
             

1 
 

 
 
JAARVERSLAG 2014 
 
 
Inleiding 
In januari 2014 beëindigde Stichting Bij de Soete Moeder de samenwerking met het Monumentenfonds 
Brabant. Monumentenfonds Brabant was in een vergevorderd stadium met betrekking tot de aankoop van 
het Nemiusklooster, maar kon onvoldoende garanties bieden om tijdig tot een geslaagde 
eigendomsoverdracht te komen.  
In BOEi, nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed werd een 
nieuwe partner gevonden, die de aankoop en restauratie van het Nemiusklooster wilde realiseren, met een 
herbestemming zoals deze werd beoogd door Stichting Bij de Soete Moeder.  
 
In juli 2014 trad het nieuwe bestuur van Stichting bij de Soete Moeder aan. Twee nieuwe bestuursleden 
hebben de vacante plaatsen van Eline van Lith (voorzitter) en Adri Ederveen (secretaris) overgenomen. Beide 
dames blijven in ZZP-verband aan de Soete Moeder verbonden. 
 
Het leerwerkbedrijf is in 2014 met activiteiten van start gegaan, jongeren assisteren bij de voorbereidingen 
van de bouw en de organisatie.  
 
De groep vrijwilligers is in 2014 uitgebreid van 15 tot 18, zij verrichten hand en spandiensten en hebben 
ondersteunende taken. Alles bij elkaar een enthousiast team dat gedreven werkt aan de totstandkoming van 
het kloosterhotel! 
 
Het gebouw: 
Voorbereidingen voor de aankoop 
door BOEi, de verbouwing, de 
huurovereenkomst, de aanvullende 
voorwaarden hebben in 2014 een 
groot deel van de tijd op de agenda 
gestaan. De koopovereenkomst tussen 
BOEi en Zayaz is getekend in juli 2014, 
de sleuteloverdracht vond plaats in 
november 2014. 
 
De Soete Moeder heeft met BOEi een 
huurovereenkomst afgesloten voor 
een periode van 20 jaar.  

 
 
De Soete Moeder is nauw betrokken gebleven bij de totstandkoming van de verbouwingsplannen en heeft 
een bijdrage geleverd om de plannen aan te passen aan de nieuwe situatie en de beschikbare middelen. 
Sommige bouwactiviteiten of onderdelen worden uitgesteld, voor andere ingrepen wordt nog aanvullende 
financiering gezocht. 
 
Het tuinplan is verder uitgewerkt; in de tuin worden o.a. drie parkeerplaatsen geïntegreerd. 
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16 parkeerplaatsen op loopafstand zijn gerealiseerd i.s.m. BOEi en Zayaz, eigenaar van nabijgelegen 
parkeergarage). Hiermee werd tegemoet gekomen aan onze eigen wens, maar zeker ook aan de voorwaarde 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch i.h.k.v. een bestemmingsplan procedure. 
 
De sleuteloverdracht 
Op een feestelijke bijeenkomst in november 2014 is gevierd dat BOEi de kloostersleutels kreeg overhandigd 
uit handen van Zayaz. Veel genodigden, waaronder de wethouder, fondsen en subsidienten waren er getuige 
van. Voor Stichting bij de Soete Moeder een moment waar we lang op hadden gewacht!  
 
Het leerwerkbedrijf 
In 2014 is het leerwerkbedrijf operationeel geworden. Vanaf november werken acht jongeren onder 
begeleiding mee aan het strippen en opruimen van het gebouw. Deze jongeren behoren tot de doelgroep 

van kwetsbare jongeren zonder 
werk en/of school, zij komen uit 
’s-Hertogenbosch of de regio.  
Met de gemeente ’s-
Hertogenbosch en de 
arbeidsmarktregio NO Brabant 
werd een overeenkomst 
aangegaan t.b.v. de inkoop van 
deelnemersplekken. 
Deelnemers komen in principe 4 
dagdelen per week, de periode 
van deelname verschilt per 
persoon. 
 
Om uitvoering te kunnen geven 
aan het bouw- en 
leerwerkbedrijf en om een 
heldere scheiding aan te 
brengen van diverse 

geldstromen met die van het kloosterhotel, is de stichting de Soete Jeugd opgericht. Deze stichting heeft een 
driekoppig bestuur - haar doelstellingen zijn verwant aan die van stichting Bij de Soete Moeder. Beide 
stichtingen werken nauw met elkaar samen. 
 
Een andere groep jongeren zijn de zg. Starters: afgestudeerde werkzoekende jongeren tot 27 jaar, die willen 
investeren in hun toekomst en met de Soete Moeder een leerovereenkomst voor max 6 maanden aangaan. 
In 2014 werkten 7 jongeren op basis van de starterbeursregeling mee aan organisatievoorbereiding. 
Aansluitend vonden zij allemaal een reguliere baan op de arbeidsmarkt. 
 
Interne organisatie 
Eline van Lith en Adri Ederveen hebben op 1 juli 2014 het bestuur verlaten en werken als ZZP’er in opdracht 
van het nieuwe bestuur verder aan organisatieopbouw. Zij adviseren het bestuur en voeren de dagelijkse 
leiding over het project.  Toegetreden tot het bestuur zijn Jan de Nijs (secretaris/penningmeester) en Meta 
Mulders (vice voorzitter). Marcel Rovers blijft aan als voorzitter. Het bestuur heeft een 6 tal keren vergaderd 
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en tussendoor regelmatig onderling contact gehad. Er is 
veel aandacht geweest voor het voorbereiden van de 
governance, het administratief huishoudelijk reglement, 
samenwerking en huurovereenkomst met BOEi. 
 
Adviesgroep: zes vrijwillige adviseurs zijn geraadpleegd op 
terrein van onroerend goed, juridische vraagstukken, 
strategisch en organisatorisch advies, financiële planning 
en horeca inrichting. 
 
Andere vrijwilligers waren actief op het terrein van: bouw, 
tuininrichting/onderhoud, inrichting en vormgeving, 
website en nieuwsbrief, huishoudelijk werk. 
 
De jongeren in een leerwerktraject worden geïnstrueerd 
en aangestuurd door een zg. werkbegeleider. Deze werkt 
als ZZP’er en is voor de Stichting tevens opdrachtnemer om 
in de aanbouw /berging van het klooster,  2 hotelkamers te 
bouwen: deze bouwopdracht moet voor 1 november 2015 
zijn gerealiseerd. 
 
Verschillende werkgroepen zijn op terreinen van funding, 
inrichting, marketing/communicatie actief. Men werkt aan 
de hand van een opdracht of doelstelling in samengestelde 

groepen ter voorbereiding van het hotel/het leerwerkbedrijf.  
 
 
Het inrichten van de bedrijfsadministratie heeft hoge prioriteit en is een arbeidsintensieve klus. Gaande het 
jaar zijn hier i.s.m. het bestuur en leden van de adviesgroep keuzes in gemaakt. Nadere uitwerking van de 
inrichting van de bedrijfsadministratie zal in 2015 plaatsvinden. Er wordt samengewerkt met EJP accountants 
uit ’s-Hertogenbosch.   
 
De Soete Moeder heeft de beschikking over kantoorruimte in een vleugel in het klooster. 
 
Werkafspraken en activiteiten 
Taakverdeling 

Eline van Lith Adri Ederveen 

Commercieel/strategisch beleid  
Sociaal ondernemen 
Administratie en financiën 
Hotel-horeca concept 
Inrichting hotel 
Marketing/communicatie 
Funding 
Externe contacten 

Leerwerkbedrijf 
Verbouwing 
Vrijwilligers 
Personeel 
Buurt 
Website/nieuwsbrief/informatievoorziening 
Operationele zaken 
Externe contacten 
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Financiën 
Zie de jaarrekening  

 De vertraging die optrad doordat de aankoop van het gebouw stagneerde maakte het noodzakelijk om 
toegezegde middelen veilig te stellen. Ondertussen hebben Provincie, Gemeente en verscheidene 
fondsen hun toegekende aanbod verlengd met opnieuw een jaar;  

 Naar begunstigers is in 2014 tweemaal gerapporteerd over de stand van zaken; 

 De  financiering van de exploitatiebegroting van dSM is in 2014 volledig gedekt; 

 Voor het bouwprogramma is een aparte begroting opgesteld. Deze is ondergebracht bij stichting de 
Soete Jeugd. 
 

Externe contacten/samenwerkingspartners 
Met de gemeente ’s-Hertogenbosch, WeenerXL en de 
arbeidsmarktregio NO Brabant heeft de samenwerking vorm 
gekregen en zijn overeenkomsten afgesloten.  
Met het MBO onderwijs zijn we in gesprek over samenwerking, 
toeleiding van deelnemers, medewerking onderwijsprojecten. 
Met buurtorganisaties is wederom invulling gegeven aan de 
Burendag 2014, welke in de tuin van de Soete Moeder werd 
gehouden. 
Met diverse fondsen is contact geweest om financiële 
toekenningen beschikbaar te houden. In alle gevallen is 
uitstelproject geaccepteerd. Diverse fondsen zijn tot uitbetaling 
overgegaan. 
  
Publiciteit 
Via de website www.desoetemoeder.nl melden ruim 190 
belangstellenden zich aan voor de nieuwsbrieven. In 2014 zijn 3 
nieuwsbrieven uitgegeven.  
Een aantal keren zijn presentaties en rondleidingen verzorgd; o.a. voor regiogemeenten m.b.t. instroom van 
jongeren. I.s.m. de Provincie Brabant en het NHTV onderwijs is het project breder uitgelicht en lag de focus 
meer op Erfgoed. De Soete Moeder is ook op Facebook en Twitter actief. 
 
Conclusies/aanbevelingen 
We zijn van start! In november 2014 zijn de eerste 8 jongeren ingestroomd. Jongeren doen werkervaring op 
en maken het gebouw klaar voor de grote verbouwing die in 2015 zal beginnen. De werkzaamheden en 
gekozen aanpak slaan aan in de praktijk, in 2015 worden extra werkzaamheden/activiteiten tbv het 
leerwerkbedrijf  toegevoegd. 
Jongeren via de startersbeursregeling werkten mee en vonden aansluitend regulier werk, conform de 
doelstelling van de regeling. 
De bouwvergunning wordt voorbereid zodat begin 2015 een omgevingsvergunning door BOEi kan worden 
aangevraagd. Zo gaat de Soete Moeder op weg naar de opening van het hotel in 2016. 
 
Belangrijke actiepunten voor komend jaar: 

o Door-ontwikkelen en inrichten van de organisatie voor hotel/leerwerkbedrijf 
o verwerving financiële middelen voor enkele losstaande projecten 
o marketing/communicatiebeleid  
o personeelsbeleid  
o bedrijfsvoering (o.m. ict) 

http://www.desoetemoeder.nl/
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o vervolgafspraken samenwerking met toeleiders en opleiders 
o door-ontwikkelen begeleidingsmethodiek 
o training vrijwilligers/jongeren 

 
We zien 2015 met veel vertrouwen tegemoet, kijken uit naar de verbouwing en het daadwerkelijk tot stand 
komen van de hotelkamers!  
 
 
 
Juni 2015 








