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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Theelicht. 
 
Deze stichting stelt zich ten doel met een theehuis een warme en sfeervolle ontmoetingsplek 
te creëren voor bezoekers van begraafplaats Orthen. 
Door middel van dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten van 
het afgelopen jaar. 
 
Het jaar 2021 is ook voor het theehuis een bijzonder jaar geweest. Hoe graag wij onze bezoe-
kers ook wilden ontvangen, we moesten in april toch sluiten. In Juli mochten we weer open 
en hebben we ons interieur zodanig aangepast dat we de anderhalve meter maatregelen in 
acht konden nemen.  
Onze bezoekers waren blij dat we weer koffie voor hen hadden en vooral een luisterend oor, 
want dat was in deze coronatijd zeker belangrijk. 
Wat vonden we het erg om op 15 oktober ons theehuis weer te moeten sluiten en daarna is 
het theehuis afwisselend open en gesloten geweest tot 26 januari 2022. Heel jammer dat we 
onze gasten echt in de kou moesten laten staan. 
 
 Onze gastvrouwen stonden te popelen om onze heerlijke koffie weer te kunnen serveren. We 
weten dat hun werk zeer op prijs wordt gesteld door de bezoekers. 
Wij verwachten dat er weer veel mensen ons theehuis zullen weten te vinden. Het is een bij-
zondere plek en belangrijk voor onze gasten die de gastvrijheid en de mooie locatie zo waar-
deren. Ter informatie willen we nog melden dat er tegenwoordig ook een pinapparaat 
aanwezig is. 
Namens het bestuur wil ik onze donateurs hartelijk danken  want zonder u zouden wij ons 
theehuis niet zo goed in stand kunnen houden. 
 
Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van Stichting Theelicht en wordt ter informatie 
verzonden naar onze donateurs. Voor belangstellenden is dit jaarverslag te vinden op onze 
website. 
 
Vriendelijke groeten en veel leesplezier 
namens Stichting Theelicht, 
 
Hanny Roodnat, voorzitter 
 
Ardi Fennis-Vossen, secretaris 
Jaap de Nijs, penningmeester 
Manuel Groot Zevert, penningmeester per 1 april 2022 
Yvonne Dijkstra, vrijwilligerscoördinator 
Ria Reinders, vrijwilligerscoördinator per 1 januari 2022 
Ton van der Vorst, technisch beheer 
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Bestuursverslag 
 
Bestuurszaken 
De taken binnen het bestuur waren in 2021 als volgt verdeeld: 
Voorzitter: Hanny Roodnat 
Secretaris: Ardi Fennis 
Penningmeester: Jaap de Nijs (per 1 april 2022: Manuel Groot Zevert) 
Vrijwilligerscoördinator: Yvonne Dijkstra (per 1 januari 2022: Ria Reinders) 
Technische zaken: Ton van der Vorst 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. KVK 62870505 en heeft 
de ANBI-status. Het beleidsplan, waarin onder andere opgenomen ons privacyprotocol, vindt 
u op onze website: www.theelichtorthen.nl 
 
Doelstelling: 
De doelstelling van de stichting luidt als volgt: 

Het openstellen van een theehuis als (warme en sfeervolle) ontmoetingsplek voor 
bezoekers van de begraafplaats Orthen waar zowel binnen als buiten op het terras een 
kop thee/koffie of glas frisdrank genuttigd kan worden en voorts al hetgeen met een 
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

2021 Was het tweede jaar van de COVID-19 pandemie. Het theehuis is slechts een aantal 
maanden geopend geweest omdat we ons moesten houden aan de lockdowns van de horeca. 
 
Activiteiten: 
De openingstijden zijn in 2021 niet gewijzigd: woensdag t/m zondag van 10.30 – 16.00 uur. 
Echter, vanwege de COVID-19 maatregelen hebben we met tussenpozen de deuren moeten 
sluiten of de openingstijden aan moeten passen. (Vanwege het gedaalde aantal vrijwilligers 
kunnen de doordeweekse ochtenden helaas nog niet volgeroosterd worden.) 
Als de maatregelen versoepeld werden, hebben we informatie ingewonnen bij de gemeente 
en bij het coronameldpunt van vrijwilligersorganisatie Galant. Ook zijn alle gastvrouwen 
gebeld en gevraagd hoe zij staan tegenover hernieuwde openstelling. Een conclusie die we uit 
deze gesprekken konden trekken was dat het theehuis weer geopend kon worden, mits we 
ons aan de overheidsregels zouden houden. Het coronaprotocol dat is opgesteld in het eerste 
jaar van de pandemie is gehandhaafd gebleven: het aantal zitplaatsen bleef minder, zowel 
binnen als buiten, zodat overal de 1,5 meter-maatregel in acht genomen kon worden; 
ontsmettingsmateriaal en mondkapjes bleven beschikbaar. 
Toen dat verplicht werd, hebben wij onze bezoekers gevraagd naar een Corona-bewijs en zo 
lang dat nodig was zijn de QR-codes gescand. 
 
Vaste terugkerende activiteiten hebben in 2021 niet allemaal doorgang kunnen vinden 

• Met name aan de Open Monumentendag hebben we geen medewerking kunnen verlenen. 

• Ook aandacht voor het 5-jarig bestaan van Stichting Theelicht in werd uitgesteld tot na de 
zomer. 

  

http://www.theelichtorthen.nl/
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Evenementen die wel door konden gaan 

• November: Zielen in Gedachten; de herdenkingsbijeenkomst op de begraafplaats voor 
iedereen die overledenen in een sfeervolle en ingetogen omgeving wil gedenken. 

• December: Wereldlichtjesdag;  op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes 
aan om overleden kinderen te gedenken. 

 
Bezoekersaantallen 
Om toch een beeld te hebben van de bezoekersaantallen - ondanks de gesloten maanden - en 
deze met voorgaande jaren te kunnen vergelijken, zijn de gemiddelden per maand vermeld 
van de voorgaande drie jaar. Hierin is te zien dat de bezoekersaantallen een redelijk constant 
beeld laten zien. 
 2020 2019 2018 

Bezoekersaantal per maand 216 226 229 

 
 
Afstemming met gemeente en stichting Solamen 
De samenwerking tussen Stichting Solamen die de begraafplaats beheert en Stichting 
Theelicht verloopt naar wens. Er is regelmatig afstemmingsoverleg met de beheerder. Ook de 
penningmeesters van beide stichtingen hebben waar nodig overleg. Zo blijven we over en 
weer op de hoogte van elkaars ontwikkelingen en nieuwe plannen.  
Helaas heeft de jaarlijkse lunch met bestuur en medewerkers van de begraafplaats wederom 
geen doorgang kunnen vinden vanwege de COVID-19 maatregelen. 
 
Sponsoren/donateurs 
Nog steeds plukken wij de vruchten van onze goede contacten met de sponsoren die het thee-
huis in 2017 mogelijk hebben gemaakt. Wij maken ook nog steeds dankbaar gebruik van het 
genereuze aanbod voor wekelijks verse bloemen, voor uitvoering van het drukwerk en wan-
neer nodig het vormgeven van documenten. Het zijn een paar voorbeelden van ondersteuning 
die nog steeds belangeloos wordt aangeboden. Daarnaast kennen we enkele Vrienden van 
het theehuis die ons ondersteunen met een jaarlijkse financiële bijdrage. 
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Communicatie 
Waar mogelijk laten wij geen gelegenheid voorbijgaan om in de media aandacht te besteden 
aan het theehuis, zodat iedereen van ons bestaan op de hoogte is en blijft.  
Op de website is een vaste rubriek met laatste nieuwtjes. De eigen facebookpagina wordt met 
beperkte regelmaat van nieuwtjes voorzien. 
 
Technische zaken 
Met hulp van een sponsor hebben we, samen met de Stichting Solamen, een buitenkast voor 
de AED kunnen aanschaffen, waardoor deze op een voor iedereen toegankelijke plaats op de 
begraafplaats een plek heeft kunnen vinden. Tot op heden is hiervan gelukkig geen gebruik 
gemaakt. 
Er is een fietsparkeerplaats bij het theehuis ingericht, zodat het terras vrij kan blijven. Van 
deze stalling wordt goed gebruik gemaakt. 
Helaas waren de kosten voor onderhoud van het verwarmingssysteem hoger dan verwacht. 
Bij een inbraak in een eerder jaar de inbraak in 2020 is er kasgeld meegenomen, evenals i-pod 
en telefoon. De inbraakschade valt onder de opstallen, waarvoor de gemeente aansprakelijk 
is. Stichting Theelicht is verantwoordelijk voor de inventarisschade. Hiervoor zijn we uiteraard 
verzekerd, maar door het eigen risico was er toch een flinke schadepost. De gestolen geluids-
apparatuur is inmiddels vervangen, evenals de telefoon. 
 

Vrijwilligers 
 
In het teken van de Corona-epidemie heeft het theehuis wisselende openingstijden gekend. 
Onder strikte corona-maatregelen heeft de deur op gezette tijden opengestaan voor een 
bezoekersaantal van tien personen. Bij de bezoekers is het belang van het theehuis als ont-
moetingsplek en de waardering voor de gastvrouwen menigmaal ter sprake gekomen. 
 
Het aantal gastvrouwen bestond bij aanvang uit 20 personen. Van één van de gastvrouwen, 
van het eerste uur, hebben wij door overlijden helaas afscheid moeten nemen. Twee gast-
vrouwen zijn met het werk gestopt en daarvoor in de plaats zijn er weer twee dames aange-
nomen wat het aantal op 19 personen heeft gebracht. Door de algemene onzekere omstan-
digheden heeft er voor het theehuis ook druk gestaan op het inroosteren van de uren maar 
door collegialiteit en saamhorigheid is dat altijd weer gelukt.  
In de periodes van verplichte sluiting is er meerdere keren vanuit het bestuur telefonisch 
contact geweest met de gastvrouwen ten behoeve van verbondenheid met elkaar en met de 
organisatie. 
Eind september is er het jaarlijkse ‘vrijwilligers-uitje’ georganiseerd wat in aangepaste vorm 
plaats heeft gevonden op de werkvloer, in het theehuis.  In een ontspannen sfeer hebben de 
vrijwilligers, zowel bestuur als gastvrouwen, de gelegenheid gekregen elkaar weer te ontmoe-
ten en is de waardering voor de inzet en betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk door de voor-
zitter uitgesproken.  
In de kerstperiode heeft iedereen per post een eindejaar wens ontvangen waarmee dankbaar-
heid voor de warme aanwezigheid in Het Theelicht, in de vorm van een ingesloten ‘kerst-ster’, 
is benadrukt. 
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Financieel jaarverslag 
 
Algemeen 
De stichting is verheugd te kunnen melden, dat zij evenals vorig jaar, ondanks de corona 
pandemie ook in 2021 financieel gezond is. Evenals vorige jaren wordt er volgens een strikt 
kassysteem (zuivere kasstromen) geadministreerd. 
 

 
Inkomsten en Uitgaven Stichting Theelicht  

  

          

Inkomsten 2021 2020   Uitgaven 2021 2020 

          

          

Donateurs 275 50   Bouwkosten 0 967 

Verkopen (ex BTW) 2463 2185   WEB kosten 133 106 

OLV  1064   Secretariaat 81 123 

Bijdrage Solamen  420   Algemeen (ex BTW) 1355 1762 

Ontvangen BTW 26 158   
Inkoop consumptie 
(ex BTW) 680 884 

Ontvangen BTW op verko-
pen 222 130   inventaris 70 78 

      BTW  betaald op inkopen  120 405 

          

          

          

      exploitatie overschot 547 -318 

          

 Totaal 2986 4007   Totaal 2986 4007 

              

 

Toelichting Inkomsten en Uitgaven over het boekjaar 2021 
 
INKOMSTEN 
 
Donateurs 
De donateurs betreffen particulieren. In 2021 heeft Stichting 1184 € 250,-. gedoneerd. 
 
Verkopen 
De verkopen van consumpties bedroeg ruim € 2.463,-. (ex BTW) over het gehele boekjaar. 
Door de Corona pandemie is het theehuis circa 21 weken dicht geweest. De gemiddelde 
omzet per week is in vergelijking tot voorgaande jaren gedaald naar € 80,-. per week ex 
BTW. Deze daling is onder andere het gevolg van het gegeven dat het theehuis gedurende 
een aantal maanden door de week wat minder lang open was. 
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UITGAVEN 
 
Web/onderhoud 
Kosten voor onderhoud van de website. 
 
Secretariaat 
Secretariaatskosten zoals kaarten en presentjes. 
 
Algemene kosten 
De algemene kosten zijn t.o.v. 2021 met circa € 407,-. afgenomen. Globaal kunnen deze 
kosten als volgt worden verbijzonderd: 
 
 

 2021  2020 
    
Verzekeringen 218  215 
Bankkosten 186  179 
Energielasten 675  900 
Diversen 276  160 
Onderhoudskosten   308 
    
Totaal 1355  1762 

 

 
 
De daling is voornamelijk het gevolg van de lastendaling van energie als gevolg van de 
bereidwillige medewerking van de stichting Solamen en het feit dat er in 2021 geen onder-
houdskosten zijn geboekt.  
 
Inventaris 
Betreft de kosten voor de inventaris.  
 
Inkoop consumptie 
Het betreft hier de inkoop van koffie,  thee en versnaperingen. Tevens zijn in deze post de 
onderhouds- en toiletartikelen opgenomen.  
 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt € 547,-. 
Dit resultaat is het saldo van de inkomsten minus de uitgaven.  
Dat dit resultaat positief is mede het resultaat van het gegeven dat een aantal kosten die 
betrekking hebben op 2021 pas in 2022 worden betaald. 
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Liquiditeitspositie 
 

Liquiditeitsoverzicht liquiditeit   exploitatieresultaat 
      

Ultimo 2018 4377  -438 
Ultimo 2019 3887  -490 
Ultimo 2020 3568  -318 
Ultimo 2021 4114  547 

        

 
Omdat middels een zuiverkassysteem wordt geadministreerd is een toe- of afname van de 
liquiditeit per definitie gelijk is aan het exploitatie-overschot of exploitatie-tekort. 
 
De liquiditeitspositie is belangrijk als maatstaf in hoeverre de stichting haar vervangings-
investeringen kan uitvoeren. Deze positie is nog steeds gezond. 
 
Reserve 
De stichting hanteert een ‘ijzeren reserve’ van € 2.500,-. om calamiteiten op te kunnen 
vangen. Deze staat apart op een spaarrekening en hoefde ook in 2021 niet aangesproken te 
worden. 
 
Vooruitzichten 2022 
Het is lastig om een prognose af te geven voor het jaar 2022. De gevolgen van de pandemie 
laten zich ook in 2022 nog voelen. Er bestaat ook nog onzekerheid over de energielasten. 
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Overzicht donateurs 
 
Onderstaande subsidiegevers, bedrijven en particulieren droegen het theehuis vanaf de 
oprichting een warm hart toe, zowel financieel als in natura. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk 
voor!  
 
Aannemersbedrijf M.P. Drijvers BV 
Arthur Polspoel, rouwbegeleiding 
Bakkerij Jan de Groot  
Bernadette Notten - decor-interieur  
Boekhandel Heinen  
Boekhandel de Omslag  
Bijnen Uitvaartverzorging  
Canon Nederland BV ’s-Hertogenbosch  
Congregatie dochters van Maria en Joseph, Zusters van de Choorstraat  
Congregatie Zusters van Liefde  
Coöperatie Dela  
Grafisch ontwerper Ton van Eck 
Ernes Project- en Woningstoffering  
Flexline Interieurbouw  
Vis- en Palingkoning Katja Krol 
Gemeente ’s-Hertogenbosch   
Kunstenaar Hanneke Gommers  
Hageheldstudio’s Grafische Vormgeving  
Hybride Media 
Jaspers Cleaning Products 
Kantoorvakhandel Mettrop  
Kerver Interieurbouw  
K.I.B - Renders Interieurbouw  
Klopper & Kramer Uitvaartzorg 
Il Caffè 
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch  
Lions Club ’s-Hertogenbosch  
Monique de Kleijn Bloemsierkunst met Stijl  
Mr. Paul de Gruyter Stichting 
Onze Lieve Vrouwe Stichting Sint-Michielsgestel 
Opticien De Haas  
Oranje Fonds  
Pasman Stichting  
Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch  
Deco-Visie Den Bosch BV  
Stedelijke Hulpgroep Rouwbegeleiding  
Stichting Divers  
Stichting Solamen  
Terebinth, stichting voor behoud van funerair erfgoed 
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten  
Van Hooff Natuursteen  
Verhagen Interieurbouw  
Vrienden van Stichting Theelicht en particulieren  
Webmoods - webdesign en promotiematerialen 
Wijkplein Oost 


