
          JAARVERSLAG  2019  STICHTING  ANGOB 

 

Het jaar 2019 was een relatief rustig jaar na het hectische jaar 

2018, waarin de voorzitter geruime tijd in het ziekenhuis lag en de 

secretaris kwam te overlijden. De activiteiten op het gebied van 

alcoholbestrijding kwamen in 2019 geleidelijk weer op gang.  

Het jaar 2019 was het eerste jaar waarin ons blad de G O niet 

langer op papier werd gedrukt, maar in de vorm van een digitale 

nieuwsbrief en onder de naam “Nieuwsbrief” verscheen. De vacante functie van 

bladadministrateur behoefde daardoor niet meer vervuld te worden.  

In 2018 verschenen nog drie gedrukte nummers van de G O. In 2019 hoorden onze 

abonnees/donateurs wat vaker iets van ons. Wij zonden namelijk vijf keer de “Nieuwsbrief” 

naar onze lezers. Drie daarvan hadden betrekking op de ‘ever continuing story’ van het wijntje 

bij de kapper, één op een medisch aspect van alcoholconsumptie en één op de fluwelen 

handschoen van het Europese alcoholbeleid. 

Ook naar buiten toe lieten wij iets vaker van ons horen, zij het nog te weinig. Wij zonden 

tweemaal een persbericht naar het ANP. Dat was er één meer dan in 2018. Eén handelde over 

het vermeende, maar niet bestaande gunstige effect van alcohol, en één over het falen van het 

beleid. In persoon lieten voorzitter Dingeman Korf en ’t Spoek-beheerder Ton van der Gaag 

van zich horen op een internationale conferentie over digitale marketing en alcohol.  

De eerste plannen voor een nieuwe (erfgoed-)website van de stichting ANGOB werden 

ontwikkeld. Op basis van dit plan mochten wij ons verheugen in de toekenning van een 

aardige subsidie door stichtingSAB.  

 

Alcohol in de samenleving  

Het aantal ziekenhuisopnamen van jongeren wegens alcoholvergiftiging (comadrinkers) 

vertoonde ook in 2019 weer een toename ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens een 

voorlopige schatting waren het er ongeveer 930, tegenover 860 in 2018. Ongeveer een kwart 

van hen beneden de leeftijdsgrens !  



Ook kleinere alcoholincidenten vertonen de laatste jaren een voortdurende toename. Zo nam 

het aantal bekeuringen wegens rijden onder de invloed in twee jaar tijd met bijna 25 procent 

toe, en het aantal meldingen van alcoholische overlast in 5 jaar tijd met ruim 50 procent. Het 

aantal verwijzingen van jongeren naar het Bureau Halt steeg in 2019 met ruim 1500 naar 

16.088 

Bijzondere vermelding verdient het voortdurende gemorrel aan de grondslagen van de drank- 

en horecawet. Begin 2018 diende VVD-kamerlid Erik Ziengs een voorstel in voor 

branchevervaging (blurring). De muur tussen alcoholvrij en alcoholhoudend moest doorbroken 

worden. Een kapper (of een boekverkoper, enz.) zou na een geslaagde transactie de klant een 

glaasje van iets alcoholisch mogen aanbieden. De Raad van State kwam augustus 2018 met 

een afwijzend advies wegens strijdigheid met de vigerende Drank- en Horecawet. De 

discussies over het onderwerp bleven doorgaan, CBL en VNG bleken voorstanders. En in juni 

2020 kwam Ziengs met een geheel herzien voorstel voor branchevervaging.   

Op medisch terrein verschenen ook in 2019 weer veel publicaties die nieuwe details 

toevoegden aan op zichzelf reeds bekende zaken. Zo verschenen publicaties over de kans op 

terugval bij droogstaande alcoholisten door de geur van dranken, en over de kans op terugval 

door suggestieve afbeeldingen. Ook over de relatie tussen alcoholgebruik en kanker werden 

nieuwe bijzonderheden gepubliceerd.  

 

 

 

Camping ’t Spoek – Natuurlijk & Alcoholvrij 

“Prachtige plek, heerlijk rustig en vriendelijke 

behulpzame beheerders. Als je tot rust wil komen is dit 

de plek!” 

“Mooiste plek van Nederland, midden in het bos, wakker 

worden met alleen het geluid van vogeltjes om je heen. 

Het huisje was fijn, en we konden heerlijk buiten zitten. Goede plek om af te kicken van het 

drukke leven. Alcohol niet gemist, de tv een beetje.” 

Zo maar twee lovende reacties op Zoover van gasten van camping ’t Spoek in 2019. Als we 

alle lovende reacties zouden plaatsen, wordt dit jaarverslag een boekwerk. Steeds komen de 

gastvrijheid, de natuur, nostalgie en de RUST terug in de aanmoedigende beoordelingen. Dat 

de afwezigheid van alcohol daar een belangrijke rol in speelt, spreekt voor zich. 

 

Met het online boekingssysteem Tommy dat in 2018 voor het eerst werd gehanteerd, is ‘t 

Spoek nog klantvriendelijker geworden. En dus zagen we al iets meer tijdelijke gasten langs 

https://www.zoover.nl/nederland/gelderland/beekbergen/t-spoek-alcoholvrije-camping/camping?page=1


komen. Ook het aantal seizoensplaatsen nam iets toe. Tegelijkertijd zijn er meer verzoeken 

geweest om met een toercaravan een vaste jaarplek te verkrijgen.  

Om de sfeer van de camping beter te laten overkomen op nieuwe gasten, hebben we een leuk 

filmpje kunnen laten maken, die te zien is op de website van 't Spoek. 

 

Een feestelijke seizoensopening met hapje en drankje trok een volle hoeve en terras. De 

keuken was in 2019 minder uren open, omdat enkele vaste vrijwilligers niet inzetbaar waren.  

Recreatie-activiteiten waren er met onder meer een puzzeltocht, filmvertoning ‘Wild”, 

darttoernooi, knutselactiviteiten, diverse (kinder)bingo’s en een betoverende avond met 

natuurfotografen. Bij de seizoensafsluiting zaten vaste en tijdelijke gasten gezellig in een goed 

bezette hoeve aan een smakelijk hutspot! 

 

Een minder aangename gast was de eikenprocessierups, waaraan ook ’t Spoek niet kon 

ontkomen. Getroffen eiken werden gemarkeerd en de gasten werden tijdig goed geïnformeerd. 

Uiteindelijk zijn de rupsennesten professioneel opgezogen door fa Ebola uit Hall. 

 

Met behulp van (reïntegrerende) mensen van Tactus (Verslavingszorg) is er op het terrein hard 

gewerkt en opgeknapt aan de beheerderswoning, sanitair en stallen. De type A huisjes Vink en 

Specht hebben een nieuw dak gekregen. De energiekosten zijn verder omlaag gebracht door 

vervanging van lampen door LED-verlichting en het gebruik van lichtsensoren in de 

sanitairgebouwen.  

 

Tot besluit   

De wetenschappelijke kennis omtrent de effecten van alcohol was nog nooit zo groot. De 

wetenschap levert in toenemende mate tegenwicht tegen de invloed van commercieel 

belanghebbenden bij het beleid. Het is aan de overheid om nu eens serieus handen en voeten 

te geven aan een gezond beleid op basis van deze onafhankelijke kennis.  

Camping ’t Spoek (‘Natuurlijk & alcoholvrij’) zal de keuze voor alcoholvrije leefstijl verder vorm 

geven in verdere verdieping en verbreding van de fundering voor een natuurlijke gezonde 

leefstijl, en heeft daarin de tijd ook zeker niet tegen.  

 

 

 
Wilt u stichting ANGOB belangeloos steunen? 
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekening NL 81 INGB 000 084 90 58 ten name van 
Stichting ANGOB. Bedankt!!   

 

 

https://www.spoek.nl/


Financiën 2019 

 

De opbrengst van de verhuur vertoont een lichte stijging in vergelijking met 2018, terwijl de kantine-

opbrengsten mede door de gewijzigde openstellingsuren een daling te zien geven. Ook heeft ten 

opzichte van 2018 een aanzienlijke daling van de giften/donateursbijdragen plaatsgehad doordat door 

diverse omstandigheden de communicatie naar de begunstigers op een laag pitje heeft gestaan. Per 

saldo zijn de inkomsten een kleine € 1000,- lager uitgekomen dan in 2018. 

 

De stijging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door reguliere salarisverhogingen voor de 

beheerders en aanpassing van de inpassing in de salarisschalen. De stijging van de verkoopkosten 

wordt hoofdzakelijk gevormd doordat  we een promotiefilmpje over de camping hebben laten maken. 

De stijging van de schoonmaakkosten wordt veroorzaakt doordat een groter deel van de schoonmaak 

van de huisjes en het sanitair is uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Betreffende de stijging van de 

onderhoudskosten voor de huisjes wordt opgemerkt dat in dit jaar een tweetal huisjes zijn voorzien van 

een nieuw dak en nieuwe gordijnen. 

 

Alhoewel we het boekjaar 2019 met een te (overzien) negatief resultaat zullen afsluiten, kunnen we 

toch terug zien op een jaar waarin we met elkaar verdere stappen hebben gezet voor wat betreft 

promotie van de camping en instandhouding/verbetering van onze verhuuraccommodaties. 

 

Resultatenrekening   2018 definitief   2019 voorlopig 

          

Ontvangsten:         

          

Jaar- en seizoenplaatsen 106.502,00     109.932,00  
Kampeerplaatsen  5.585,00     6.310,00  
Huisjes/trekkershutten 37.386,00     37.045,00  
Kantine   8.766,00 158.239,00   5.736,00 159.023,00 

          

Doorberekende energie 10.737,00     10.665,00  
Doorberekende toeristenbelasting 11.575,00     12.107,00  
 Huur woning beheerder 4.087,00     4.251,00  
Giften/ begunstigers  2.715,00     517,00  
Diverse opbrengsten  4.293,00 33.407,00   4.228,00 31.768,00 

          

Totaal opbrengsten   191.646,00    190.791,00 

          

Uitgaven:          

          

Kostprijs van de omzet        

inkopen kantine  5.003,00     5.147,00  
toeristenbelasting  12.311,00     12.000,00  
Containerkosten  7.982,00     8.322,00  
Huur zwembad  2.283,00     2.398,00  
Overige inkopen/kosten 1.214,00 28.793,00   675,00 28.542,00 



          

          

Personeelskosten:         

Bruto lonen  49.860,00     53.420,00  
Sociale lasten/pensioenpremies 12.099,00     13.050,00  
Overige personeelskosten 4.677,00     4.394,00  

    66.636,00    70.864,00 

          

Afvschrijvingen:         

Afschrijvingen gebouwen/inventaris etc 6.315,00    8.055,00 

          

Huisvestingskosten:         

Gas, water en licht  20.261,00     16.372,00  
Onderhoud onr.goed/terrein 12.826,00     22.314,00  
OZB   2.981,00     2.827,00  
Overige vaste lasten  2.506,00     2.566,00  
Schoonmaakkosten  6.907,00     10.473,00  
Dotatie voorziening groot 
onderhoud 0,00 45.481,00     54.552,00 

          

Verkoopkosten:         

Reclame/representatie/relatie/consumpties 2.276,00    5.799,00 

          

Algemene kosten:         

accountantskosten  6.078,00     5.358,00  
verzekeringen  8.674,00     9.189,00  
onderhoud inventaris 5.342,00     1.354,00  
bankkosten  1.099,00     1.052,00  
contributies/abonnementen 4.886,00     3.883,00  
kantoorbenodigdheden 851,00     206,00  
telefoon/internet  2.949,00     3.225,00  
porti en drukwerk  1.007,00     466,00  
automatiseringskosten 607,00     608,00  
overige algemene kosten 50,00 31.543,00   666,00 26.007,00 

        692,00   

    181.044,00    193.819,00 

Financiele baten en lasten         

rentebaten   107,00    51,00 

rentelasten         

          

Resultaat    10.709,00   Voorlopig resultaat -2.977,00 

        

        

Na toevoeging van het verlies over het jaar 2019 aan de Overige Reserves, bedraagt het eigen 

vermogen per einde boekjaar € 133,792,- en de Voorziening voor groot onderhoud gebouwen 

€ 73,657,-.       

        

Het totaal aan liquide middelen bedraagt per einde boekjaar € 168.477,-  

        

De penningmeester van de Stichting ANGOB,      

H(enk) G. Bakker        



 

 

         

 

 

         


