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1/ Voorwoord. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Voor u ligt het 6e jaarverslag van de Stichting Ambachtelijke Vechtdal 
Brouwerij. 
Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten en de financiële 
verslaglegging over het kalenderjaar 2020 

De stichting is opgericht op 14 februari 2014, als een stichting zonder 
winstoogmerk. In 2019 werd ANBI registratie verkregen. 

Het jaarverslag en de daarbij behorende financiële verslaglegging is 
geschreven om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen binnen de Stichting. 

De doelstelling van de Stichting is: 
Het creëren van veilige en sociale werkplekken voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarnaast helpt de Stichting mensen bij de re-integratie naar een baan op 
de reguliere arbeidsmarkt 
Het brouwen, verwerken en verkopen van speciaalbier is het middel om 
bovenstaande doelstellingen te bereiken. Hierbij is de productiviteit niet 
het belangrijkst, maar staat de persoonlijke ontwikkeling, de positieve 
beleving van dagritme en structuur voorop. 

In 2020 hebben we ondanks de COVID-19-pandemie meer werk/uren voor 
de doelgroep kunnen creëren, wat volledig aansluit bij de doelstelling van 
de Stichting. 
Er zijn meer brouwsels gemaakt en de omzet is gestegen. 
Naast de dagelijkse activiteiten is door het bestuur veel tijd besteed aan de 
voorbereiding van de plannen voor de nieuwbouw. Hierin worden goede 
vorderingen gemaakt. 
Al met al een bewogen jaar met een positieve resultaten op meerdere 
vlakken. 
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Voor wat betreft de details omtrent de activiteiten en de financiële situatie 
van de Stichting nodig ik u van harte uit om het volledige jaarverslag door 
te nemen. 

Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers en medewerkers die het mogelijk 
maken om veilige en sociale werkplekken te creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dalfsen, maart 2021 

Ruud Rollema (voorzitter) 

2/  Realiseren van werkplekken. 

We spreken hier van dagdelen per week, hiermee bedoelen wij een 
deelnemer die een ochtend of middag activiteiten ontplooit / 
werkzaamheden verricht op de brouwerij. 

Philadelphia. 

De activiteiten vonden plaats op vrijdagen en een client van Philadelphia is 
tevens (zonder zorgbegeleiding ter plekke) op maandag en woensdag ook 
aanwezig, tot grote tevredenheid wederzijds. Door de COVID-19 
maatregel van afstand houden, is de bezetting van Philadelphia op de 
brouwerij gedaald. Desondanks bood de Brouwerij bood in 2020 voor ± 30 
dagdelen per week werk aan de deelnemers van Philadelphia. 

De sfeer tijdens het werk blijft uitstekend, er wordt hard gewerkt maar ook 
op tijd gepauzeerd en er is altijd tijd voor een kwinkslag en een grap. 

Gemeente Dalfsen en andere instellingen. 

Naast de medewerkers van Philadelphia hebben we in 2020 de 
samenwerking met de Gemeente Dalfsen gecontinueerd. Verschillende 
statushouders waren 11 dagdelen per week actief op de brouwerij. In geval 
van een deelnemer heeft dat geleid tot uitstroom naar een betaalde 
werkplek elders.  
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Tevens bieden wij gemiddeld 27 dagdelen per week werk aan deelnemers 
die op basis van een re-integratie traject op de brouwerij werkzaamheden 
verrichten. Al of niet via de gemeente Dalfsen. 

Door de COVID-19 maatregels daalde in 2020 het aantal dagdelen 
werkzaamheden per week voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt licht tot ca 70 dagdelen per week. 

3/ Operationeel  Brouwerij. 

Investeringen. 

In 2020 is een beperkt aantal investeringen gedaan; een filtersysteem werd 
aangeschaft om een consistentere kwaliteit van het bier te bereiken. is er 
een (gebruikte) 10de gisttank aangeschaft van 1000 liter om de 
bedrijfszekerheid te kunnen bevorderen.  

Operationeel. 

Er zijn  in 2020 118 brouwsels gebrouwen met in totaal 712 hl bier, 
waarvan 65 brouwsels (424 hl) op basis van VDB recepten; hiervan waren 
43 batches (288 hl) eigen label en 22 batches (137 hl) private label bieren. 
Verder hebben we 53 batches opdracht bier voor derden geproduceerd (288 
hl). De kwaliteit van alle bieren waren 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. 

Proeverijen en streekmarkten 

In 2020 heeft de Vechtdal Brouwerij vanwege de COVID-19 maatregelen 
vrijwel geen rondleidingen met proeverijen kunnen verzorgen. Wel waren 
er in de zomerperiode een aantal streekmarkten. 
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4/ Personeel. 

Personele aangelegenheden. 
In 2020 heeft er in de brouwerij een uitbreiding van werkzaamheden plaats 
gevonden. We zijn er van overtuigd dat we een goede stap richting de 
toekomst hebben gezet en hebben een verder basis gelegd voor 
professionalisering en stabiliteit. 

We zijn verder gegaan met het verdere ontwikkelen van onze 
personeelsleden en zijn de eerste opleidingen gevolgd. Stefan had  de 
opleiding Interne Jobcoach bij het Combo opleidingsinstituut met goed 
gevolg doorlopen in 2019. In 2020 hebben Jan Petter en Anke Exel  de 
Harrie training gevolgd. 
Zie ook Sociaal Verslag 2018- 2020 (bijlage) 

5/ Vrijwilligers. 

Het bestuur van de (ANBI) stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij en 
een gedeelte van de operationele activiteiten van de brouwerij  blijven 
onverkort draaien op vrijwilligers. Naast het brouwerij management (3 
personen, zie annex) en leden van het stichtingsbestuur, zijn nog een aantal 
vrijwilligers regelmatig actief op de brouwerij, proeflokaal en festiviteiten.  
Deze vrijwilligers beleven er plezier aan om voor de brouwerij actief te 
zijn. Voor deze activiteiten ontvangen de vrijwilligers sinds eind 2020 een 
door het bestuur vastgesteld bedrag per activiteit. Een 
vrijwilligersvergoeding die past binnen de fiscaal vastgestelde kaders. 
(voor uitgebreid verslag zie Sociaal Verslag 2018- 2020) 

6/ Verkoopresultaat 

De verkopen zijn vanaf de start van de brouwerij sterk gestegen. Ook in 
2020 is het volume gestaag verder gegroeid, met 40% ten opzichte van 
2019. Wel is er sprake van een afnemende groei, doordat de 
productiecapaciteit steeds benut wordt. Door de aanstelling van 0,5 extra 
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FTE zijn wij in staat geweest om de beschikbare brouwcapaciteit beter te 
benutten.  

De Covid-19 situatie heeft ons enkele weken productie gekost, 
waardoor de verkopen iets lager zijn uitgevallen dan deze hadden kunnen 
zijn. Qua verkopen hebben we een tijdelijke dip gezien bij de start van 
COVID-19, maar de opgaande trend heeft zich nadien weer doorgezet.  De 
lockdown van de horeca is natuurlijk voelbaar, maar dit is gecompenseerd 
door een stijging van de verkopen in de retail, waar het grootste deel van 
de verkopen plaats vindt. 

Het verkoopvolume is verder op te delen in de verkoop van eigen 
merken (nu 12 soorten, zoals Jan van Dalfsen, Vechtdal Blond, Dalfs 
Blauw en Goed Goan). Deze merken verwijzen naar de streek van de 
brouwerij en het dialect wat hier wordt gesproken. De regionale 
verbondenheid wordt versterkt door de vormgeving van het etiket. De 
naam en het etiket dragen dus in belangrijke mate bij aan de beleving van 
het bier. 

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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Winstgevendheid 
De winstgevendheid is in 2020 uitgekomen op EUR 53.000, wat 

neerkomt op 20% 
Hierbij moeten wel enkele belangrijke kanttekeningen wordt geplaatst: 
- De brouwerij maakt in grote mate gebruik van vrijwilligers. Slechts 

de aansturing van het brouw- en afvulproces wordt begeleid door 
mensen in loondienst. Veel andere taken, worden door vrijwilligers 
verricht, zoals bijvoorbeeld (een deel van) het afleveren van bier aan de 
afnemers, de boekhouding, personeelszaken, marketing, etc. Op deze 
manier kunnen de kosten van de brouwerij zeer beperkt worden 
gehouden. 
- De brouwerij betaalt op dit moment nog geen huisvestingskosten. 

Wij maken gebruik van een oude gymaal van de gemeente Dalfsen. Pas 
op het moment dat wij gaan verhuizen naar een nieuwe locatie zal er 
sprake zijn van huisvestingskosten in de vorm van huur of rente en 
aflossing van een hypothecaire lening. 
- Uit voorzorg is er in het begin van Covid-19 een aanvraag ingediend 

voor NOW-1 ondersteuning. Daar hebben wij uiteindelijk geen gebruik 
van hoeven te maken, omdat wij geen omzetdaling hebben gehad. De 
verkregen gelden (EUR 5.013) zijn als schuld opgenomen op de balans 
en inmiddels begin 2021 terugbetaald aan UWV. 

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

7/ Media aandacht. 

In de publiciteit in 2020 

In 2020 is de Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij wat minder in de publiciteit 
geweest. De reden daarvoor is duidelijk. Dat wil niet zeggen dat er niets 
gedaan is in 2020. 

De website is vernieuwd en opgefrist. Voor zakelijke afnemers behoort een 
bestelmogelijkheid via de website tot de mogelijkheden. Er zijn twee 
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nieuwe promotievideo’s gemaakt, een korte versie voor social media en 
een wat langere versie voor presentaties. Onder het motto: Het bier van ons 
allemaal! 

De Streekmarkt in Vilsteren, toch ook een belangrijke manier om ons bier 
te promoten, kon maar enkele georganiseerd worden. Zo waren er ook geen 
Open Dagen in de brouwerij en Bierfestival Dalfsen in september kon ook 
niet doorgaan. Andere markten, festivals, rondleidingen en proeverijen 
konden geen doorgang vinden. 

In samenwerking met Jumbo Kamphuis werd Stoetebier gebrouwen. Het 
bier wordt gebrouwen van onverkocht brood. Hierdoor wordt verspilling 
voorkomen. In diverse media was er aandacht voor dit initiatief. 

Bij Oeverhorst Welness in Oudleusen levert de Vechtdalbrouwerij 
‘badderbier’. In een bad van bier geniet men van deze bijzondere manier 
van welness. Ook hiervoor is publiciteit gegenereerd. 

Om mee te werken aan de publiciteit van het Overijssels Vechtdal zijn 
nieuwe etiketten ontwikkeld met o.a. de Vechtzomp en er is voor het eerst 
Bockbier gebrouwen met een mooi etiket. 

Ook rond de toekomstige bouwplannen in het project Poort van Noord op 
het terrein van Natuurboerderij Lindehoeve is publiciteit gegenereerd. De 
Vechtdalbrouwerij wil hier haar nieuwe brouwerij bouwen.  

In 2020 sierde een groot spandoek de voorzijde van de Vechtdalbrouwerij 
aan de Molendijk/Rondweg met de tekst KIES BEWUST KOOP 
LOKAAL. Hiermee willen wij onze betrokkenheid tonen met de 
plaatselijke ondernemers./ Financieel. 

9/ Nieuwe Lokatie/ Project Poort van Noord 

De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij is sinds 2020 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. 
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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 2022/2023, wanneer er geen 
obstakels opdoemen, van start gaan. 

10/ Vooruitzicht 2021. 

Zorg; 
  
Voor wat betreft de zorg zijn wij voornemens om in 2021 meer inhoud te 
geven aan onze functie van zorginstelling, zoals wij deze in de 
oorspronkelijke doelstelling van de stichting hebben geformuleerd. Wij 
bieden nu zeker een respectabel aantal dagdelen werk aan medewerkers die 
voor langere of kortere periode behoefte hebben aan een veilige werkplek, 
waar men op eigen tempo een ontwikkeling kan doormaken om te komen 
tot een betaalde baan. Daarnaast bieden  we werkplekken waarin een  
zinvolle dagbesteding wordt gevonden. Maar de Brouwerij als 
zorginstelling genereert daarmee geen inkomsten. 
  
Wij hebben de nadrukkelijke wens om als zorginstelling wel inkomsten te 
genereren, zodat wij met vakkundig personeel een professionelere 
invulling kunnen geven aan onze zorgdoelstelling en deze ook verder 
kunnen uitbreiden. Wij zullen hiertoe activiteiten ontwikkelen zoals het 
zoeken van contact met gemeenten, zorgkantoren e.d.. Wij hebben 
inmiddels de benodigde papieren om als Zorginstelling diensten aan te 
bieden. 

Commercieel: 
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Voor het jaar 2021 verwachten wij dat de vraag naar speciaalbier zal 
aanhouden. De verdere groei van het verkoopvolume zal echter beperkt 
worden door de capaciteit die wij beschikbaar hebben. In 2021 komt wel 
een gisttanks bij, maar die zal met name zorgen voor meer flexibiliteit. 
Verdere uitbreiding van de capaciteit is op de huidige locatie niet mogelijk. 
Op de nieuwe locatie kan dat wel opnieuw worden overwogen. Daar 
kunnen we ook onze zorgfunctie verder uitbreiden. Belangrijk hierbij is 
wel dat onze doelstelling in acht te nemen, zijnde het creëren van een 
veilige werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 
brouwen van bier het middel om dat doel te bereiken. Kleinschaligheid is 
hierbij van groot belang om deze veilige werkplekken te kunnen 
garanderen. 

Ook in 2021 zien wij ons nog wel beperkt in het houden van 
proeverijen en rondleidingen.  

Qua kosten zien wij in 2021 in stijging van de loonkosten, doordat het 
contract met de bedrijfsleider / Brouwer wordt opgerekt van 30 uur naar 40 
uur per week. Dit is ter compensatie van de vele onbetaalde overuren die 
structureel werden gemaakt. Dit komt ten goede aan de continuïteit van de 
organisatie, maar zal gen extra arbeidsproductiviteit opleveren. 
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ANNEX 1 

Algemene gegevens: 

Stichtingsbestuur en Brouwerij Management 

KvK: 60012455 BTW: NL 853731214B01

RSIN: 853731214 ANBI: 8537.31.214

AGP: NL00740013246 rekening Regiobank  NL95 RBRB 09008198

Adres

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij

Molendijk 11

7721AB Dalfsen
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Stichtingsbestuur  per 31 december 2018

Naam Functie / taak Naam Functie/ taak

Ruud Rollema Voorzitter Jos Verlaak Secretaris

Stefan Diderich Penningmeester Gerry Jetten Bestuurder/ personeel

Wim Holsappel Bestuurder/ 
communicatie

Dagelijks bestuur brouwerij

Naam Taak Naam Taak

Stefan Maats Bedrijfsleider, Brouwer/ 
zorgbegleider/ verkoop

Jos Verlaak Brouwer / inkoop / 
operationele 
administratie

Stefan Diderich Penningmeester/ 
Financiële 
administratie

Frans Lenferink Verkoop / Marketing



ANNEX 2 Financieel Jaarverslag Flynth 
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E raalte@flynth.nl 
www.flynth.nl 

Aan het bestuur van
Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Molendijk 11 
7721 AB  Dalfsen

Kenmerk Behandeld door Datum

878346500 H-J (Henk-Jan) Nijmeijer 28 juni 2021

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2020

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2020 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 2020 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van ¼ 208.543 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen
van ¼ 41.342, 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 2020 en de
staat van baten en lasten over 2020.

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

-3- Ontleend aan de jaarrekening



[jaarrekening]

Jaarrekening



Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 83.912 88.696

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 29.271 24.262

Vorderingen

Handelsdebiteuren 14.705 14.574
Overige vorderingen 2.722 -

17.427 14.574

Liquide middelen

Kas 815 834
Rekening-courant bank 77.118 38.112

77.933 38.946

208.543 166.478

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

-4- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 28-06-2021



Passiva

31 december 2020 31 december 2019

Stichtingskapitaal 102.961 61.618

Langlopende schulden
Onderhandse leningen - 2.000
Subsidieverplichtingen 75.494 88.558

75.494 90.558

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 4.068 2.633
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 17.989 8.644
Overige schulden 6.515 1.505
Overlopende passiva 1.516 1.520

30.088 14.302

208.543 166.478

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

-5- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 28-06-2021



Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

Netto-omzet 260.529 189.713

Kostprijs van de omzet 113.800 103.577

146.729 86.136
Schenkingen 15.063 16.352

Brutomarge 161.792 102.488

Personeelskosten 48.152 35.533
Afschrijvingen 13.541 14.701
Overige personeelskosten 15.038 3.253
Huisvestingskosten 17.300 18.844
Kosten machines, installaties en inventaris - 3.286
Kantoor- en administratiekosten 5.078 3.514
Verkoopkosten 3.090 4.107
Algemene kosten 10.306 10.607

Som der bedrijfslasten 112.505 93.845

Bedrijfsresultaat 49.287 8.643

Rentelasten en soortgelijke kosten  -197 -203

Resultaat voor belastingen 49.090 8.440
Belastingen resultaat -7.748 -

Resultaat na belastingen 41.342 8.440

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

-6- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 28-06-2021



Toelichting op de jaarrekening

Gevolgen uitbraak COVID-19 virus
Tijdens het boekjaar is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. 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 in eens 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. 28-06-2021



Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur op de hierna vermelde datum.

Dalfsen, 28 juni 2021.

Uw financieel verslag is digitaal ondertekend en aan u verstuurd. In verband met de afronding van het proces
ontvangen wij graag uw bevestiging dat u het financieel verslag heeft ontvangen. Uw digitale bevestiging die
wij nu van u vragen heeft dan ook geen betrekking op de gezamenlijke goedkeuring van de bij de
onderneming betrokken ondernemers en/of bestuurders.
U geeft de gevraagde bevestiging door het financieel verslag te accorderen in MijnFlynth.

S. Diderich 

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

-8- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 28-06-2021



  

Ondertekening
Hieronder vindt u de digitale ondertekening van het document.

Kantoor Cliënt
/accountant1/ /clientuser1/

Flynth Zwolle
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1 Inleiding 
Voor u ligt het Sociaal jaarverslag van de S3ch3ng Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij (AVB), maar dan 
over een periode van 3 jaar. Wij zijn een kleine organisa3e die zich de afgelopen jaren heeN 
ontwikkeld van organisa3e die volledig op vrijwilligers draaide naar professioneel instelling met 
medewerkers op de loonlijst. Voor het volledige beeld vonden wij het meer prak3sch om verslag te 
doen over de meerdere jaren. U krijgt op deze wijze een mooi beeld van onze ontwikkeling van het 
sociale beleid van onze mooie organisa3e. 

 Tevens willen wij hier een aantal plannen voor sociaal beleid presenteren voor de verder 
ontwikkelingen in de komende drie jaren.  

Let wel, dit verslag betreN de interne organisa3e waarmee we onze dienstverlening verzorgen. De 
resultaten van deze dienstverlening zijn opgenomen in het reguliere jaarverslag dat ieder jaar wordt 
verzorgd. 

2 De S-ch-ng Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij (ANBI) 
De s3ch3ng is opgericht op 14 februari 2014, als een s3ch3ng zonder winstoogmerk, in 2019 werd 
ANBI registra3e verkregen. 

Dit sociale jaarverslag wordt geschreven om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen op sociaal gebied van de AVB. 

De s3ch3ng stelt zich ten doel om een veilige werkplek te bieden voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Om dit doel te kunnen dienen beheert de S3ch3ng een regionale ambachtelijke 
brouwerij en een proeflokaal. De brouwerij biedt veel eenvoudig werk zoals het afvullen van de 
flessen, het e3keVeren van de flessen, vullen van de dozen met de flessen, het maken van cadeau 
verpakkingen etc., De begeleiding van deze werkzaamheden wordt verzorgd door een betaalde 
kracht van de brouwerij. De professionele zorgbegeleiding wordt verzorgd vanuit de instellingen die 
de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de brouwerij detacheren. Het brouwen van het 
bier wordt verzorgd door een ervaren brouwer. 

In januari 2018 was de AVB zo succesvol in haar doelstelling dat de inzet en bemensing op vrijwillige 
basis begon te wringen. Er was veel vraag naar ons bier en daarom werd besloten dat er vaker 
gebrouwen moest worden. Om dit alles te realiseren was dat te veel gevraagd van de vrijwilliger die 
deze werkzaamheden voor zijn rekening had genomen. Ook komt er, als er meer brouw-, afvul- en 
afzetwerkzaamheden, meer werk op de schouders van de vrijwilligers terecht die naast de AVB ook 
nog betaald werk hebben. Daarom is besloten om vanaf 1 juli 2018 een medewerker voor 4 dagen 
per week in loondienst te nemen. Financieel was dit een verantwoorde keuze. 

Daarmee werd de AVB een werkgever met alle bijbehorende verantwoordelijkheden.  
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3 Aantal medewerkers  

 

 

Aantal FTE’s: 

 

In 2018  is de func3e Bedrijfsleider – Bierbrouwer ingevuld (0.8 Ne). 

Doel van de func3e: zelfstandig de dagelijkse opera3onele leiding van de AVB aansturen:  verzorgt de 
(dagelijkse) planning en organiseert de aan- en afvoer van goederen op een zodanig wijze dat de 
doelstellingen gerealiseerd worden. Zorgt er voor dat de aangestelde medewerkers van de S3ch3ng 
Talent Ontwikkeling Philadelphia (TOP Vechtdal), de deelnemers via de gemeente Dalfsen e.d. en de 
vrijwilligers op3maal kunnen func3oneren en dat de tevredenheid van de afnemers over de kwaliteit 
van de producten op3maal is.  

In 2019 is voor 0.5 Fte de func3e Medewerker Brouwerij ingevuld. 
Doel van deze func3e: zelfstandig uitvoeren van de dagelijkse brouw- en afvulwerkzaamheden; werkt 
samen met de stagiaires/vrijwilligers volgens de (dagelijkse) planning; zorgt er voor dat de 
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aangestelde medewerkers van Philadelphia TOP Vechtdal en de Gemeente Dalfsen  en de vrijwilligers 
op3maal kunnen func3oneren.  

Eind 2020 is besloten om de func3e van bedrijfsleider – Bierbrouwer uit te breiden naar 1 Fte.  

4 Aantal Vrijwilligers 

 

De AVB wordt begin 2021 gesteund door 15 vrijwilligers. Deze vrijwilligers houden zich bezig met alle 
taken die niet door medewerkers of deelnemers worden gedaan.  

Voornaamste ac3viteiten zijn: 

• Bezorgen van bestellingen bij afnemers in het hele Overijssels Vechtdal 

• Verzorgen rondleidingen en proeverijen in de brouwerij 

• Bemannen van stands op beurzen en (streek)markten 

• Het verzorgen van administra3e en facturering 

• Bestuurlijke taken 

• Alles wat verder noodzakelijk is 

Sinds 2020 zijn alle vrijwilligers aan de AVB verbonden middels een vrijwilligersovereenkomst. Tevens 
zijn de werkzaamheden als aandachtsgebieden ingedeeld en weten de vrijwilligers waaraan ze 
meewerken.  

Voor een aantal werkzaamheden is een vrijwilligersvergoeding bepaald, de hoogte en voorwaarden 
van de vergoeding is opgenomen in de vrijwilligersovereenkomst volgens de geldende fiscale regels.  
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In 2020 is voor alle vrijwilligers en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 
Deze verklaringen zijn allen posi3ef verstrekt. 

Er is een interne procedure ontwikkeld om de verwelkoming van nieuwe vrijwilligers beter te laten 
verlopen en om er voor te zorgen dat ze zich snel thuis voelen bij de AVB. 

In 2020 heeN de hele wereld zich erns3g moeten beperken in ac3viteiten i.v.m. corona. Dit was ook 
voor de AVB natuurlijk een domper; rondleidingen,  proeverijen, beurzen en (streek)markten gingen 
niet door en ook de saamhorigheidsac3viteiten die wij intern normaal gesproken organiseren, zoals 
de zomerbarbecue en de kerstborrel zijn in 2020 niet doorgegaan.  

We kijken uit naar de tweede helN van 2021 waarin bovenstaande ac3viteiten hopelijk weer 
georganiseerd kunnen worden. 

5 Opleiding en Ontwikkeling van talenten 

Voor een organisa3e in ontwikkeling is het beslist noodzakelijk dat ook de medewerkers zich verder 
ontplooien. Als basis voor deze ontwikkeling hebben wij func3eprofielen ontwikkeld.  

Tevens zijn wij in 2019 gecer3ficeerd als ZIN (Zorg In Natura) zorginstelling. Deze dienstverlening 
vereist een basiskwalifica3e van de medewerkers die zorg verlenen.  

Interne Jobcoach 

De afgelopen periode heeN een van onze medewerkers bij Combo de training Interne Jobcoach 
gevolgd. Deze training voor professionals is ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht voor 
medewerkers die arbeidsgehandicapten begeleiden binnen private of publieke organisa3es.   

Harrie-training 

Twee medewerkers hebben de Harrie-training doorlopen. Harrie is de personifica3e van de ideale 
collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeN aan werknemers met een extra 
ondersteuningsbehoeNe.  

Harrie staat voor: Hulpvaardig; Alert; Realis3sch; Rus3g; Instruerend en Eerlijk. 

SvH Sociale Hygiëne 

Een 5 tal vrijwilligers hebben het diploma Sociale Hygiëne behaald. Dit is vereist om proeverijen te 
kunnen verzorgen. Het is een belangrijk diploma bij organisa3es en bedrijven die alcohol schenken 
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en/of verkopen. Zij dienen te voldoen aan de eis Sociale Hygiëne, wat betekent dat de Verklaring 
kennis en inzicht Sociale Hygiëne verplicht is. 

Ontwikkeling interne organisa-e 

Eind 2019 is een intern onderzoekje gedaan middels interviews met medewerkers en vrijwilligers 
waaruit naar voren kwam dat er veel goed gaat, maar dat er ook aandachtspunten zijn. 

Wat gaat er goed: 

• Deelnemers zijn over het algemeen gelukkig bij AVB. 
• Het bier smaakt ontzeVend goed en de omzet blijN s3jgen. 
• De sfeer is goed, iedereen voelt zich thuis en het is gezellig. 
• We hebben regelma3g groeipijn omdat we steeds verder groeien.  

Waar liepen we tegenaan: 

• Het is niet voor iedereen duidelijk hoe de processen verlopen 

• Het is niet voor iedereen duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is.   

• De werkdruk is voor sommigen erg hoog, anderen hebben het gevoel dat ze wel wat meer 
zouden kunnen doen en willen dat dan ook graag. 

• Introduc3e en inwerkprogramma van/voor nieuwe vrijwilligers ontbreekt.  

• Er is te weinig structureel overleg. 

Dit is de aanleiding geweest om de rollen beter te verdelen, helderheid te scheppen in de organisa3e, 
verdeling van taken en vrijwilligersovereenkomsten op te stellen. 

Het overzicht op de volgende pagina geeN de verdeling van taken weer. 
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De namen zijn hier verborgen maar intern bekend. 

6 De  
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plannen voor de komende 3 jaar: 

De AVB ontwikkelt in deze fase van haar bestaan een plan om samen met een aantal sociale par3jen 
een hoogwaardige Sociale Verbinding te realiseren. Deze plannen moeten leiden tot  mooiste Sociale 
erf van Dalfsen; de Poort van Noord. Zie binnenkort www.poortvannoord-dalfsen.nl 

 

De ontwikkeling van de Poort van Noord ‘De Sociale Verbinding’, waaronder de nieuwbouw van een 
kleinschalige ambachtelijke de brouwerij,  zullen de komende jaren veel van onze aandacht opeisen. 
Voor de AVB is van groot belang om ook de interne organisa3e verder te ontwikkelen en 
medewerkers de kans te geven deze ambi3euze plannen vaardig en met kennis tegemoet te treden. 

De AVB gaat de komende jaren de dienstverlening rond ‘Zorg’ verder vorm geven. Noodzakelijke 
opleidingen worden ingezet om deze zorg met de juiste kwaliteit te kunnen leveren. Wij gaan 
regelma3g met onze opdrachtgevers, medewerkers en vrijwilligers in gesprek om de 
opleidingsbehoeNe te inventariseren.  

Ook ten aanzien van de exploita3e van de brouwerij zullen wij aandacht besteden aan de nieuwe 
ontwikkelingen. Na de nieuwbouw zal er (nog) meer behoeNe zijn aan medewerkers die het 
proeflokaal bemensen, maar ook gastvrijheid, BHV en Sociale Hygiëne zijn aandachtspunten. Ook 
zullen er nog een of twee mensen worden opgeleid worden tot (bier)brouwer. De con3nuïteit van 
dienstverlening en produc3e zal voor alle betrokken par3jen gewaarborgd moeten zijn.  

Dalfsen, maart 2021
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