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1. Voorwoord
In het jaar 2017 is de lokale afdeling Tilburg van coördinerende structuur over gegaan naar
een bestuurlijke structuur. Vanaf november 2016 zijn er nieuwe bestuursleden aangetreden
en per 1.1.2017 is de team samenstelling;
Helga Meijer (voorzitter)
Machiel Hermans (vicevoorzitter/ PR & communicatie)
Marie-José Hooijen (secretaris)
Jes Geerts (penningmeester)
Rob Scheuneman (algemeen bestuurslid)

Per 1.11.2017 is het bestuur na werving aangevuld met nog eens 2 leden;
Sau Chen Kan (collecte coördinator)
Walther Kuppens (evenementen coördinator)
Er is een duidelijke rolverdeling en samen hebben we als doelstelling meer zichtbaarheid
binnen de regio. Dit doen we door aankondigingen via sociale media van de activiteiten die
we organiseren het gehele jaar en de collecteweek om hopelijk zo meer geld te kunnen
genereren.
In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten het afgelopen jaar al hebben plaatsgevonden
onze doelstellingen de vergaderstructuur en het financiële resultaat.

2. Doelstellingen (nog) niet behaald


Inzichtelijk krijgen en uitbreiden winkelbussen actie



Algemeen telefoonnummer KWF Tilburg



Jaarlijks (structureel ) overleg wijkhoofden / etentje Rooi Pannen



Werving vrijwilligers/wijkhoofden



Uitbreiden netwerk / fondsen werven



Registratie jubilarissen
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Doelstellingen behaald


Opzetten social media (Regionale Facebook pagina / Instagram/mailadres) basis op orde.



Reductie van uitgaven (vergaderruimte)



Samenwerkingsverbanden met Ronald Mc. Donald huis – Verbeeten Instituut



Inrichten collecteweb



Collecte inkomsten collecte week



Lampionnen actie / Wintergloed



Activiteiten kalender voor 2018



Volledig regionaal bestuur

Terugkijkende op een bewogen jaar waarin zowel in de samenstelling van het bestuur als in
de regionale activiteiten veel is gebeurd. Met veel enthousiasme zijn er dan ook al veel
stappen gezet dit afgelopen jaar die zeker nog uitgebreid gaan worden in 2018

3. Visie document
In bijgaand visie document 2018 zal worden weergegeven de doelstellingen voor het
komend jaar en op welke manier wij dit willen realiseren als KWF regio Tilburg.
Overleg bestuur
Maandelijks vindt er een overleg met het bestuur plaats, tijdens dit overleg bespreken we
o.a. de voorbereiding/planning van een activiteit, financiën, collecteweb, werving
collectanten/wijkhoofden en wat ter tafel komt. Daarnaast neemt indien nodig (in overleg
met de voorzitter) de Regiocoördinator van het KWF deel aan het overleg en krijgen we een
terugkoppeling van de mededelingen vanuit Amsterdam.
Jaarlijks vindt een overleg plaats met alle wijkhoofden waarin wij ze informeren over het
afgelopen jaar en het jaarverslag KWF landelijk presenteren.
Communicatie
Communicatie naar de achterban door het bestuur is van groot belang. Via social media en
mail worden alle activiteiten kenbaar gemaakt. Met ingang van juni wordt een
instructie/nieuwsbrief gestuurd naar de wijkhoofden met het verzoek deze door te sturen
naar de collectanten. Hierin staat actuele informatie over de voorbereiding voor de
collecteweek.
Activiteiten in Tilburg
Lief en Leed: er is nauw contact met de uitvaartoganisaties in Tilburg. De Coördinator (deze
maakt geen deel uit van het bestuur ) onderhoud deze contacten en geeft een tijdig een
terugkoppeling naar de voorzitter.
Winkelbusjes: omdat de overdracht niet juist heeft plaatsgevonden is nog niet geheel
inzichtelijk waar alle busjes eventueel nog staan. Dit overzicht zal het komende jaar
inzichtelijker gemaakt worden en meerdere winkeliers zullen benaderd worden met het
verzoek of zij een busje willen plaatsen.
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Collecteren bij diverse activiteiten: afgelopen jaar gecollecteerd bij voetbal, en
ijshockeywedstrijd, dit was succesvol en willen deze actie dan ook het komende jaar
herhalen.
Acties: gelden verkregen via andere acties b.v. Teleperformance, Hiphop versus Kanker,
lampionnenactie,
Lampionnen actie
Tijdens het Wintergloed evenement in de Tilburgse Pius haven konden wij aansluiten met
onze lampionnen actie. Dit was zeker voor de eerste keer een succes een gedeelte van de
haven was met lampionnen verlicht en voor het komende jaar gaan we voor een geheel
verlichte haven.

Resultaat collecte KWF Tilburg
De collecte en het inleveren van de bussen verliep voorspoedig. Klein puntje van aandacht is
het inleveren van lege busjes hierop moet nog een goed controle plaats gaan vinden van wie
deze afkomstig zijn.
Afstorten van het bedrag bij en Rabo kantoor kon niet in zijn geheel dus moest worden
uitgeweken naar een ander kantoor om het restant te kunnen afstorten. Voor komend jaar is
al een betere oplossing gevonden.
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4. Financieel resultaat
Inkomsten
2016

2017

Collecte

34.382,39

32.213,18

Lief en Leed

16.644,09

18.588,39

Winkelbusjes

0

636,34

Evenementen

0

50,00

Teleperformance

1180,00

Hiphop vs Kanker

2560,34

Sub totaal

51.026,48

55.228,25

Uitgaven

Opbrengsten totaal

2016

2017

164,44

290,85**

50.862.04

54.937,40

** Toelichting verhoging van de regionale uitgaven 2017 : Het bedrag bestaat voor een groot
gedeelte uit de kosten die gemaakt zijn voor de huur van een vergaderruimte. Vanaf juni 2017
maken we gebruik van een ruimte in Bank 15 waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.
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