Jaarverslag Stichting ThuisbakkersPunt 2020
Voor iedereen is 2020 een bijzonder jaar geweest, Covid-19 kwam in ons land en sinds maart was
heel Nederland in de ban van corona & de maatregelen. Ondanks alle maatregelen hebben we bij
ThuisbakkersPunt niet stilgezeten. Bestuursvergaderingen werden online vergaderingen, online
communicatie werd belangrijker dan ooit. En toen de regels soepeler waren in september; een
besloten anderhalve meter-feestje voor de thuisbakkers van ThuisbakkersPunt, voor de uitreiking van
onze allereerste cheque aan Bake for Life! Hieronder meer details over 2020 in het jaarverslag.

VerzamelPunt
Dit jaar hebben we door online en offline communicatie 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 en website.
Daarnaast zijn er bedrijven op het gebied van thuisbakken die enthousiast zijn over
ThuisbakkersPunt: Bakkerijwereld, Bakery Institute, Mjamtaart, Baklokaal, Buiters Bakboerderij,
Annemarie Bakt, en Baksels.net. Zij verspreiden bijv. onze flyer.
Op verschillende momenten is contact met de pers gezocht. Hier een greep uit de uitingen:
blad Mjamtaart
Hart van Almelo
Mjamtaart website
Graag hadden we dit jaar evenementen en activiteiten willen organiseren en aan deelnemen. Maar is
veel gecanceld ivm corona:
Zo waren we welkom geweest bij de Cake en Bake experience
We hadden een pilot-project willen doen met thuisbakkers uit een regio gezamenlijk op een
markt de baksels verkopen, onder de vlag van ThuisbakkersPunt.
I.s.m. een lokaal buurtcentrum wilden we een pilot-workshop uitwerken.
De deelname aan de ThuisbakkersDagen op 7 en 8 november was minimaal.
In aangepaste vorm zijn er paar events wel doorgegaan:
Benefiet Bakactie
Onze allereerste Cheque uitreiking aan Bake for life!
Als echte thuisbakkers weten we dat, wat in het vat zit, niet verzuurt. Daarom hopen we in 2021 de
gecancelde evenementen alsnog uit te voeren. En daarmee de bekendheid van ThuisbakkersPunt te
vergroten, thuisbakkers met elkaar in contact te brengen, en thuisbakkers bekendheid te geven in hun
buurt en daarmee buurtgenoten elkaar te leren kennen.

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. In 2020 hebben we ook meegewerkt aan dit artikel op de site van KVK. Ook hebben
we ‘allergeenvriendelijk’ geïntroduceerd op onze site.

SteunPunt
In 2020 hebben we de eerste cheque aan Bake for Life kunnen overhandigen. Dit was een
combinatie-opbrengst van de vaste bijdrage 2019 van de aangesloten thuisbakkers en de opbrengst
van de Benefiet Bak-actie. In totaal een mooi bedrag van €500,-

Op 31 dec 2020 stonden er 35 thuisbakkers op de site. In 2021 gaan we de bijdrage van hen aan
Bake for Life overhandigen. Dit wordt opnieuws een combinatie met de opbrengst van de Benefiet
Bak-Actie.

Kijkcijfers
In 2020 hebben we in totaal 8.866 bezoekers op onze site gehad, die in totaal 29.102 pageviews
hebben gedaan. Gemiddeld zijn er dus per maand zo’n 738 bezoekers.
Social media: We begeven ons op Facebook en Instagram. Facebook had op 1 januari 2020 501 likes
en dit aantal is gegroeid naar 1 januari 2021, 579 likes. Ook op Insta zijn we ook gegroeid, de
precieze cijfers hebben we hier niet van.

Vrijwilligers
Onze stichting draait op vrijwilligers. In 2020 waren dit 13 personen waarvan 6 bestuursleden.
Penningmeester Barend Alblas heeft zoals afgesproken ThuisbakkersPunt helpen opstarten. Eind
2020 heeft hij ruimte gemaakt voor een nieuwe vrijwilliger; Jorine van Ruitenbeek. Per 1 jan 2021 ziet
het bestuur er daarom als volgt uit:
Sanne Alblas - Voorzitter
Jorine van Ruitenbeek - Secretaris
Geraldine van Doorn - Penningmeester
Carla van der Weijde - PR/ Marketing
Annelies Vernooij - Social Media
Petra Schoute - Evenementen

Financieel
Jaarrekening 2020 van de Stichting ThuisbakkersPunt

Balans per 31 december Stichting ThuisbakkersPunt
Activa
Oprichtingskosten
Vorderingen
Liquide middelen

2020
2019
€
555 €
832
€
€
€
464 €
335
€
€
1.019
1.167

Passiva
Eigen vermogen
Schulden lange termijn
Schulden korte termijn

€
€
€

2020
187
555
277

€
€
€

2019
335
832
-

€

1.019

€

1.167

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
Vorderingen
Dit betreft nog te ontvangen contributies
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. Voor het eerst in 2021: € 277.

Eigen vermogen
Het resultaat 2020 is toegevoegd aan het eigen vermogen
In 2020 is € 500 uitgekeerd aan Bake for Life
Exploitatierekening 2020 Stichting ThuisbakkersPunt

lasten

bankkosten
kosten website
kosten publiciteit
afschrijving oprichtingskosten
resultaat boekjaar

€
€
€
€
€
€

2020
166
109
42
277
352
946

baten
2019

€
€

50
109

€
€

335
494

contributie
diverse ontvangsten
benefietactie

€
€
€

2020
563
42
341

€
€
€

2019
420
5
68

€

946

€

493

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 2021 zal een deel van dit resultaat worden
uitgekeerd aan de Stichting Bake for Life.

