijk werk (De
Kern). Deze samenwerking zorgt voor meer inhoudelijke synergie.
2. Een impuls in de programmering en het activiteitenniveau. Door bezuinigingen, corona en dalende
vrijwilligersaantallen was het activiteitenniveau te ver gezakt. Met een intensieve samenwerking
met inwoners, samenwerkingspartners, ondersteund door provincie, fondsen en gemeente zien we
de programmering en de bezoekers snel toenemen
3. Het optimaliseren van het maatschappelijk vastgoed, gericht op een betere financieringsconstructie,
meer verhuur, horecaopbrengsten en een grotere tevredenheid van gebruikers.
4. De vernieuwing van het beleid en proces rondom vrijwilligerswerving en versterking van de
mogelijkheden tot maatschappelijke participatie bij de organisatie voor inwoners met afstand tot
school en werk
5. De verbetering van de bedrijfsvoering op tal val van vlakken. Denk aan financiën, HR, marketing en
beheer aspecten.
Met het uitvoeren van het strategisch plan, in combinatie met positieve besluitvorming rondom de
maatregelen voortkomend uit de drie bestuursopdrachten ontstaat een beter inhoudelijk en financieel
fundament voor de activiteiten en organisatie.
Directiewisseling
In oktober heeft er een directiewisseling plaatsgevonden bij de organisatie. Bernard de Vries Robles is
teruggetreden en opgevolgd door Anne Riemersma.
Een belangrijke opdracht die vanuit de Raad van Toezicht meegegeven is aan de nieuwe directeur is om te
komen tot een nieuw gedragen strategisch plan en te starten met de implementatie daarvan.
Inhoudelijk
Naast dit jaarverslag is er een inhoudelijk verslag en infographic van de activiteiten die we samen met WIJZ
Jongerenwerk, De Kern Maatschappelijk werk en Evenmens (Mantelzorgondersteuning) uitvoeren.
Hieronder schetsen we een indruk van enkele van de uitgevoerde activiteiten.
Eerst een paar citaten uit het welzijnswerk:
‘ïk kijk er altijd weer naar uit’, ‘het voelt echt op basis van vertrouwen’, ‘waardevol dat je samen met partner kunt
komen, ergens samen naar toe’, ‘ik ben niet alleen’, ‘fijn dat we de bijeenkomst zelf invulling mag geven’,
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‘waardevol om het rouwproces te delen’. Het zijn citaten die passen bij de activiteiten van de ‘Huuskamer’.
Activiteiten die ondanks de coronacrisis doorgingen. Belangrijke activiteiten voor mantelzorgers, inwoners
met dementie en hun partners en overige ouderen.
Het jaar kenmerkte zich in het creatief zijn bij het leggen van contacten met inwoners in een kwetsbare
situatie. Dit contact leggen is nodig om het verergeren van de situatie zoveel mogelijk te voorkomen. We
dronken koffie aan de deur. We pakten weer als vanouds vaker de telefoon en organiseerden kleinere
ontmoetingsgroepen, zodat er wel iets ontstond om naar uit te kijken. We kwamen bijeen in de buitenlucht
en organiseerden (sport) activiteiten buitenshuis zoals: Buutenshuus Bewegen, Nieuwjaarsrun,
IJsselsportdag etc. Extra aandacht was er voor (kwetsbare) vrijwilligers die we thuis bezochten en een
attentie brachten. Reizend vermaak was er via de Zingende Badmutsen die langs verzorgingshuizen trokken.
Activiteiten van Dag! En Doen! dragen bij aan het voorkomen van eenzaamheid en zorgen voor een groter
sociaal netwerk van de deelnemers. Het aantal deelnemers is in een jaar gestegen van 35 naar 72
ingeschreven deelnemers. Het aantal samenwerkingen neemt toe, ook is een groei zichtbaar op de
activiteitenagenda Olst-Wijhe. Waar de activiteiten eerst vooral gericht waren op een oudere doelgroep
lagen, zetten we steeds meer in op een verbreding van de doelgroep. Ook wordt extra aandacht gegeven
aan inwoners met een psychische (GGZ) kwetsbaarheid.
Naast warme fysieke contacten konden we ook via ‘streamen’ contact leggen. Een Pop-upstudio werd
gerealiseerd, die ook na corona nog benut wordt. In 2021 zag de Faciliteitenfabriek het daglicht. Een initiatief
voor het eenvoudig uitwisselen van materialen en kennis voor allerlei activiteiten, met en door betrokken
inwoners.
Het WOWcafé is de formule om kansen, knelpunten en dilemma’s te delen met experts en lokaal talent om
zo tot een oplossing te komen. Hier gaan we ook mee door.
Belangrijk onderdeel van het welzijnswerk is de ondersteuning van burger- en verenigingsinitiatieven. We
hielpen onder andere mee met plannen rondom het Kerkplein in Olst, de Pumptrack en skatebaan in Wijhe,
fondsenwerving, initiatieven rondom gezonde lifestyle, de agenda Olst-Wijhe, etc. etc.
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Financiën
SKOW
In onderstaande tabel zijn de cijfers van SKOW samengevat:
SKOW

2021

2020

Baten

Subsidie
Verhuur en overige baten
Overige fondsen en subsidies (incl NOW)
Totaal baten

931.797
489.457
101.025

61%
32%
7%

924.160
463.661
30.929

65%
33%
2%

1.522.279 100% 1.418.750 100%

Lasten

Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten/ vervangingen
Organisatiekosten
Kosten activiteiten

242.511
4.696
1.120.483
42.823
71.013

16%

Totale lasten

1.481.526

97%

Exploitatieresultaat

0%
74%
3%
5%

231.945
9.229
1.128.177
54.990
41.910

16%
1%
80%
4%
3%

1.466.251 103%

40.753

3%

-47.501

-3%

Financiele baten en lasten
Resultaat deelneming Horeca

-269
-88.121

0%
-6%

-3.211
-129.413

-9%

Resultaat

-47.099

-3%

-180.125

-13%

0%

SKOW heeft in 2021 opnieuw een verlies geleden. In 2021 bedroeg het resultaat EUR 47.000 negatief (2020:
180.000 negatief ). Het verlies wordt deels veroorzaakt door gemiste inkomsten voor verhuur en horeca door
de Corona crisis. Verder worden de beheerskosten en kostenstijgingen op het SPOC en het Holstohus niet in
voldoende mate gedekt door hogere (subsidie)inkomsten. Deze tendens is zichtbaar sinds 2018.
Zonder de overheidsmaatregelen en een huurkorting van de verhuurder in verband met de Corona crisis was
het resultaat overigens fors lager uitgevallen.
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SWOW
In onderstaande tabel zijn de cijfers van SWOW samengevat

Meerjarenoverzicht SWOW

SWOW

2021

2020

Baten

Subsidies
Overige fondsen en subsidies
Horeca opbrengsten en overige opbrengsten

311.348
70.979
24.400

Totaal baten

406.727 100%

414.639 100%

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Kosten activiteiten

329.086
10.217
29.747
52.579

350.960
9.359
24.723
95.156

Totale lasten

421.629 104%

480.198 116%

Exploitatieresultaat

-14.902

-4%

-65.559

57

0%

266

0%

-14.845

-1%

-65.293

-5%

77%
17%
6%

320.718
86.361
7.560

77%
21%
2%

Lasten

Financiele baten en lasten/ vrijval
Resultaat

81%
3%
7%
13%

85%
2%
6%
23%

-16%

Ook SWOW wordt dit jaar opnieuw geconfronteerd met een verlies. SWOW kon geen beroep doen op
noodsteun. Het resultaat verbeterde ten opzichte van 2020 omdat in 2021 minder activiteiten konden
plaatsvinden door de pandemie. Tevens zijn de kosten strak beheerst.
Horeca
De Horecafunctie heeft in 2021 een groot verlies geleden als gevolg van het omzetverlies ten gevolge van de
Corona crisis. Het resultaat kwam uit op EUR 88.000 negatief (2020: 129.000 negatief). De steunmaatregelen
van de overheid hebben niet kunnen voorkomen dat de Horeca zwaar getroffen werd. In 2021 is gestart met
een vernieuwing van het horeca concept. De Horecafunctie zal zich minder richten op maaltijdverstrekken.
De ontmoetingsfunctie en de horeca faciliteiten bij de activiteiten krijgen de focus. Met de samenwerking
met betrokken inwoners en verenigingen verwachten we de openingsuren verder te verruimen. De eerste
positieve resultaten zijn zichtbaar in de eerste maanden van 2022. De Horecafunctie en SKOW zijn nauw
verweven en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Immers de Horecafunctie is een belangrijke huurder
van SKOW en verzorgt eveneens dienstverlening voor inhoudelijke activiteiten van SKOW en SWOW
Financiële positie
Doordat er in de drie entiteiten al meerdere jaren verliezen zijn geleden, is het eigen vermogen van de
organisatie te laag geworden. Het vrije eigen vermogen van de drie entiteiten gezamenlijk bedraagt eind
2021 nog circa EUR 50.000. Een vrije reserve van minimaal EUR 250.000 is een buffer die zou moeten worden
nagestreefd.
Door de tekorten zijn er niet voldoende gelden apart gezet en beschikbaar voor vervangingsinvesteringen
en het onderhoud dat voor de huurder komt. In de gesprekken met de gemeente is dit een belangrijk
aandachtspunt. Voorkomen moet worden dat de onderhoudsstaat van de gebouwen en inrichting niet meer
bij de tijd is.
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Risicomanagement
De belangrijkste bedrijfsrisico’s van de organisatie zijn als volgt:
• Om de financiële tekorten op te lossen is een stevig pakket maatregelen ontworpen. Voor enkele
maatregelen is de medewerking van de Gemeente noodzakelijk. De gemeente werkt constructief
mee aan oplossingen. In algemene zin geldt als de maatregelen niet succesvol geïmplementeerd
kunnen worden er een continuïteitsvraagstuk optreedt.
• De kostenstijgingen zijn fors in 2021 en 2022. Met name de energiekosten stijgen snel en zijn een
forse kostenpost in de begroting. Indien de kostenstijgingen niet voldoende gedekt worden door de
opbrengsten, zijn aanvullende maatregelen nodig.
• De organisatie wordt grotendeels gesubsidieerd voor de activiteiten op welzijn, sport en cultuur
door de Gemeente Olst-Wijhe. Bij nieuwe bezuinigingen en het stopzetten van incidentele subsidies
zal inhoudelijke verschraling ontstaan en zal de impact van de investeringen normaliter afnemen.
• De organisatie werkt veel met vrijwilligers en inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt, indien de
beschikbaarheid in uren zou afnemen naar de toekomst, dan kan dat de openingsstelling en het
beheer raken.
• De omvang van de organisatie is gering. Hierdoor is het lastig om de bedrijfsvoering kwalitatief
goed in te richten. Ook zijn de back up mogelijkheden bij ziekte beperkt. In samenspraak met
partners en de gemeente wordt onderzocht hoe de werkzaamheden in de sociale basis sterker
kunnen worden ingericht. Vergaande samenwerkingen behoren tot de mogelijkheden.
Personeel
Hoewel alle drie de rechtspersonen een werkgeversfunctie hebben, functioneren de medewerkers als één
gezamenlijk team. In 2021 hadden de rechtspersonen gezamenlijk 9,8 fte in dienst (2020: 11,1 fte).
Het personeel van SKOW en SWOW valt onder de cao welzijn en het pensioenfonds PFZW. Het personeel van
de BV valt onder de Horeca cao en het pensioenfonds Horeca & Catering.
In 2021 is er geen sprake van langdurig ziekteverzuim.
Vooruitzichten
Het jaar 2022 is een zeer belangrijk jaar voor de activiteiten van de organisatie. Het strategisch plan wordt
geïmplementeerd en de eerste resultaten worden zichtbaar. De verhuurinkomsten en de horeca inkomsten
nemen duidelijk weer toe. Met kinderopvangorganisatie de Bieënkorf is een langjarig huurcontract voor
ruimten in het SPOC afgesloten, de overige ruimten worden interessanter gemaakt voor de
ontmoetingsfunctie.
In de maanden juni en juli worden belangrijke beslissingen verwacht van het College van B&W en de
Gemeenteraad van Olst-Wijhe. Met de implementatie van het strategisch plan en de passende
besluitvorming in de gemeenteraad verwachten we dat een toekomstbestendige organisatie ontstaat.
Het is mooi om te werken aan een sterke sociale basis, samen met samenwerkingspartners, de gemeente en
flinke aantallen vrijwilligers uit de gemeenschap.
Prachtig om de flow weer in de teams intern, maar ook extern te mogen ervaren.
Daar gaan we graag mee verder.
Olst- Wijhe
14 juni 2022
Anne Riemersma
Directeur- bestuurder
ut Huus
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Governanceverslag
Ut Huus hecht eraan om transparant te zijn en verantwoording af te leggen aan stakeholders en
betrokkenen. Daartoe is een scheiding van functie aangebracht tussen het toezicht en het bestuur. Het
bestuur van de organisatie is opgedragen aan een directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van beide rechtspersonen. Daarnaast is er voor beide
rechtspersonen een Reglement directeur-bestuurder en reglement Raad van Toezicht. De functie van Raad
van Toezicht is onbezoldigd.
In 2021 is een uitdagend jaar geweest, zoals ook is uitgewerkt in het bestuursverslag. Samen met de
directeur- bestuurder en de rest van de organisatie heeft de Raad van Toezicht de nadruk gelegd op de
verbetering van de bedrijfsvoering en de aanpak van gevolgen van de coronapandemie. Aan het einde van
het jaar is een strategie traject gestart gericht op het bereiken van een meer toekomstbestendige situatie
van de organisatie. Het strategisch plan helpt ons de nadruk meer en meer te leggen op de inhoudelijke
werkzaamheden van welzijn, sport en cultuur.
De Raad van Toezicht is in 2021 5 in volledige setting bijeen geweest. Aan de orde kwamen onder andere de
volgende onderwerpen:
- (Financiële) rapportages
- Jaarrekeningen 2020, Jaarverslagen 2020, Begroting 2022
- Gevolgen Coronapandemie
- Toetsing bezoldiging directeur-bestuurder aan Wet Normering Topinkomens (WNT)
- Strategisch Plan 2022 en verder
- Risicomanagement
- Directiewisseling per 1 november 2021
Naast de reguliere Raad van Toezichtvergaderingen zijn bilaterale overleggen geweest,
commissievergaderingen en momenten met het team en vrijwilligers.
De Raad van Toezicht stelt vast dat de accountant goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen 2021
verstrekt. Er is voor het in tegenstelling tot eerdere jaren geen beperking of oordeelonthouding in de
verklaringen opgenomen. De Raad is content met deze uitkomst.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:
De heer R. Zuidema (voorzitter)
Mevrouw C. Groot Koerkamp
Mevrouw R. Ogink (tot 25-10-2021)
De heer G. Jansen (tot 31-12-2021)
Mevrouw H. van Limburg Stirum (tot 31-12-2021)
Mevrouw G. Vernooij (tot 31-12-2021)
De heer T. van Vught (vanaf 1-10-2021)
Mevrouw A. Bos (vanaf 1-12-2021)
Mevrouw M. Lof (vanaf 1 april 2022)
Na de wisselingen is de Raad van Toezicht weer compleet met 5 leden.
Olst- Wijhe, 14 juni 2022
Rob Zuidema, Voorzitter Raad van Toezicht ut Huus
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Jaarrekeningen SKOW & SWOW

10

