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Voorwoord
De stichting is gericht op 14 februari 2014 als een ANBI stichting zonder
winstoogmerk onder nummer 8537.31.214 en ingeschreven bij de kamer van
koophandel onder nummer 60012455.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Stefan Maats, voorzitter, Jos Verlaak
secretaris en Stefan Diderich, penningmeester. Allen zijn woonachtig in Dalfsen
en hebben geen familieband.
Inleiding:
De stichting heeft als doel het creëren van veilige en sociale werkplekken voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waarbij als middel het brouwen,
verwerken en verkopen van speciaalbier wordt ingezet.
Kenmerkend hierbij is dat niet de productiviteit, maar de persoonlijke
ontwikkeling, de positieve beleving van dagritme en structuur voorop staan.
Daarnaast denken we aan de reïntegratie van mensen welke door persoonlijke
omstandigheden een, tijdelijke, afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen.
Om het doel te verwezenlijken en het optimaal creëren van bovengenoemde
werkplekken wil de Stichting een eigen brouwerij exploiteren met behulp van
vrijwilligers. De capaciteit van de, kleinschalige, brouwerij zal worden
aangepast aan de het capaciteit van de doelgroep, zoals hierboven beschreven.
In de afgelopen periode (2015) is een begin gemaakt met het verwezenlijken van
deze doelen en is er al veel bereikt.
2/ Activiteiten:
2.a. Het creëren van werkplekken dmv het brouwen, etiketteren (en verkopen)
van bier.
Met het in 2014 verkregen werkkapitaal werd een begin gemaakt met het
brouwen (en verkopen) van drie types bier welke bij derden (Brouwerij
Admiraal, te Aldtsjerk) onder auspiciën van brouwers Jos Verlaak en Stefan

Maats en onder eigen recepten worden gebrouwen. De flessen worden op het
Leer Werk Centrum van zorginstelling Philadelphia en onder werkbegeleiding
van de stichting van een etiket voorzien en verpakt. Hierdoor is een begin
gemaakt met het creëren van werkplekken voor de doelgroep.
Op dit moment wordt bijna elke vrijdag ochtend met heel veel plezier en met
inzet van vrijwilligers van de Vechtdal Brouwerij de bierflessen van etiketten
voorzien. De stichting Philadelphia en de Stichting Vechtdal Brouwerij hebben
een werkovereenkomst getekend, waarop de voorwaarden waarop beide
stichtingen samenwerken is vast gelegd.
De Stichting Vechtdal Brouwerij heeft er alle vertrouwen in, wanneer eenmaal
de eigen brouwerij staat, ca 78 dagdelen werk per week te zullen creëren. Niet
alleen zal er meer bier worden gebrouwen, maar tevens zullen de
werkzaamheden verder worden uitgebreid met het vullen en doppen van de
flessen.
2.b verkoop van bier
Het eerste bier werd op het gemeentehuis van Dalfsen door Vechtdal Brouwerij
en Philadelphia, in aanwezigheid van lokale en regionale pers aan wethouders
Von Martels en Van Leeuwen aangeboden.
Het eerste bier werd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Stichting
en van zorginstelling Philadelphia aan wethouders Van leeuwen en Von Martels
aangeboden onder veel publiciteit van Radio/TV Oost en regionale en lokale
media. Ook verdere activiteiten hebben voor veel publiciteit gezorgd bij de
lokale kranten. Daarnaast is de Stichting genomineerd door de
aanmoedigingsprijs bij PINT.
De verkoop van de bieren verloopt uitermate goed, zowel bij de lokale winkels
alsook de lokale horeca. De bieren hebben allen namen gekregen die mbt
naamgeving en etiketten een streekgebonden connotatie hebben. Dit heeft zeker
de verkoop gestimuleerd. In 2015 werd ca 7500 liter (ofwel ca 23000 flessen)
verkocht. Dit had meer kunnen zijn omdat we de eerste verkoop wat
conservatiever hadden ingeschat en tevens in eerste instantie er onvoldoende
werkkapitaal was om het bier te kunnen voor financieren en er onvoldoende
brouwcapaciteit was aangevraagd.
De recepturen van de bieren zijn eigendom van de brouwer van de Vechtdal
Brouwerij.
2.c Eigen brouwerij;
Deze werkstroom kwam op gang op het moment dat de gemeente Dalfsen de
stichting toezegde de intentie te hebben om een lokatie in het centrum van
Dalfsen ter beschikking te stellen. De brouwerij gaat deel uitmaken van het plan

van de gemeente om het centrum opnieuw in te delen. De timing hiervoor werd
gesteld op 2019/2020. Om deze periode te overbruggen stelt de gemeente een
gewezen sporthal aan de Molendijk ter beschikking. Er zijn maar een paar
relatief kleine aanpassingen nodig om deze ruimte geschikt te maken als
brouwerij die voldoet aan de richtlijnen van de VWA en aan de benodigde
vergunningen.
Er is een bezoek gebracht aan de Braubeviale in Neurenberg om een goed
overzicht te krijgen van de verschillende brouwinstallatie en leveranciers.
Er zijn verschillend offertes ontvangen voor zowel de verbouwing als ook voor
de benodigde brouw apparatuur; maish/kookketel, de klaringskuip/whirlpool,
vergistingstanks, afvul- en afdop unit alsmede de benodigde hulpapparatuur.
Deze zijn gebruikt voor het opstellen van de begroting voor de brouwerij.
Voor de selectie van de juiste installatie krijgen we (vrijwillige) hulp van een exwerknemer van Heineken, die voor dit bedrijf in het buitenland verschillend
brouwerijen heeft opgezet.
3. Voorlopig Financieel overzicht
Het werkkapitaal werd verder uitgebreid door additionele leningen met dezelfde,
zachte, voorwaarden. In 2015 werd een omzet behaald van €17.000 met een
bescheiden winst van ca €100. Dit mag een prima resultaat genoemd worden
gezien de aanloopkosten die gemaakt zijn.
Gezien de trage omloopsnelheid van bier in het algemeen door de lange
rijpingstijd, is er een relatief groot werkkapitaal nodig: ca €9000,Om er verzekerd van te zijn dat er voldoende brouwcapaciteit bij de externe
brouwer is, heeft de Vechtdal brouwerij een eigen vergistingstank gekocht die
bij deze brouwer voor de stichting in gebruik genomen is.
Nadat de gemeente Dalfsen de Stichting een gebouw heeft toegewezen waar de
brouwerij voorlopig gevestigd aan wordt, is er een begin gemaakt met het
verwerven van fondsen om de investering te kunnen bekostigen. Na het
invullen van de quick scans, werd een start gemaakt met de aanvragen. Dit heeft
in 2015 nog niet geresulteerd in toezeggingen. Initiële afwijzingen van Stichting
Doen en VSB fonds hebben geresulteerd in hernieuwde aanvragen in januari
2016. Vooruitlopend op jaarverslag 2016 kan gezegd worden dan zowel
Kansfonds, VSB fonds en Stichting Doen de aanvraag in behandeling hebben
genomen.
De gemeente Dalfsen heeft een starterspremie van €2500 toegezegd.

Samenvatting;
De ANBI stichting werd in februari 2014 opgericht. Op basis van 100%
vrijwilligersbase werd begonnen met het brouwen en vermarkten van
ambachtelijke gebrouwen speciaal bieren welke in de streek goed ontvangen
zijn. De verkoop van het bier verloopt dan ook zeer voorspoedig wat tot een
omzet van ca €17.000 heeft geleid en een bescheiden winst.
Met deze activiteit werden al volop werkzaamheden gecreëerd bij het LWC in
Dalfsen. Dit heeft geresulteerd dat we met Philadelphia een (werk)
overeenkomst hebben getekend.
De gemeente Dalfsen heeft conform het College besluit de Stichting een
eenmalig bedrag van €2500 toegezegd en het gebruik van een voormalige
sporthal om tijdelijk op deze locatie bier te gaan brouwen.
Er zijn al diverse offertes voor brouwinstallaties verkregen. Diverse sociale
fondsen zijn aangeschreven om de investering te kunnen bekostigen.

