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Van de bestuurstafel
In het afgelopen half jaar hebben in Het Boshuis weer verschillende activiteiten plaats gevonden. Naast de
maandelijkse zondagviering hebben diverse anderen gebruik gemaakt van Het Boshuis zoals o.a.: Shantykoor De
Trossen Los - Oosterhuuzens dialectkoor – de Pannenkoekenfietstocht – Vrijwilligers bijeenkomst Mens en
Welzijn – Vrijwilligersbijeenkomst De Kap – Oecumenische Kerst-samenzang – Kerstviering Daniel de
Brouwerschool – Winterwandeling en diverse partijen die vergaderruimten gebruiken.
Daarnaast is de familiekamer van tijd tot tijd in gebruik geweest meestal gevolgd door condoleances en
afscheidsvieringen.
Verder zijn in samenwerking met Landgoed Klarenbeek tijdens een huwelijksfeest daar een aantal kerkelijke
inzegeningen in Het Boshuis geweest.
Het bestuur is niet ontevreden over de bezetting van Het Boshuis. Vol lof zijn we over de inzet van onze
vrijwilligers die al deze activiteiten hebben verzorgd op allerlei fronten. Een groot compliment voor al deze
mensen.
Op 28 september is in Klarenbeek weer een grote oud ijzer inzamel dag geweest. De opbrengst van deze dag en
van het jaar daaraan voorafgaand was voor de geluidsinstallatie in Het Boshuis. De totale inzameling heeft ruim
€ 21.000, - opgebracht. Hartelijk dank aan de oudijzer commissie en alle vrijwilligers die hieraan hebben
meegewerkt.
Van de Daniël de Brouwerschool hebben we een mooi los podium als schenking in ontvangst mogen nemen. Het
Boshuis, en daarvoor de parochie, werkt alweer 15 jaar met hen samen tijdens de Kerstviering van deze school
voor kinderen met een beperking (De Lathmer). Als dank daarvoor mochten we dit podium, welke bij hen
overbodig was geworden, in ontvangst nemen, waarvoor hartelijk dank. We zijn er blij mee en inmiddels is het
podium al enkele keren gebruikt
In het Boshuis is nu een definitief buffet annex bar tot stand gekomen. Deze is geheel met “eigen mensen”
opgebouwd. Een grote verbetering in het gebruik en een mooie inpassing in het interieur.
Verder is het buitenschilderwerk geheel afgerond en kunnen we er wat dat betreft weer een aantal jaren tegen.
Voor 2020 staan weer diverse activiteiten in de agenda waaronder een aantal van de eerdergenoemde
gebruikers. We zijn blij met deze continuïteit en gaan dit wederom met onze vrijwilligers invullen.
Vrijwilligersavond
Evenals voorgaande jaren hebben we op 13 september weer de jaarlijkse vrijwilligersavond gehad. Een
dankjewel-avond voor alle mensen die zich steeds weer geheel belangeloos inzetten voor Het Boshuis. Een
gezellige avond welke gewaardeerd wordt door de vrijwilligers. Nogmaals dankjewel aan al deze mensen.
De volgende dankjewel-avond staat gepland op vrijdagavond 11 september a.s.
Ben je al vrijwilliger zet deze datum dan nu al in je agenda.
En ben je nog geen vrijwilliger en heb je hiervoor belangstelling laat dit dan aan een van de bestuursleden weten.
Duurzaamheid
Ook wij werken aan duurzaamheid. In de eerste plaats om het energiegebruik terug te dringen. En natuurlijk ook
om de effecten daarvan op het milieu positief te beïnvloeden.
In samenwerking met gemeente Voorst is een milieurapport tot stand gekomen.
Met een aantal van de mogelijkheden die hierin worden genoemd zijn we aan de slag gegaan.
Alle verlichting in de Kastanje, de voormalige kerkruimte, is inmiddels vervangen door LED lampen. We
verwachten hiervan een flinke besparing op het elektra gebruik.

Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op het isoleren van de gewelven vanaf de bovenzijde. Door de
gewelven verdwijnt veel warmte naar de grote loze ruimte daarboven. We proberen hier wat aan te doen,
hetgeen echter niet zo simpel is door de vorm en de bereikbaarheid nu en later. Een eerste advies door een
isolatiebedrijf hebben we ontvangen. We gaan dit nu bespreken met de gemeente, ook al omdat het gebouw een
gemeentelijk monument is. Daarna zullen we ook de monumentenwacht nog raadplegen en hun ervaringen
meewegen voordat hierover iets definitiefs wordt besloten. Uiteraard speelt het kostenplaatje hierbij een
belangrijke rol.
Bezetting van Het Boshuis
Een opsomming van het gebruik van Het Boshuis in 2019:
Ø De familiekamer is 70 dagen in gebruik geweest. (2018: 95 dagen)
Ø 12 uitvaarten (2018: 19)
Ø 8 keer is de aula gebruikt voor opbaren (2018: 13x)
Ø 14 keer is er een condoleance geweest (2018: 22x)
Ø 8 huwelijken (2018:4)
Ø De Beuk werd 54 keer verhuurd voor vergaderingen of oefenavonden voor koren. Daarnaast maakt het koor
Spirit ook bijna wekelijks hiervan gebruik.
Ø Zaal de Kastanje werd 16 keer verhuurd voor diverse evenementen of voor andere doeleinden.
Ø De plaatselijke geloofsgemeenschap houdt maandelijks op de 3e zondag van de maand hun gebedsdienst en
de 1e woensdag van de maand een eucharistieviering in de Beuk
Zoals hierboven is weergegeven is Het Boshuis in 2019 minder vaak bezet geweest dan ten opzichte van 2018.
Dit kan natuurlijk in 2020 weer geheel anders zijn.
Al met al blijven we tevreden met de verhuur van de ruimtes van Het Boshuis. Op deze wijze kunnen we samen
met de donateur gelden de exploitatie rond krijgen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit zich in 2020 voort
zal zetten. Zie hiervoor ook het aantal evenementen welke er al gepland zijn.
Inning Donateur-gelden
Ook dit jaar zullen de donateur-gelden weer automatisch worden geïnd van die donateurs, die ons hiervoor
hebben gemachtigd. Daarnaast zijn er ook diverse donateurs die de bijdrage zelf aan ons overmaken. We zijn
heel blij dat de donateurs ons trouw blijven, want met deze bijdragen kunnen we de exploitatie mede in stand
houden. We kunnen altijd nieuwe donateurs gebruiken, dus kent u in uw omgeving iemand die nog geen
donateur is, probeer deze dan enthousiast te maken.
Belastingaftrek
Vele donateurs geven hun (jaarlijkse) bijdrage aan Het Boshuis als een eenmalige gift. Dat is niet zo gunstig voor
de aftrek van de belasting. Het zo geschonken bedrag komt, samen met eventuele andere giften, pas voor de
belastingaftrek in aanmerking als het meer is dan één procent van het inkomen minus hypotheekrente. En dan
alleen nog het gedeelte daarboven. Bij een inkomen van veertigduizend euro en een gift van vijfhonderd euro
mag je dus maar honderd euro aftrekken. Dat levert slechts vier of vijf tientjes ‘voordeel’ op.
Twee honderd euro belasting besparen bij een schenking van vijfhonderd euro kan als je deze bijdrage
schriftelijk vastlegt en ten minste vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt.
Zo is bij hetzelfde inkomen en een gift als in het rekenvoorbeeld, het fiscale voordeel geen vier of vijf tientjes,
maar kan dit al dit jaar oplopen tot 250 euro.
Voor meer info neem contact op met de penningmeester van Het Boshuis:
Bart Brouwer 06-51602860 of penningmeester@hetboshuisklarenbeek.nl
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Uitvoering Muziekvereniging Klarenbeek en Harmonieorkest Brummen
Uitvoeringen van Mondolia
Uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor
1e paasdag Paasbrunch
Pannenkoekenfietstocht
Vrijwilligersavond
Open monumentendag
Uitvoering Russisch/Georgisch koor
Kerstviering Daniël de Brouwerschool
Shantykoor De Trossen Los
Oecumenische Kerstsamenzang

