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Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar heeft Copernikkel te kampen gehad met het plotseling overlijden van onze 
tekstschrijver en vriend Wim van Deurzen en het wegvallen vanwege ziekte van een andere collega. 
Ondanks de kleine bezetting van betaalde krachten heeft Copernikkel zich goed overeind gehouden 
met behulp van de bewoners en zijn zelfs sommige initiatieven nog verder ontwikkeld (bijv. 
afhaalmaaltijden van de BoschveldWereldkeuken).  
 
Het concept “samenredzaam” heeft zich afgelopen jaar bewezen. Ook trots dat zowel het bestuur 
van Copernikkel, de gemeente ´s-Hertogenbosch, BrabantWonen en Zayaz de coöperatie Copernikkel 
het vertrouwen hebben gegeven om door te ontwikkelen. 
“Copernikkel Werkt” heeft een professionaliseringsslag gemaakt. 
 
Uitgangspunt is de leefwereld van de bewoners en niet de systeemwereld. Op deze laagdrempelige 
manier worden bewoners bereikt die door professionele instellingen niet of nauwelijks worden 
gezien. De initiatieven  bevorderen de sociale cohesie.  
Men heeft het niet meer over zelfredzaam maar samenredzaam. De bewoners hebben het gevoel 
van eigenaarschap bij Copernikkel en dragen dit ook uit. “Wij doen het zelf!” 
De impact is groot: participatie, sociale cohesie, armoedebestrijding, sociale veiligheid en het 
bestrijden van eenzaamheid.  
Maatwerk, aansluiten bij de wensen van mensen. Dat blijkt in Boschveld goed te werken.   
 

 

 

 

Jan Buitink, 

Voorzitter Stichting Copernikkel 
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1. Inleiding, doelstelling, beleid en activiteiten  
 

Copernikkel is een stichting voor en door bewoners in de wijk Boschveld en Deuteren. Diverse 

bewonersinitiatieven, lokale ondernemers en kunstenaars werken samen wat leidt tot een goede mix 

van het delen van kennis, ervaring en creativiteit. Copernikkel levert een bijdrage aan het oplossen 

van maatschappelijke vraagstukken zoals participatie, armoedebestrijding, eenzaamheid en 

leefbaarheid. 

De stichting heeft een aanpak die past bij de wijk waar uitgegaan wordt van: 

• gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect 

• zelf aanpakken en zelf verantwoordelijkheid nemen 

• niet alleen meedoen, maar samen de ‘tent’ draaien 

Zo’n aanpak heeft draagvlak en toekomst omdat het fundament van bewoners zelf is. De 

betrokkenheid van de actieve bewoners zorgt ervoor dat mensen erbij blijven horen en zorg voor 

elkaar dragen.  

Er worden slim zaken samen gebracht.  

 

Missie: 

“Hoe kunnen wij, bewoners, met minder geld beter voor elkaar zorgen?”, dat is de missie van 

Copernikkel. Met andere woorden “samenredzaam” in plaats van “zelfredzaam”.  

De functie van Copernikkel sluit dus goed aan bij de doelstelling van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

om de sociale kwaliteit van de stad te bevorderen en bewoners te ondersteunen en te faciliteren bij 

initiatieven. 

 

Ontmoetingsplaats: 

Copernikkel is een ontmoetingsplaats. Om even binnen te lopen, iets te vragen of even te buurten. 

De gastvrouwen wijzen de weg.   Elkaar ontmoeten en leren kennen is de rode draad. Je bent er voor 

de ander en de ander is er voor jou. Ontmoeting en zorg voor elkaar staan centraal. Copernikkel is 

laagdrempelig en iedereen is welkom. De gratis “bibliotheek” zorgt ervoor dat steeds meer 

bewoners een bezoekje brengen aan de winkel in de Copernicuslaan 308. Vooral oudere 

buurtbewoners maken hier graag gebruik van evenals ouders van jonge kinderen.  Elke week krijgt de 

boekenkast een update.  Als boeken na drie maanden niet gelezen worden, dan krijgen ze een 

nieuwe bestemming bij de Vincetiusvereniging in Den Bosch. 

In ruimten van Copernikkel vinden zowel ‘terloopse contacten’ als uitgebreidere uitwisselingen van 

ervaringen en meningen plaats. Beide types uitwisseling zijn belangrijk en geven een sociale mix van 

mensen die een bezoek brengen aan Copernikkel. 

 

In 2019 heeft Copernikkel 4500 bezoekers mogen ontvangen. 

 

Duurzaamheid: 
Ook het afgelopen jaar heeft Copernikkel haar steentje bijgedragen aan duurzaamheid. De inrichting 
van Copernikkel bestaat geheel uit het hergebruik van spullen. Verder worden er fietsen gerepareerd 
in de Fietswerkplaats, kleding gerepareerd in de NaaiMeetup en huishoudelijke apparaten worden 
tijdens de Reparatiestraat weer opgelapt. 
In de Boschveldtuin worden kruiden en planten verbouwd en worden kinderen bewust gemaakt over  
de natuur. 
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Diversen 

Kunstprojecten 

Copernikkel heeft ook kunstprojecten in huis waar bewoners, theatermakers, muzikanten en 

anderen samen de kar trekken. De ruimten aan de Copernicuslaan 308 en 324 worden ook gebruikt 

voor kunstenaars die hun kunstwerken gratis tentoon kunnen stellen. Afgelopen jaar werd de ruimte 

gebruikt voor de viltkunst van Anja van Dongen en Jacqueline Henskens en voor schilderijen van Ben 

Acket en Igor Zevenbergen. 

 

Regenboogpunt 
Naar aanleiding van een incident in de wijk tegen iemand uit de LHBTI-groep zijn zgn. 
Regenboogpunten opgericht. Copernikkel is het afgelopen jaar een Regenboogpunt geworden. 
Regenboogpunten zijn openbare plekken in de wijk, herkenbaar aan het Regenboog-logo waar 
mensen bij gevoel van onveiligheid naar binnen kunnen lopen, een kop koffie kunnen krijgen en hun 
verhaal kunnen doen. 
 

Dialoogtafel 

Elk jaar in november wordt in ’s-Hertogenbosch de Dag van de Dialoog gehouden. Ook Copernikkel 
stelde zowel op dinsdag als donderdag een dialoogtafel beschikbaar. Onder leiding van  één van onze 
taaldocenten als dialoogleider werd de dialoog gehouden over het thema “Vrijheid”. De catering 
werd verzorgd door de BoschveldWereldkeuken.  

 

Schrijfactie Amnesty International   
Op  zaterdag 14 december organiseerde Copernikkel de Schrijfmarathon van Amnesty International 

tijdens de Reparatiestraat. Men kon aan de hand  van voorbeeldbrieven een persoonlijke boodschap 

overbrengen aan regeringsleiders of mensen in gevangenschap.  Ze geven hoop aan 

mensenrechtenactivisten en dringen aan op het terugdringen van de doodstraf, marteling en 

discriminatie.  

 

‘Dit is Boschveld’ 
Presentatie van ideeën en ontwerpen door studenten AKV St. Joost. Derde jaars studenten Grafisch 
Ruimtelijk Ontwerp van de Academie voor Kunst en Vormgeving ST Joost presenteerden op 24 mei 
hun ideeën voor de wijk Boschveld. De ontwerpen moesten een positieve bijdrage leveren aan de 
wijk en bewoners. Copernikkel is een aantal keer met hen in gesprek gegaan zodat men inspiratie 
kon opdoen voor hun ontwerpen. 
 
Maatschappelijke Beursvleur 
Copernikkel was aanwezig bij de Maatschappelijke Beursvloer, een uitwisselingsplatform tussen 
profit-en non-profit instellingen. Er is een match gemaakt met het KWICollege. Copernikkel levert 
stageplaatsen in ruil voor een afsluitbare kast en laptops. Stichting Babel gaat enkele series 
leesboekjes leveren AVI 3 tot en met 6. In ruil zal één van onze taaldocenten een lezing verzorgen 
over taalbegeleiding. 
 
Copernikkel ambassadeur voor het Paleis voor Volksvlijt 
Het Paleis van Volksvlijt maakt voorstellingen door, voor en over Bosschenaren. Om een groot bereik 
te hebben zoeken zij organisaties of betrokken stadsbewoners die hun boodschap mee uit willen 
dragen. Copernikkel is officieel Ambassade geworden en heeft een mooi bordje aan de deur met de 
tekst “Ambassade Paleis van Volksvlijt”. 
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Vijfjarig lustrum Copernikkel 
Copernikkel was in 2019 alweer vijf jaar thuis in het winkelcentrum van Boschveld. Dit lustrum bood 
een prachtige gelegenheid om alle wijkbewoners – en iedereen die Copernikkel een warm hart 
toedraagt – uit te nodigen voor een open huis en een feestje. Zo’n 300 bewoners en 
geïnteresseerden kwamen een bezoekje brengen. Wethouder Ufuk Kâhya hield een kort maar warm 
betoog.  
De Boschveldband en het koor  sloten de dag af met een optreden vol wereldmuziek. Ook het 
speciaal hiervoor geschreven Copernikkellied werd gezamenlijk gezongen (zie bijlage). Toen ook de 
laatste gasten tenslotte afscheid hadden genomen kwamen de Copernikkelaars samen voor een 
gezamenlijke maaltijd waar iedereen zijn of haar steentje aan had bijgedragen. Typisch op z'n 
Copernikkels dus: samen en voor elkaar. 
 
Lidmaatschap L.S.A. en Bosch Ambacht Centrum (BAC) 
Copernikkel is lid van de vereniging LSA, een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, 
zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, bewonersbedrijven en coöperaties. 
Copernikkel heeft in 2019 een workshop gegeven over ‘bereik en draagvlak creëren”. 
Afgelopen jaar is Copernikkel ook formeel lid geworden van het BAC aan de Parallelweg 30.  Het BAC 
is naast het verhuren van ruimten aan kleine ondernemers ook een creatieve broedplaats waar 
ruimte is voor ontmoeting en uitwisseling tussen ondernemers en bewoners en organisaties in de 
wijk. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van een grote verbouwing waar 
Copernikkel ook opteert voor een eigen ruimte. 
 
 

2. Copernikkel werkt 

 
Copernikkel bindt allerlei mensen aan zich door hen de gelegenheid te bieden om iets te doen wat bij 

hen past: 

• Met name de bewoners met een vluchtelingenachtergrond hebben veel moeite om de weg 
te vinden in de systeemwereld. Zij hebben hier veel ondersteuning bij nodig. Daarnaast 
hebben ze vaak een thuis moeten achterlaten, en spreken de taal nog niet voldoende. Dit 
brengt ook de nodige (sociaal-emotionele) problemen met zich mee. Weinig Nederlandse 
contacten zorgen ervoor dat zij zich op taalgebied niet verder ontwikkelen dan het 
hoognodige alledaagse Nederlands.  

• Er zijn daarnaast ook mensen met GGZ-problematiek (autisme, e.d.). Zij hebben vaak 
problemen gehad in eerdere betrekkingen waardoor faalangst is ontstaan. Kleine stappen 
kunnen voor succesmomenten zorgen. 

• Alleenstaande moeders helpen met het zoeken naar oplossingen om zich te kunnen 
ontwikkelen in combinatie met het moederschap. Mensen met schuldenproblematieken 
hebben veel andere dingen aan hun hoofd, die afleiden en hen de motivatie m.b.t. werk en 
opleiding ontneemt. Zij kunnen moeilijk hun weg naar toeslagen vinden (huurtoeslag, 
kindertoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget), toeslagen die ze vaak hard nodig hebben, 
maar mislopen doordat het te onduidelijk voor ze is.  

• Er zijn bewoners die graag iets willen betekenen in de wijk en graag bij Copernikkel willen 
horen. Deze bewoners willen graag hun kennis en vaardigheden inzetten. 

 

Alle deelnemers krijgen individuele ontwikkelingskansen door nieuwe dingen te leren, door een taak 

op zich te nemen of door zelf een taak te creëren, een initiatief te nemen. 

Copernikkel heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan het programma van het Oranjefonds 

`Meedoen, samen uit de armoede!`.  Voor Copernikkel betekent dit dat er ingezet is op het vergroten 

van de participatiegraad en eventueel de economische zelfstandigheid van een aantal bewoners.  
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De volgende concrete resultaten zijn bereikt: 

• Bij alle deelnemers is het sociaal netwerk vergroot. 

• Er zijn gestandaardiseerde intake-formulieren ontwikkeld die AVG-proof zijn voor zowel de 

taallessen als voor de algemene dossiers. De intake geeft een eerste beeld van de 

deelnemers. 

• Afgelopen jaar hebben 30 personen een intake gehad en zitten de meesten op een traject. 

Dit zijn vrijwilligersplaatsen, leerwerkstages, scholingstrajecten, oriëntatiebanen en 

participatieplaatsen.  

• Drie personen hebben hulp gekregen bij het maken van een portfolio (ONA- op weg naar 

arbeid) ten behoeve van het inburgeringsexamen. 

• Met het Ambachtshuis Brabant zijn oriënterende gespreken gevoerd voor 

maatwerkprogramma’s voor tien deelnemers.  

• Twee personen hebben ondersteuning gekregen bij een geschil met o.a. DUO door het 

opstellen van bezwaarschriften, bezoek pro deo advocaat e.d. 

• Drie personen zijn begeleid bij het bezoeken aan open dagen/avonden, contacten met 

studie-adviseurs bij het zoeken naar opleidingen voor volwassenen. 

 

Pilot arbeidstoeleiding vrouwelijke statushouders: 

WeenerXL, Stichting Vluchtelingenwerk, Farent, Nexus-Care en Copernikkel hebben de handen ineen 

geslagen om minimaal zes vrouwelijke statushouders toe te leiden naar zo hoog mogelijke 

participatie op de arbeidsladder. De voorbereiding voor deze pilot was in 2019. De uiteindelijke start 

is 1 januari 2020. Uitgangspunt is dat deze vrouwen zelf kunnen kiezen wat zij wanneer willen doen 

en dat de regie bij hen zelf ligt. 

Huiswerkbegeleiding en taallessen 

Taalvaardigheid is van vluchtelingen is een van de grootste belemmeringen voor het vinden van 
werk. Bij Copernikkel kan men vrijwilligerswerk combineren met taallessen. 
 
Bij de groepslessen wordt  veel werk van de grammaticale zinsopbouw. De mate waarop de 
aangeboden lesstof wordt opgepikt is, logischerwijs, sterk afhankelijk van leeftijd en eerder genoten 
onderwijs. Mensen die reeds veel langer in Nederland wonen hebben dikwijls een eigen taalgebruik 
ontwikkeld dat moeilijk is weer om te vormen. Ze vallen dan steeds weer terug op dit eigen 
taalgebruik.  
Elke taalondersteuner volgt zijn eigen specifieke aanpak bij de begeleiding.  
Sinds kort wordt er bij onze lessen gebruik gemaakt van een Digibord en is er de mogelijkheid om bij 
de ondersteuning van onze lessen op het internet te gaan. Dit geeft talloze extra mogelijkheden bij 
onze didaktiek: YouTube: instructiefilmpjes  / Google-Translate: bij woordvertaling / uitspraak van 
woorden etc.   
Afgelopen jaar is er via een personalia formulier gepoogd meer info op een rijtje te krijgen van de 
diverse cursisten. Het ging hierbij niet uitsluitend om naam- en adresgegevens, maar ook vooral over  
de vooropleiding en taalachtergrond.  
Voor de lerarenkamer is ook een speciale Groep App.  
 
De leerlingen hebben zeer veel baat bij de extra begeleiding. Bijv. een leerling die nu o.a. door deze 
begeleiding in HAVO 2a zit en een leerling die nu een niveau hoger zit bij het Vmbo K. 
De begeleiders van jongeren staan enigszins los van de begeleiders die de volwassenen begeleiden, 
maar dit wordt door hen niet als een probleem ervaren.  
Ook neemt de vraag naar huiswerkwerkbegeleiders nu steeds verder toe.  
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Sinds de oprichting van Copernikkel, zo’n vijf jaar geleden, geeft een docente kinderen en tieners 

individueel huiswerkbegeleiding. Kinderen krijgen de volle aandacht. Voor de kinderen uit groep acht 

gaat het hoofdzakelijk om taal en rekenen. De tieners van de middelbare school hebben meer vragen 

over Engels, Frans en Mens en Maatschappij. 

Vijf leerlingen in het Voortgezet Onderwijs hebben individuele huiswerkondersteuning gekregen en 

begeleiding gekregen bij entree-opleiding jongeren/jong volwassenen. 

Drie leerlingen hebben hulp gekregen bij de schoolkeuze en aanmelding voor jongeren na de 

basisschool. 

Inmiddels zijn de taallessen aanzienlijk uitgebreid. Naast de huiswerkbegeleiding geven momenteel 

vier docenten individueel of in groepen taalles. Allen hebben een onderwijsachtergrond.  

 

De leerlingen zijn vluchtelingen en bewoners die voornamelijk uit Boschveld en de directe omgeving 

komen. Zij hebben verschillende uiteenlopende achtergronden, sommigen hebben een universitaire 

studie genoten, anderen hebben nooit in de schoolbanken gezeten. Maar allemaal  delen ze een 

gemeenschappelijke factor en dat is dat ze graag Nederlands willen kunnen praten. Daarvoor volgen 

deelnemers wekelijks gezamenlijk de lessen. Uitgangspunt is dat zij hierbij wel zelf aangeven wat ze 

willen leren.  

 

Zo krijgen leerlingen taalles die aansluit bij hun belevingswereld. Dat kan gaan over dingen die in het 

nieuws zijn of andere zaken die mensen bezighouden. Er wordt ook geleerd vanuit praktijksituaties 

door onder meer het bezoeken van winkels, de bibliotheek, de Sint Jan of een apotheek.   

 

De lessen zijn op maandag- en woensdagmorgen. Op woensdagavond is er conversatieles. Het aantal 

deelnemers is nog altijd groeiende. De lessen worden gegeven in het pand aan de Copernicuslaan op 

nummer 324.  

In 2019 hebben 19 volwassenen taalles gekregen en negen jongeren.  

 

3. Organisatie 

Gastvrouwen: 

De gastvrouwen en gastheer ontvangen de bezoekers van Copernikkel. Om de sociale vaardigheden 

en hun kennis over doorverwijzen te verhogen is er een cursus voor hen ontwikkeld. Een deel van de 

cursus was een voorlichting over het wijkplein in Boschveld. De gastvrouwen kunnen nu gerichter 

mensen eventueel doorverwijzen. Taken van de gastvrouwen zijn telefoon beantwoorden, koffie en 

thee zetten, opruimen en doorverwijzen. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om twee vrouwen 

samen te laten werken: een vrouw met een Nederlandse achtergrond en een vrouw met een 

migratie-achtergrond. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten en kan er extra aandacht 

worden besteedt aan het Nederlands leren. 

Verder was er een training met een acteur die dagelijkse situaties na speelden in een rollenspel zodat 

iedereen kon oefenen met zijn gastvrijheidstalenten. Ook is er geoefend met telefoon beantwoorden. 

Alle gastvrouwen en heer hebben een vrijwilligerscontract getekend. 

 

Stichting Copernikkel is een erkend leer/stage-bedrijf van SBB (Beroepsleven en Bedrijfsleven) voor 

leerlingen van het MBO.  
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Communicatie en publiciteit: 

 

Er zijn drie personen die zich met de PR-bezighouden: een tekstschrijver, fotograaf en een 

communicatiemedewerkster. De communicatiemedewerkster heeft sinds 1 januari 2018 een 

participatieplaats voor twee jaar bij Copernikkel.  Copernikkel heeft een hele mooie website 

www.copernikkel.nl, een goed bekeken facebookpagina en een twitteraccount. 

 

Afgelopen jaar is er een algemene folder over alle activiteiten van Copernikkel verschenen en 

verspreid in de wijk Boschveld en Deuteren. 

 

Copernikkel is opgenomen in de Lokale Goededoelengids, een initiatief van Rotaryclub ’s-

Hertogenbosch West. De gids is bedoeld als hulp voor mensen die een donatie overwegen of lokale 

goede doelen willen opnemen in een nalatenschap. 

Copernikkel staat op de website van SamenNL. Dit is een digitaal podium van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor initiatieven die mensen met verschillende culturele, 
religieuze en etnische achtergronden verbinden. https://www.samennl.nl/noord-brabant/ 

Copernikkel in de media: 
Regelmatig zijn er artikelen geplaatst in de Bossche Omroep; tekst Tjeu Cornet en foto’s van Olaf 
Smit 

• Copernikkel, een modern buurthuis. 

• Er bloeit iets moois in Boschveld. 

• Reparatiestraat in en met Boschveld Ambachts Centrum 

• Zelf kleding maken en vermaken 

• Iets herstellen maakt je blij 
 
Brabants Dagblad: eerste lustrum ‘Gelukkiger door Copernikkel’ 

Wijkgericht: vier artikelen waarvan één artikel 6 blz besloerg. 

Door het Oranjefonds is een filmpje gemaakt over Copernikkel m.b.t. deelname aan het programma  
“Samen uit de armoede”. 

 DTV: opname tijdens vijfjarig lustrum 

Samenwerkingspartners: 
 

Organisatie Inhoud van de samenwerking 

• Gemeente ´s-Hertogenbosch WeenerXL (participatiebanen, W.E.P e.d.) 

• BrabantWonen Sociaal aandeelhouder, uitgiftepunt vouchers 

Klussendienst 

• Zayaz Sociaal aandeelhouder, uitgiftepunt vouchers 

Klussendienst 

• Farent Doorverwijzingen naar elkaar, sociale wijkteams 

• Onafhankelijk Buurtplatform 
Boschveld 

Informatie-uitwisseling 

• Backoffice Advies en 
Administratie 

Samenwerking en ondersteuning financiële administratie 

• Winkeliersvereniging 
Boschveld 

lidmaatschap 

http://www.copernikkel.nl/
https://www.samennl.nl/noord-brabant/
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• Avans Hogeschool  stagiaires 

• KWICollege stagiaires 

• Bosch Ambacht Centrum  
(BAC) 

Kennis delen, lidmaatschap van Copernikkel 

• Ambachtshuis Brabant Samenwerkingspartner Copernikkel Werkt 

• Vluchtelingenwerk Doorverwijzingen naar elkaar 

• NexusCare Ondersteuning bij problematiek specifiek voor 

vluchtelingen. 
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Bijlage 1 

 

Copernikkellied 5 jaar Jubileum 

 

Als je het koud hebt, of bang bent in het donker 

Als je niet meer weet hoe het nu verder moet 

Als je geen doel hebt, niet weet waar te beginnen 

Als je echt niet ziet hoe alles verder moet 

 

Kom dan maar hier 

kom dan maar hier 

Hier ben je welkom 

samen maken we kwartier 

 

Kom erbij 

Sluit je aan 

Bij Copernikkel 

waar we samen sterk staan 

 

Kom met ons koken  

Kom met ons klussen  

Kom met ons fietsen  

Zing maar lekker met ons mee  

Kom bij ons leren  

En repareren  

of maak een praatje met een lekker een kopje thee!  

 

Kom bij ons vieren  

Kom bij ons naaien  

Kom tuinieren  

zie hoe mooi hier alles bloeit  

Kom met ons spelen  

ervaring delen  

Dan zul je zelf zien dat ieder mens hier groeit!  

 

Soms gaat het even, zoals je dacht 

Gaat het fout, al had je het zo goed bedoeld 

Vaak doet het leven, niet wat jij verwacht 

Moet je groot en sterk zijn, als dat niet zo voelt 

 

Kom dan maar hier 

kom dan maar hier 

Hier ben je welkom 

samen maken we kwartier 

 

Kom erbij 

Sluit je aan 

Bij Copernikkel 

waar we samen sterk staan 
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Kom met ons koken  

Kom met ons klussen 

Kom met ons fietsen 

Zing maar lekker met ons mee 

Kom bij ons leren 

En repareren 

of maak een praatje met een lekker kopje thee! 

 

Kom met ons vieren 

Kom bij ons naaien 

Kom tuinieren 

zie hoe mooi hier alles bloeit 

Kom bij ons spelen 

ervaring delen 

Dan zul je zelf zien hoe ieder mens hier groeit! 

 

intermezzo 

 

Gaat het weer beter 

Je hart verlicht 

voel je de zon weer 

en een lach op je gezicht? 

Kun je weer verder, 

vol goeie moed 

Als we het samen doen 

dan komt het heus wel goed! 
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               Stg.Copernikkel
               T.a.v. het bestuur
               Copernicuslaan 308
               5223 ER  'S-HERTOGENBOSCH

Referentie: 12280                Rosmalen, 27 april 2020
Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht:

Bevestiging

Hoogachtend,
Reijner Administratiekantoor

L.M.M. Reijner
Adviseur

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stg.Copernikkel te Gemeente 's-
Hertogenbosch samengesteld. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het exploitatieverslag 2019 van uw 
stichting.

De balans per 31 december 2019, het exploitatieverslag over 2019 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

Blijkens de akte d.d. 15 augustus 2014 werd de Stg.Copernikkel per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61286915.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: (Cf actuele registratie bij de KvK)

- N. Özkanli-Kasikci - bestuurslid

De doelstelling van Stg.Copernikkel wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

- L.J.B. Kastelijn - bestuurslid

- T. de Ruyter - bestuurslid

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een dienstenbedrijf voor en door bewoners in de wijk West te 
’s-Hertogenbosch in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven alsmede het 
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Op 5 november 2019 is bij notariele akte de naam van de stichting gewijzigd in "Stcihting Copernikkel", deze 
was voorheen "Stichting Dienstenbedrijf West 's-Hertogenbosch".

- J.U. Buitink - voorzitter 
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 123.369 100,0% 113.670 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 107.875 87,4% 114.498 100,7%

Bruto bedrijfsresultaat 15.494 12,6% -828 -0,7%

Afschrijvingen materiële vaste activa 333 0,3% 294 0,3%

Overige personeelskosten 14.684 11,9% 10.780 9,5%

Huisvestingskosten 814 0,7% 2.058 1,8%

Exploitatiekosten 110 0,1% 644 0,6%

Kosten PR & communcatie 4.905 4,0% 502 0,4%

Kantoorkosten 2.091 1,7% 873 0,8%

Algemene kosten 551 0,5% -4.540 -4,0%

Som der kosten 23.488 19,2% 10.611 9,4%

Bedrijfsresultaat -7.994 -6,6% -11.439 -10,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -165 -0,1% -160 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -165 -0,1% -160 -0,1%

Bijzondere lasten -169 -0,1% 11.425 10,1%

Som der bijzondere baten en lasten -169 -0,1% 11.425 10,1%

Resultaat -8.328 -6,8% -174 -0,1%

Buitengewone baten 8.328 6,8% 174 0,2%

Buitengewoon resultaat 8.328 6,8% 174 0,2%

20182019

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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1.3  Exploitatievergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Inkomsten 9.699

Buitengewone baten 8.154

Daling van:

Bestedingen 6.623

Huisvestingskosten 1.244

Exploitatiekosten 534
26.254

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Afschrijvingen materiële vaste activa 39

Overige personeelskosten 3.904

Verkoopkosten 4.403

Kantoorkosten 1.218

Algemene kosten 5.091

Rentelasten en soortgelijke kosten 5

Bijzondere lasten 11.594
26.254

Gelijk resultaat -

Het exploitatieresultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. De ontwikkeling van het resultaat 2019 
ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 6.250 4.606

Liquide middelen 40.363 57.962

Totaal vlottende activa 46.613 62.568

Af: kortlopende schulden 30.693 36.516

Werkkapitaal 15.920 26.052

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 931 735
931 735

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 16.851 26.787

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 360 360

Voorzieningen 16.489 26.427
16.849 26.787

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 
gedaald met € 10.132.
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Verslag 

Voor een inhoudelijk verslag wordt verwezen naar het uitgebrachte jaarverslag 2019 van Copernikkel

 - 8 -



Reijner
Administratie

3.  JAARREKENING

 - 9 -



Reijner
AdministratieStg.Copernikkel te 's-Hertogenbosch

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 931 735
931 735

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren - 4.206

Overlopende activa 6.250 400
6.250 4.606

Liquide middelen 40.363 57.962

Totaal activazijde 47.544 63.303

31 december 2019 31 december 2018
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3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Overige reserves 360 360

360 360

Voorzieningen 
Overige voorzieningen 16.489 26.427

16.489 26.427

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 1.545 3.139

Overige schulden 18.382 21.645

Overlopende passiva 10.766 11.732
30.693 36.516

Totaal passivazijde 47.542 63.303

31 december 2019 31 december 2018
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3.2  Exploitatieverslag over 2019

€ € € €

Netto-omzet 123.369 113.670

Inkoopwaarde van de omzet 107.875 114.498

Bruto bedrijfsresultaat 15.494 -828

Afschrijvingen materiële vaste activa 333 294

Overige bedrijfskosten 23.155 10.317

Som der kosten 23.488 10.611

Bedrijfsresultaat -7.994 -11.439

Rentelasten en soortgelijke kosten -165 -160

Som der financiële baten en lasten -165 -160

Bijzondere lasten -169 11.425

Som der bijzondere baten en lasten -169 11.425

Resultaat -8.328 -174

Buitengewone baten 8.328 174

Buitengewoon resultaat 8.328 174

Resultaat - -

's-Hertogenbosch, april 2020
Stg.Copernikkel

J.U. Buitink - voorzitter L.J.B. Kastelijn - bestuurslid

N. Özkanli-Kasikci - bestuurslid T. de Ruyter - bestuurslid

2019 2018
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3.3  Toelichting algemeen

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

De activiteiten van Stg.Copernikkel, statutair gevestigd te Gemeente 's-Hertogenbosch, bestaan voornamelijk 
uit:

-De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een dienstenbedrijf voor en door bewoners in de wijk West te 
’s-Hertogenbosch in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven alsmede het 
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Copernicuslaan 308 te 's-Hertogenbosch.

Stg.Copernikkel, statutair gevestigd te Gemeente 's-Hertogenbosch is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 61286915.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het 
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
jaarverslaggeving. 
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3.3  Toelichting algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Algemeen

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van 
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als 
een actief in de balans opgenomen.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.
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3.3  Toelichting algemeen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 
diensten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 
over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa 
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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3.3  Toelichting algemeen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Machines en 
installaties

€

Cumulatieve afschrijvingen 333

Boekwaarde per 1 januari 333

Investeringen 1.999

Afschrijvingen -1.401

Mutaties 2019 598

Aanschafwaarde 1.999

Cumulatieve afschrijvingen -1.068

Boekwaarde per 31 december 931

Machines en installaties 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Debiteuren

Debiteuren - 4.206

Afschrijvingspercentages:

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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3.4  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Nog te ontvangen subsidies
Prins Bernhard Fonds 400 400

Oranjefonds 4.350 -

Pluspakket 1.500 -
6.250 400

Liquide middelen
Rekening courant bank 40.351 56.054

Kas 12 1.908
40.363 57.962
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3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018
€ €

Overige reserves

Stand per 31 december 360 360

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Voorziening toekomstige uitgaven 16.489 26.427

Voorziening toekomstige uitgaven

Stand per 1 januari 26.427 -

Reservering expl. Saldo 2017 - 19.912

Inleenvergoeding 2016 - 17.940

Onttrekking overige voorziening -1.610 -

Verwerking expl. Resultaat -8.328 -11.425

Stand per 31 december 16.489 26.427

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.545 3.139

Overige schulden
Rekening courant schuld Coöperatie 18.382 21.645

Rekening courant schuld Coöperatie

Stand per 1 januari 21.645 2.701

Mutatie rekening courant schuld -24.863 4.544

kantoorkosten t/m 2017-2018-2019 21.600 14.400

Stand per 31 december 18.382 21.645

Overlopende passiva
Overloop projecten 1.976 -

Inleenvergoeding 1.400 -

Inzake fietswerkplaats - 1.967

Accountant t.b.v. Stg. Doen - 1.000

n.t.o. nota werkpartners - 1.505

Reservering expl. Saldo 2017 275 -

Kosten projectleider Armoede de wijk uit 7.115 7.260
10.766 11.732
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3.4  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Investeringsverplichtingen
Er zijn geen investeringsverplichting aangegaan in het lopende verslagjaar

Het gebruik van de ruimtes is om niet.
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3.5  Toelichting op het exploitatieverslag

2019 2018
€ €

Inkomsten
Omzet hoog 12.854 4.319

Subsidies / Fondsen 109.590 105.101

Giften en schenkingen 925 4.250
123.369 113.670

Voor een gedetailleerd overzicht zie bijlage 1.

Directe kosten

Projectgerichte kosten 107.875 114.498

Afschrijvingen materiële vaste activa

Machines en installaties 333 294

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 14.684 10.780

Huisvestingskosten 814 2.058

Exploitatiekosten 110 644

Kosten PR 4.905 502

Kantoorkosten 2.091 873

Algemene kosten 551 -4.540
23.155 10.317

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 318 1.497

Overige personeelskosten - 3.990

Kantinekosten 413 56

Scholings- en opleidingskosten - 2.240

Vrijwilligers 13.779 2.997

Overige personeelskosten 174 -
14.684 10.780

Huisvestingskosten

Onderhoud onroerend goed 36 -

Gas, water en electra - 504

Schoonmaakkosten 96 1.372

Overige huisvestingskosten 682 182
814 2.058

Exploitatie- en machinekosten

Klein gereedschap 110 644
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3.5  Toelichting op het exploitatieverslag

2019 2018
€ €

Kosten PR

Reclame- en advertentiekosten 4.813 -

Representatiekosten 92 473

Reis- en verblijfkosten - 29
4.905 502

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 791 95

Portokosten 12 34

Telecommunicatie 66 640

Contributies en abonnementen 25 104

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 80 -

Overige kantoorkosten 1.117 -
2.091 873

Algemene kosten

Kantoororganisatie - -5.011

Overige algemene kosten 551 471
551 -4.540

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 165 160

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere lasten

Dotatie voorziening volgende jaren 169 -11.425

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten

Ontvangen vergoedingen vrijwilligers 8.328 174
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Stg.Copernikkel te 's-Hertogenbosch

4.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-
fingen tot

01-01-2019

Inves-
teringen

2019

Desinves-
teringen

2019

Aanschaf-
fingen t/m

31-12-2019

Afschrij-
vingen tot

01-01-2019

Afschrij-
vingen 
2019

Afschrij-
ving desin-
vesteringen

Afschrij-
vingen t/m
31-12-2019

Boekwaarde 
per 

31-12-2019

Residu-
waarde

Afschrij-
vingsper-
centage

€ € € € € € € € € € %
Materiële vaste activa

Machines en installaties

Expert 01-07-2016 1.470 1.470 735 294 - 1.029 441 20,00
HP 15 19-08-2019 530 530 39 - 39 491 20,00

1.470 530 - 2.000 735 333 - 1.068 932 -

Totaal materiële vaste activa 1.470 530 - 2.000 735 333 - 1.068 932 -

Totaal vaste activa 1.470 530 - 2.000 735 333 - 1.068 932 -
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Reijner
AdministratieStg.Copernikkel te 's-Hertogenbosch

4.2  Bijlage 1

Subsidiënten:        Subsidie  Gereserveerd     T.b.v. 2019
    ----------------     ----------------     ----------------

Gemeente 's-Hertogenbosch 43.775 43.775

   Voor een specificatie per project zie A (volgende bladzijde)
Dynamis 1.500 1.500

Dynamis (NaaiMeetUp) 2.000 2.000

Kansfonds 12.000 12.000

Oranjefonds 43.500 43.500

Stg. Werkplezier 3.815 3.815

Brabant Wonen 1.500 1.500

Stg. Zayaz 1.500 1.500
    ----------------     ----------------     ----------------

Totaal 109.590 - 109.590

Giften:                Gift  Gereserveerd     T.b.v. 2019
    ----------------     ----------------     ----------------

Zonta Noord Brabant 750 750

PJB Carpenter 25 25

Staats - van Engelen 150 150
    ----------------     ----------------     ----------------

Totaal 925 - 925

Projecten Ov. Inkomsten         Subsidie            Totaal
    ----------------     ----------------     ----------------

Wereldkeuken 1.596 - 1.596

Klussendienst 20 3.700 3.720

NaaiMeetUp 2.436 14.000 16.436

Stg. Diensten (kantoororg.) 7.308 33.925 41.233

Reparatiestraat 100 100

Wij gaan fietsen 1.394 13.815 15.209

Armoede de wijk uit - 43.500 43.500

Huiswerkles / taalbegeleiding 650 650
    ----------------     ----------------     ----------------

12.854 109.590 122.444
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Reijner
AdministratieStg.Copernikkel te 's-Hertogenbosch

4.2  Bijlage 1

A. Besteding subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch

Coördinatiekosten / Armoede de wijk uit 33.125

Wij gaan fietsen 10.000

Huiswerk / taalles (Wijk- en dorpsbudget) 650
    ----------------

43.775
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