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1/ Voorwoord. 

Met gepaste trots en perspectief voor de toekomst presenteren wij het 7e 
(financieel) jaarverslag van de Stichting Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij 
Dalfsen. Het jaarverslag 2021 geeft een mooi beeld over het reilen en 
zeilen van onze Brouwerij in het afgelopen jaar. 

Stichting Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij is opgericht op 14 februari 
2014 en heeft een ANBI-registratie. 

Met dit Jaarverslag informeren wij graag allen die ons een warm hart 
toedragen en we voldoen graag aan de wettelijke regels om ons financieel 
te verantwoorden. Het verslag heeft een andere uitstraling gekregen, omdat 
we moeten voldoen aan een vast format.  

In 2021 vierden we met onze werknemers deelnemers in oktober dat we al 
5 jaar smaakvol Vechtdalbier brouwen in Dalfsen. Achter de schermen zijn 
we druk bezig om een nieuwe locatie voor onze Brouwerij te realiseren in 
het Project Poort van Noord (www.poortvannoord-dalfsen.nl). Er zijn veel 
stappen gezet en in 2022 moet duidelijk worden of de plannen realistisch 
en haalbaar zijn. 

In 2021 waren de contacten met onze partners, de Gemeente Dalfsen, 
Philadelphia en Saam Welzijn intensief en plezierig. Veel mensen konden 
daardoor als deelnemer aan de slag bij de Brouwerij en sommigen groeiden 
door naar een baan elders. Ook de groep vrijwilligers wordt steeds groter. 

2021 was opnieuw een bewogen jaar met toch mooie resultaten, niet alleen 
voor wat betreft de omzet of het financieel resultaat. We bedanken onze 
werknemers, deelnemers en vrijwilligers voor hun gepassioneerde inzet en 
we kijken uit naar een pandemievrij 2022. Met z’n allen zetten we ons 
graag in voor ‘Het Bier van ons allemaal’. 

Veel plezier bij het lezen van dit verslag. Heeft u aanvullende vragen neem 
dan contact op met de bestuurders van onze Stichting. Zij geven u graag 
toelichting en kijken uit naar feedback. 

Wim Holsappel, Voorzitter Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij. 
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2/  Realiseren van werkplekken/zorg 

De Vechtdal brouwerij biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een nuttige en beschutte werkplek. De werknemers komen vanuit 
verschillende organisaties bij ons terecht. We werken samen met de 
Gemeente Dalfsen, Philadelphia, Joris Bezorgt, Saam Welzijn, Caprisma, 
Scholen voor speciaal onderwijs en vele andere partijen.  

Vanuit de Gemeente Dalfsen komen mensen bijvoorbeeld via een taal,- of 
werkstage binnen. Bij taalstage ligt de nadruk uiteraard op de taal maar 
ook voor een groot deel het bijbrengen van de Nederlandse cultuur.  

Daarnaast bieden we ontwikkelplekken aan waar de nadruk ligt op het 
verder ontwikkelen van de werknemersvaardigheden. Voor 2021 waren dit 
samen zo’n 14 dagdelen per week 

Werknemers via Joris Bezorgt, Saam Welzijn, Caprisma en Stagiaires van 
speciaal onderwijs waren samen goed voor ca 20 dagdelen per week. 

De activiteiten van Philadelphia vonden plaats op vrijdagen. Een client van 
Philadelphia is tevens (zonder zorgbegeleiding ter plekke) op maandag en 
woensdag ook aanwezig, tot wederzijdse tevredenheid. Door de 
COVID-19 maatregel van afstand houden, is de bezetting van Philadelphia 
op de brouwerij gedaald. Desondanks bood de Brouwerij bood in 2021 
voor ± 30 dagdelen per week werk aan de deelnemers van Philadelphia.  

Daarnaast is gestart met intern coachen en het extern jobcoachen van een 
werknemer.  

Door uitstroom van medewerkers naar een betaalde baan en de COVID-19 
maatregels daalde in 2021 het aantal dagdelen werkzaamheden per week 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt licht tot ca 65 dagdelen 
per week.  

3/ Operationeel  Brouwerij. 

Investeringen. 
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In 2021 is wederom een beperkt aantal investeringen gedaan. Er s er een 
tweede (gebruikte) 11de gisttank aangeschaft van 1000 liter  om de de 
capaciteit van de brouwerij met ca 16 % te verhogen. Hiermee kunnen we  
3,5 per week brouwen en afvullen. Daarnaast is alvast  een 12de (gebruikte) 
gisttank aangeschaft die bij de leverancier (Admiraal) staat opgeslagen. 
Verder is er een gebuikte warmtetank aangeschaft en is een condensor 
besteld. Deze investeringen zijn bedoeld ter voorbereiding van de 
uitbreiding en duurzamer brouwen op de nieuwe lokatie. 

Operationeel. 

Er zijn  in 2021 138 brouwsels gebrouwen met in totaal 828 hl bier. 
Daarnaast zijn er bij een contractbrouwer 2 extra batches gebrouwen, 
Hiermee komt het totaal op 846 hl bier. Hiervan was 311 hl met AVB 
etiket, 162 hl private label en 373 hl werd voor derden geproduceerd met 
hun eigen recept. De kwaliteit van de bieren was goed.  

Grondstoffen / emballage. 

De verkrijgbaarheid van de mout, hop en emballage (flessen en fusten) is 
goed te noemen en heeft tot geen enkel probleem geleid. 

Om aan de lokale verbondenheid verder vorm te geven werd in 
samenwerking met een lokale agrariër ca 10 ton gerst verbouwd. Deze 
wordt in porties van  ca 1,5 ton vermout in de Achterhoek.  

Proeverijen en streekmarkten 

In 2021 heeft de Vechtdal Brouwerij vanwege de COVID-19 maatregelen 
vrijwel geen rondleidingen met proeverijen kunnen verzorgen. Wel was er 
in de zomerperiode een aantal streekmarkten. 

4/ Personeel. 

In 2021 hebben er in de Brouwerij geen personeelswisselingen 
plaatsgevonden. 

Corona zorgde voor een rustige periode op de werkvloer waar alleen de 
noodzakelijke activiteiten zijn uitgevoerd die we binnen de regels konden 
realiseren. Gelukkig zijn we deze periode goed doorgekomen en konden 
we onze klanten beleveren.  
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Ook hebben we geen hoger ziekteverzuim gehad dan normaal gesproken.  

De vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat uitgevallen activiteiten die 
normaal door de deelnemers werden uitgevoerd nu toch doorgang konden 
vinden, waardoor geen extra werkdruk voor onze medewerkers ontstond.  

5/ Vrijwilligers. 

De groep vrijwilligers die normaalgesproken markten, proeverijen en 
beurzen bemannen, zijn in dit jaar actiever geweest in de brouwerij zelf en 
hebben bestellingen uitgeleverd. De groep is constant gebleven, er zijn 
weinig wisselingen geweest. De groep vrijwilligers is in deze perioden 
zelfs nog iets groter geworden.  

6/ Commercieel  

De omzet is in 2021 met 25% gegroeid. Nu de capaciteit van de brouwerij 
praktisch gezien volledig is benut, kan dit alleen door uitbreiding van het 
aantal brouwdagen worden uitgebreid. Dit is ook de achterliggende reden 
die de groei in 2021 mogelijk heeft gemaakt.  

De brouwerij heeft een juiste balans gerealiseerd tussen de productie van 
eigen merken enerzijds en de productie van bier onder private label voor 
derden. Qua omzet ligt dit ongeveer aan elkaar gelijk. 

De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij heeft inmiddels een totaal van 12 
speciaal bieren, die ieder onder een eigen merk op de markt worden 
gebracht. Door het halsetiket en de vormgeving van het label zijn de 
afzonderlijke merken goed herkenbaar als onderdeel van de Ambachtelijke 
Vechtdal Brouwerij. “Vechtdal Blond” is het meest verkochte bier, gevolgd 
door Goed Goan en Jan Van Dalfsen. De streekgebonden namen, in 
combinatie met de smaak en hoge kwaliteit van het bier, zijn de 
voornaamste succesfactoren achter het succes van de brouwerij.  

De verkopen aan de horeca hebben een behoorlijke knauw gekend door de 
lockdown periodes waar we mee te maken hebben gehad. Om de horeca 
klanten te ondersteunen, is er een speciaal bier voor hen gebrouwen en 
gratis aan hen verstrekt te viering van de heropening van de horeca. Dit 
betrof een gehele batch van om en nabij 600 liter bier, oftewel 1800 flesjes. 
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Dit is door de horeca afnemers zeer op prijs gesteld. We wensen hen allen 
een goede toekomst toe. 

Gedurende de lockdowns is de thuisconsumptie verder gestegen en heeft 
het verlies aan omzet aan de horeca meer dan gecompenseerd. 

Voor het uitgebreide financieel overzicht wordt verwezen naar de 
verklaring van Flynth (zie Annex) 

7/ Media aandacht. 

In 2021 hebben we ons, mede door de COVID- omstandigheden, wat 
minder in de publiciteit en in het openbare leven kunnen manifesteren.  
Toch hebben we enkele mooie resultaten geboekt. 

We hebben een speciaalbier met de naam Slok Op (Lindebloesem) 
gebrouwen. Deze hebben we gratis ter beschikking gesteld aan de horeca. 
Een klein steuntje in de rug toen in april 2021 de horeca weer een beetje 
open ging. Deze geste werd bijzonder gewaardeerd. Ook maakten we 
Blauwe Bessenbier. Gewoon om te zien of dit bier in de smaak zou vallen. 
Dat bleek het geval en we hebben dit bier eind van het jaar opnieuw 
gebrouwen. 

In het Magazine Jij& van de Provincie Overijssel werd een prachtig item 
opgenomen over de veerkracht van de Vechtdalbrouwerij op het gebied van 
bier, binding en zorg in Coronatijd. Alle inwoners van Overijssel konden 
kennis nemen van dit mooie artikel. 

In 2021 heeft Eddie Schwieters uit Vilsteren gerst verbouwd voor de 
Vechtdalbrouwerij. Ruim voldoende om een heel jaar mee te kunnen 
brouwen. Zo voldoen we aan één van onze doelstellingen om zoveel 
mogelijk producten uit het Overijssels Vechtdal te gebruiken. In 2022 gaat 
Eddie Schwieters opnieuw gerst verbouwen voor onze brouwerij. 

In 2021 hebben we een beeldmerk naar buiten gebracht om aan te geven 
dat het Vechtdalbier “Het bier van ons allemaal” is. Hiermee bedoelen we 
dat iedereen die bij de Vechtdalbrouwerij betrokken is, op welke wijze dan 
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ook, van belang is bij het reilen zeilen nu en in de toekomst.

 

De website werd vernieuwd en actueel gemaakt met een digitale 
bestelmogelijkheid voor onze afnemers (horeca en retail). Verder maakten 
we een twee nieuwe bedrijfsvideo’s in samenwerking met Café Noir. 

Craft is een branchevereniging van in totaal zo’n 160 onafhankelijke 
brouwers. Ook de Vechtdalbrouwerij is lid van deze vereniging. In 2021 
zijn we al begonnen om ons lidmaatschap naar buiten uit te dragen. In 
2022 zal op al onze flessen het logo van Craft zichtbaar zijn. 

Tot slot heeft onze presentatiefolder in 5-luik een totaal andere uitstraling 
gekregen en waren onze nieuwe banners zichtbaar op onze zichtlocatie aan 
de Molendijk in Dalfsen. 

8  Financieel Overzicht 
Het jaar 2020 heeft de Ambachtelijke Vechta Brouwerij afgesloten met een 
omzet van EUR 350.000. De omzet ligt in lijn der verwachtingen en is het 
gevolg van een verhoging van het aantal brouwdagen per week, in 
combinatie met de aanhoudende groei van de vraag. 

De inkomsten van de brouwerij bestaat voornamelijk uit de met uit de 
verkoop van bier. Daarnaast is er in 2021 een klein deel van de omzet 
behaald uit zorgbegeleiding. De omzet die hieruit wordt behaald heeft 
voornamelijk als doel de kosten die hieraan verbonden zijn te kunnen 
dekken. 

De activiteiten van de brouwerij hebben geleid tot en winst voor 
belastingen van EUR 63.000. Dit is uitzonderlijk hoog, gezien het feit dat 
de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij een organisatie zonder winst 
oogmerk is, waarbij niet het bedrijfsresultaat voorop staat, maar het creëren 
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van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
reden dat er toch een winst is geboekt is gelegen in de enorme inzet va 
vrijwilligers, die zijn terug te vinden in  verschillende delen van de 
organisatie. Zo wordt een groot deel van het bier door vrijwilligers naar de 
klant gebracht, wordt de administratie, de marketing en de 
productontwikkeling door vrijwilligers uitgevoerd. 

De winst die de organisatie maakt zal worden aangewend voor verdere 
investeringen en deels worden gereserveerd om bij te dragen aan de 
nieuwbouw en verhuizing die over enkele jaren zal moeten plaats vinden. 

9/ Nieuwe Lokatie/ Project Poort van Noord 

De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij is sinds 2021 betrokken bij Poort 
van Noord – De Sociale Verbinding. Meer en actuele informatie is te 
vinden op www.poortvannoord-dalfsen.nl. 

Dit project is  initiatief van de Vechtdalbrouwerij, Natuurboerderij 
Lindehoeve en de familie Koggel. 

Doel is om  in de toekomst alles op één erf bij elkaar te brengen onder de 
noemer Poort van Noord. Kernwoorden: Natuur, werk, zorg, educatie, 
plezier én bier. 

Met de realisatie van Poort van Noord speelt Sociale Verbinding de 
hoofdrol. Mensen en organisaties bij elkaar brengen en samen zorgen voor 
de activiteiten die Poort van Noord biedt. 

De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij wil op het erf van Natuurboerderij 
Dalfsen (op de hoek van Haersolteweg en Koesteeg in Dalfsen) een 
kleinschalige ambachtelijke bierbrouwerij realiseren. 

Realisatie van de bouwplannen kunnen in 2023/2024, wanneer er geen 
obstakels opdoemen, van start gaan. 
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10/ Vooruitzicht 2022 

Zorg; 

Voor wat betreft de zorg zijn wij voornemens om in 2022 nog meer inhoud 
te geven aan onze functie van zorginstelling, zoals wij deze in de 
oorspronkelijke doelstelling van de stichting hebben geformuleerd.  

Wij hebben de nadrukkelijke wens om als zorginstelling  inkomsten te 
genereren, zodat wij met vakkundig personeel een professionelere 
invulling kunnen geven aan onze zorgdoelstelling en deze ook verder 
kunnen uitbreiden. In 2022 gaan we hiervoor menskracht vrij maken. Wij 
hebben inmiddels de benodigde papieren om als Zorginstelling diensten 
aan te bieden. 

Financieel 

Voor 2022 wordt ingezet op de verdere professionalisering van de 
brouwerij en wordt het aantal medewerkers uitgebreid. De organisatie zal 
hierdoor meer afhankelijk zijn van een constant verkoopvolume om de 
vaste kosten te kunnen dekken. Door deze professionalisering wordt echter 
wel verwacht dat de continuïteit van de brouwerij beter gewaarborgd zal 
zijn. 

Commercieel 

Voor 2022 verwachten wij een verdere groei te realiseren van ongeveer 15 
- 20%. Enerzijds doordat de horeca weer open is, maar anderzijds ook door 
verdere uitbreiding van de regio waarbinnen wordt verkocht. De 
ontwikkeling van de omzet ligt in lijn met die van het verkoopvolume. Met 
een omzet van EUR 260.000 lag de gemiddelde verkoopprijs in 2020 op 
EUR 3,76 per liter. 
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ANNEX 1 

Algemene gegevens: 

Stichtingsbestuur  

KvK: 60012455 BTW: NL 853731214B01

RSIN: 853731214 ANBI: 8537.31.214

AGP: NL00740013246 rekening: NL07 RABO 0374 6079 15

Adres AGB: 98104646,

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij

Molendijk 11

7721AB Dalfsen
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Marlous Leusink Bestuurder vacature Bestuurder
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Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Molendijk 11 
7721 AB  Dalfsen

Kenmerk Behandeld door Datum

878346500 L. (Lilian) Kars 24 augustus 2022

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2021

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2021 bestaande uit het accountantsrapport en de
jaarstukken. 

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële
positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening
en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het
accountantsrapport geen zekerheid verstrekt. 
De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van ¼ 264.566 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen
van ¼ 63.689, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij te Dalfsen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de
staat van baten en lasten over 2021.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.



Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ambachtelijke
Vechtdal Brouwerij. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag
bereid.

Het accountantsrapport, inclusief de samenstelverklaring die betrekking heeft op de in dit financieel verslag
opgenomen jaarrekening, is digitaal ondertekend. De naam en digitale handtekening van de accountant zijn
opgenomen aan het einde van dit financieel verslag.

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen
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[jaarrekening]

Jaarrekening



Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2021 31 december 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 9.902 -
Inventaris 83.402 83.912

93.304 83.912

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 34.163 29.271

Vorderingen

Handelsdebiteuren 29.314 14.705
Overige vorderingen 2.866 2.722

32.180 17.427

Liquide middelen

Kas 500 815
Rekening-courant bank 104.419 77.118

104.919 77.933

264.566 208.543

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen
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Passiva

31 december 2021 31 december 2020

Stichtingskapitaal 166.651 102.961

Langlopende schulden
Subsidieverplichtingen 62.431 75.494

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 7.014 4.068
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 24.398 17.989
Overige schulden 1.854 6.515
Overlopende passiva 2.218 1.516

35.484 30.088

264.566 208.543

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen
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Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

Netto-omzet 350.073 260.529

Kostprijs van de omzet 148.192 113.800

201.881 146.729
Schenkingen 13.063 15.063

Brutomarge 214.944 161.792

Personeelskosten 59.272 48.152
Afschrijvingen 17.064 13.541
Overige personeelskosten 20.646 15.038
Huisvestingskosten 22.568 17.300
Kantoor- en administratiekosten 6.580 5.078
Verkoopkosten 6.098 3.090
Algemene kosten 8.169 10.306

Som der bedrijfslasten 140.397 112.505

Bedrijfsresultaat 74.547 49.287

Rentelasten en soortgelijke kosten  -802 -197

Resultaat voor belastingen 73.745 49.090
Belastingen resultaat -10.056 -7.748

Resultaat na belastingen 63.689 41.342

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen
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Toelichting op de jaarrekening

Gevolgen uitbraak COVID-19 virus
In het verslagjaar heeft de stichting te kampen gehad met de gevolgen van de corona crisis. De overheid
heeft vergaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze
maatregelen hebben grote gevolgen voor de samenleving en de economie.

Door de lockdown heeft de productie een aantal weken stilgelegen en viel de omzet ineens terug. Na deze
weken is de productie weer opgestart en zijn goede omzetten gerealiseerd. De onderneming heeft ruim
voldoende liquide middelen om haar verplichtingen te voldoen. Daarnaast is er sprake van nagenoeg geen
overige financieringslasten.

Geldeenheid
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in deze jaarrekening weergegeven in euro's.

Grootte van de onderneming en toepasselijk jaarrekeningregime
Op grond van de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting
Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij worden aangemerkt als een micro-rechtspersoon. Micro-rechtspersonen
mogen op grond van artikel 395a van het Burgerlijk Wetboek gebruik maken van een aantal vrijstellingen met
betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is gebruik gemaakt.

Als gevolg daarvan bestaat deze beperkte jaarrekening slechts uit een balans en winst- en verliesrekening.
De toelichtingen op de balans en de winst- en verliesrekening ontbreken in beginsel, tenzij van enkele
specifieke wettelijk vereiste toelichtingen van toepassing zijn. In dat geval is c.q. zijn deze toelichtingen hierna
vermeld. Ook de overige gegevens zijn niet in deze jaarrekening opgenomen.

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

-7- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 24-08-2022



  

Ondertekening
Hieronder vindt u de digitale ondertekening van het document.

Kantoor Cliënt
/accountant1/ /clientuser1/
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