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1/ Voorwoord.
Geachte mevrouw, mijnheer,
Voor u ligt het 3e jaarverslag van de Stichting Ambachtelijke Vechtdal
Brouwerij.
Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten en de financiële
verslaglegging over het kalenderjaar 2017.
De stichting is opgericht op 14 februari 2014, als een ANBI stichting
zonder winstoogmerk.
Het jaarverslag en de daarbij behorende financiële verslaglegging wordt
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, waarbij als middel het brouwen, verwerken en
verkopen van speciaalbier wordt ingezet.
Hierbij is de productiviteit niet het belangrijkst, maar de persoonlijke
ontwikkeling, de positieve beleving van dagritme en structuur voorop.
Daarnaast wordt gedacht aan re-integratie van mensen welke door
persoonlijke omstandigheden en afstand tot de arbeidsmarkt hebben
opgelopen.
Het jaar 2017 stond in het teken van groei, de verkopen van ons bier zijn
fors gestegen en om die reden is er meer werk geweest voor de doelgroep.
Om bovenstaande reden is 2017 een zeer positief jaar.
Onderstaand een aantal noemenswaardige zaken:
Omzetgroei van 173% t.o.v. 2016
Officiële opening en open dag van de brouwerij op 17 maart.
Lay-out van de website is vernieuwd.
Nieuw huurcontract getekend voor het gebruik van de locatie
Molendijk
Kartonnen en geschenkverpakking ontwikkelt en laten maken.
Definitief vastgesteld dat we de huidige locatie per 01-06-2019
moeten verlaten.

Als voorzitter ben ik bijzonder trots op het tot nu toe behaalde resultaat.
De verwachting van het bestuur is dat de doelstellingen voor het jaar 2018
ook zullen worden verwezenlijkt.
Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers en de medewerkers van Stichting
Philadelphia die het mogelijk maken om met Zorg Gebrouwen Bier te
kunnen maken.
Onverminderd zullen wij ons als bestuur inzetten om veilige en sociale
werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dalfsen, maart 2018
Ruud Rollema (voorzitter)
2/ Operationeel / Brouwerij.
De brouwerij voldoet uitstekend. De enige investering in 2017 was een
nieuwe etiketteermachine. Daarnaast is er een aantal kleine aanpassingen/
aanschaffingen gedaan om kinderziektes aan te pakken of om beter te
voldoen aan de HACCP eisen. Deze zijn allen met eigen middelen
bekostigd.
Er zijn in 2017 43 brouwsels gebrouwen met in totaal 231 hl bier, waarvan
12 brouwsels opdracht bier. De kwaliteit van het bier is gewoon goed. In
2017 is geen enkele batch afgekeurd.
We hebben een geleidelijke opbouw van brouwdagen gezien, waarbij in
november en december in totaal 11 brouwsels. Bij deze groei zullen we in
2018 onze huidige capaciteit van ca 70 brouwsels (370 hl) gaan bereiken .
Met een extra gisttank kunnen we de capaciteit uitbreiden tot 510 hl (2 x
per week brouwen).
Het brouwen gebeurt nu nog volledig met vrijwilligers, waarvan de
brouwers Jos Verlaak en Stefan Maats nu afzonderlijk kunnen brouwen,
aangevuld met vrijwilligers. Het brouwen vindt vnl. plaats op zaterdagen
en sinds eind 2017 ook een aantal keren op woensdagen.
Het afvullen en etiketteren gebeurt met behulp van onze doelgroep. Dit
gebeurt nu op vrijdagen en in de toekomst ook 2 x per maand op

woensdagen. Het voorbereiden en begeleiden van een afvuldag vult een
hele dag voor een van onze vrijwilligers.
Eind 2017 hebben we 9 types eigen bier.
Grondstoffen / emballage
De verkrijgbaarheid van de mout is goed te noemen. Begin 2017 was de
verkrijgbaarheid van enkele hoprassen moeilijk en hebben we enkele
recepten moeten aanpassen, wat tot geen enkel probleem heeft geleid.
De verkrijgbaarheid van de hop is, met de nieuwe oogst weer op normaal
peil. Eenweg flessen zijn eveneens goed verkrijgbaar, hoewel er eind 2017
een schaarste dreigde. Dit zijn we voor gebleven door tijdig voldoende
flessen voor 1,5 jaar te reserveren.
Proeverijen.
De Vechtdal Brouwerij verzorgt ook besloten rondleidingen en proeverijen.
3/ Creëren van werkplekken.
Philadelphia.
Met de groei van de activiteiten In 2017 is ook de inzet van de deelnemers
van Philadelphia uitgebreid. Waren er in 2016 zo’n 8 tot 10 cliënten actief
voor de brouwerij, in 2017 waren dit er 10 tot 12. Naast de vrijdagen zijn
inmiddels ook op de woensdagen regelmatig cliënten van Philadelphia aan
het werk in de brouwerij. Ook tijdens de opening op 17 en 18 maart
hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd. De officiële
openingshandeling is verricht door cliënten van Philadelphia en
aansluitend hebben zij rondleidingen verzorgd voor de genodigden.
Aan het eind van het jaar hebben de Philadelphia medewerkers veel
kerstpakketten en relatiegeschenken gemaakt en ingepakt.
Samen met een vrijwilliger worden nieuwe bijproducten van bier
ontwikkeld: biergelei, hondenkoekjes en koekje voor menselijke
consumptie.
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 in 2017 twee andere
medewerkers een werkplek gevonden in de brouwerij. Met ingang van
begin augustus hebben we, via de gemeente, een taalstage geboden aan
een jongen uit Syrie die met veel inzet en plezier zijn bijdrage heeft
geleverd tot februari 2018.
Ook heeft een afgestudeerde leerling van EEGA, beroepsopleiding voor
jongeren met een beperking in Deventer, een periode van 6 maanden
meegewerkt. Hij verrichte logistieke werkzaamheden, aansluitend op zijn
opleiding, en allerlei hand- en spandiensten.
In augustus 2017 heeft hij via het netwerk van de brouwerij een vaste,
betaalde, baan gevonden in een drukkerij.
4/ Vrijwilligers.
Het bestuur van de (ANBI) stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij en
het operationele deel van de brouwerij draaien volledig op vrijwilligers.
Naast het brouwerij management (4 personen, zie annex) zijn nog een
drietal vrijwilligers regelmatig actief op de brouwerij, proeflokaal en
festiviteiten. Alle vrijwilligers vinden het een voorrecht om voor de
brouwerij actief te zijn. Als waardering voor hun activiteiten worden
beloningen in natura (bier) verstrekt.
5/ Verkopen.
In het jaar 2017 zijn de verkopen boven verwachting snel gegroeid, met in
totaal 170% ten opzichte van 2016. Naast de vraag van zowel horeca als
detailhandel heeft ook het brouwen voor derden bijgedragen aan het
verkoopvolume in 2017.
Het assortiment aan ambachtelijke bieren is sterk uitgebreid naar inmiddels
9 verschillende soorten. Zeven van deze bieren zijn het gehele jaar door te
verkrijgen, terwijl twee bieren seizoensgebonden zijn en slechts in een
beperkt deel van het jaar op de markt worden aangeboden. Dit betreft een
Weizen bier voor de zomerperiode en een Quadruppel voor de
winterperiode. Deze laatste, welke bekend staat als de “Midwinterhoorn”,
is in September door een onafhankelijk panel van de Stentor bekroond tot

het beste streekbier. Dit heeft een enorme boost aan de vraag gegeven, die
slechts door extra bij te brouwen kon worden bijgebeend.
Naar de toekomst toe wordt een verdere groei verwacht, die zal worden
gerealiseerd door hogere verkopen aan onze huidige klanten, maar ook
door een uitbreiding van het klantenbestand buiten in een de huidige regio.
Omdat dit geen concurrentie voor onze huidige klanten is, zal dit niet
leiden tot kannibalisatie en dus tot een toename van de verkopen leiden.
6/ Aandacht in de media Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij 2017.
De officiële Opening en Open Huis op 17 en 18 maart leverde veel
bezoekers en publiciteit op in dagbladen en andere media. Mike Medina
heeft een promo gemaakt over de Vechtdal Brouwerij. Op de website staat
ook een video over het interieur van de Vechtdal Brouwerij. Op 20 mei
deden we mee aan de Open Brouwerij Dagen. Opnieuw bezochten enkele
honderden mensen de Brouwerij. Tijdens Proef Dalfsen op 9 september
was er opnieuw een Open Huis en werd meegedaan aan het Dalfser
Bierfestival op het Kerkplein.
1e Prijs Streekbierentest
Het was een daverende verrassing (niet volgens onze brouwer Jos Verlaak)
dat ons Midwinterhoorn Bier de 1e prijs behaalde in de
Streekbierenwedstrijd van Dagblad De Stentor. Voor Vechtdal Blond was
een mooie 6e plaats weggelegd. U kunt zich voorstellen dat hier heel veel
publiciteit mee werd gemaakt. Ook RTV Oost maakte een radio-opname.
Waarbij ook de bijdragen van onze doelgroep werd belicht.
Publiciteit
In diverse magazines zoals in PINT en in het relatiemagazine Unive
Dichtbij (oplage 240000).
In dit magazine werd ingezoomd op het ‘Zorgdeel’ van de Brouwerij.
Stonerock Festival liet een speciaalbier (American Red Als) met de naam
Rockin Redhead brouwen. Dit leverde ook veel publiciteit op voor de
Vechtdal Brouwerij.
In verband met het 200 jarig jubileum van de Westermolen in Dalfsen
brouwde de Vechtdalboerderij een jubileumbier met de naam Klap van de
Wiek. In de jubleumkrant is een artikel over de Vechtdal Brouwerij
opgenomen. De krant verschijnt in een oplage van 10.000 ex.

7/ Financieel overzicht.
Voor het uitgebreide financieel overzicht wordt verwezen naar de
verklaring van Flynth (zie Annex)
In samenvatting; de brouwerij heeft een netto omzet gedaan van €72.954.
met een netto resultaat van €21.183. Hiermee zijn onze doelstelling voor
2017 ruimschoots gehaald.
8/ Vooruitzicht 2018.
Het jaar 2018 wordt het jaar van de verder groei en het jaar van het zoeken
naar de nieuwe lokatie. Voor het laatste zijn we in nauw overleg met de
gemeente Dalfsen, die onze Stichting van harte ondersteunt.
Inmiddels (mei 2018) is er al weer een flinke groei gerealiseerd wat
onmiddellijke gevolg heeft voor de werkzaamheden van zowel onze
doelgroep als ook onze vrijwilligers. Om continuïteit te waarborgen is
besloten om Stefan Maats per 1 juni 2018 in vaste dienst te nemen van de
brouwerij en daarmee uit het bestuur van de Stichting stapt.

ANNEX 1 Financieel Jaarverslag Flynth

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

Activa
31 december 2017

31 december 2016

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

115.675

127.748

17.747

11.458

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

9.643

2.528

-

1.301
9.643

3.829

7.395

8.983

150.460

152.018

Liquide middelen
Rekening-courant bank
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Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. <Vul datum in>

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Passiva
31 december 2017

Stichtingskapitaal

31 december 2016

26.187

5.004

Langlopende schulden
Onderhandse leningen
Subsidieverplichtingen

6.000
114.046

15.000
131.615
120.046

146.615

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
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1.370

252

2.856
1

147
4.227

399

150.460

152.018

Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. <Vul datum in>

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Winst-en-verliesrekening over 2017
2017

2016

Netto-omzet

72.954

30.633

Kostprijs van de omzet

32.512

16.793

Schenkingen

40.442
19.254

13.840
4.385

Brutomarge

59.696

18.225

Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten machines installaties en inventaris
Kosten vervoermiddelen
Kantoor- en administratiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

18.446
1.005
10.136
807
151
2.028
4.135
1.736

3.084
87
1.399
1.013
78
4.494
3.311

Som der bedrijfslasten

38.444

13.466

Bedrijfsresultaat

21.252

4.759

-69

-69

Belastingen resultaat

21.183
-

4.690
-

Resultaat na belastingen

21.183

4.690

Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat voor belastingen
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Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. <Vul datum in>

Annex 2: Gegevens Bestuur en Brouwerij

Stichtingsbestuur per 31 december 2017
Naam

Functie / taak

Naam

Functie/ taak

Ruud Rollema

Voorzitter

Stefan Maats

Bestuurder/ zorg

Jos Verlaak

Secretaris

Trudy Vendrig

Bestuurder/ zorg

Stefan Diderich

Penningmeester

Wim Holsappel

Bestuurder/
communicatie

Dagelijks bestuur brouwerij
Naam

Taak

Naam

Taak

Jos Verlaak

Brouwer / inkoop /
operationele
administratie

Stefan Maats

Asist. Brouwer/
zorgbegleider/ verkoop

Stefan Diderich

Penningmeester/
Financiële
administratie

Frans Lenferink

Verkoop / Marketing

Algemene gegevens:
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

