Jaarverslag Stichting ThuisbakkersPunt 2019
Eind 2018 is het idee voor ThuisbakkersPunt ontstaan, en dus was het jaar 2019 er één met veel
ontwikkelingen!
Van idee tot stichting
In een paar maanden tijd breidde het idee voor ThuisbakkersPunt snel uit tot een groep enthousiaste
thuisbakkers, waarvan ook een aantal als vrijwilliger mee wilden bouwen aan ThuisbakkersPunt.
Zodoende konden we naar de notaris en is in maart ThuisbakkersPunt officieel opgericht. Kort daarna
is het bestuur gevormd. Met deze enthousiaste groep mensen hebben we ons voor de drie
doelstellingen van de stichting ingezet:
VerzamelPunt
Door online,- en offlinecommunicatie hebben we thuisbakkers verzameld die op site een plekje
hebben gekregen. Ook is er via verschillende kanalen PR gemaakt voor de site, zodat de
thuisbakkers gevonden kunnen worden, denk bijv. aan onze Facebook, Insta, website, maar ook aan
het deelnemen aan een bakfestival zoals cake en bake experience en festival Zoet.
Er is contact gezocht met bedrijven op het gebied van Thuisbakken om te zien of zij enthousiast zijn
over een samenwerking. Zodoende zijn mooie ontmoetingen ontstaan met: Bakkerijwereld, Bakery
Institute, Mjamtaart, Baklokaal, Buiters Bakboerderij, Annemarie Bakt, en Baksels.net.
Op verschillende momenten is contact met de pers gezocht. Hier een greep uit de uitingen:
•
•
•
•
•

Video leidschendam-Voorburg TV
Artikeltje in de Margriet
Artikel in de Goudse Post
Artikel Stadsblad Breda
Online artikel Baknieuws

Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten op ons pad gekomen. Ook hebben we er zelf een
aantal georganiseerd, met als doel: ontmoeting tussen de thuisbakkers, en daarnaast ontmoetingen
tussen thuisbakkers en hun buurt.
•
•
•
•
•

Januari Deel en win actie
Maart Openingsfeestje
Mei Verjaardag Bake for Life
Oktober deelname aan Opkikker
November ThuisbakkersDagen

InfoPunt
Door onze vrijwilligers worden informatieve artikels geschreven. Deze zijn te vinden op het nieuws en
info gedeelte van de site. Daarnaast komen er regelmatig vragen via de mail binnen die wij
beantwoorden.
Steunpunt
In dit jaar hebben er zo'n 50 thuisbakkers zich aangemeld om, tijdens de opstartfase t/m september
2019 gratis op de site vermeld te staan. Hierna is de bijdrage van €1,- per maand begonnen. Dit heeft
een aantal bakkers doen besluiten om af te haken, maar op 31 dec 2019 stonden er tóch 31 op de
site. Op 26 april 2020 gaan we de de bijdrage aan Bake for Life overhandigen. Dit wordt een
combinatie van de eerdergenoemde bijdrage van de thuisbakkers én de opbrengst van de Benefiet
Bak-Actie die we begin 2020 houden.
Kijkcijfers
In 2019 hebben we in totaal 7731 bezoekers op onze site gehad, die in totaal 34.498 pageviews
hebben gedaan. Gemiddeld zijn er dus per maand zo’n 644 bezoekers.

Social media: We begeven ons op Facebook en Instagram. Facebook had op 1 januari 2019 167 likes
en dit aantal is gegroeid naar 1 januari 2020, 501 likes. Ook op Insta zijn we ook gegroeid, de
precieze cijfers hebben we hier niet van.
Financieel overzicht
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Contributie
Deelnemers van wie de gegevens op de website staan betalen € 12 per jaar.
Resultaat boekjaar
Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. In 2020 zal een deel van dit
resultaat worden uitgekeerd aan de Stichting Bake for Life
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Oprichtingskosten
Hieronder vallen de notariskosten en de kosten voor de bouw van een website.
Afschrijving vindt plaats in 3 jaar, te beginnen 12 maanden na oprichting.
Liquide middelen
Dit betreft het saldo bij Triodosbank.
Schulden
Dit betreft de oprichtingskosten die door oprichter zijn voorgeschoten. Jaarlijks zal een deel gelijk aan
de afschrijving worden afgelost.

