
Welkom bij PowerPoint

5 tips om eenvoudiger te werken



Jaarbeeld Cooperatie Biezenmortel 2017.

✓ Woningbouw

✓ Dorpskern

✓ Gemeentelijke herindeling

✓ Bereikbaarheid



Jaarbeeld Cooperatie Biezenmortel 2018.
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Kern – behoeften in kaart

“Lobby” Tilburg bouwen

Druk op Haaren om plannen mee te 

nemen naar Tilburg. 



Jaarbeeld Cooperatie Biezenmortel 2019.

Rapportage Kern – Scenario’s 

Dorpsavond Scenario’s 

Lobby wordt omgezet in actie 

Biezenmortel Derde dorp Tilburg



Jaarbeeld Cooperatie Biezenmortel 2020

Een digitale ALV 

Veel overleg politieke partijen

Herindeling zo soepel mogelijk



2021 Stand van zaken 

Kern Biezenmortel: 

- Integrale kernontwikkeling – verschillende stakeholders

- Onderzoeken en adviezen in document naar B&W en Raad

- Gym/Sportzaal op programmabegroting 2023 – reservering

Gemeentelijke herindeling

- Gelden van Haaren naar Tilburg volledig gelabeld voor Biezenmortel ad 7,5 ton 

(Raadsbesluit)

Openbaar vervoer

- Consessie loopt tot in 2024, geen noemenswaardige veranderingen.

- Lange termijn: Station Udenhout en Berkel Enschot

Woningbouw

- Gesprekken tussen verschillende stakeholders met gemeente. 

- Punt op horizon is gezet middels de Dorpsvisie door dorp. 



Morphing instellen

Probeer het zelf met deze twee simpele planeten:

1 Deze dia dupliceren: Klik met de 

rechtermuisknop op de miniatuurafbeelding 

van de dia en selecteer Dia dupliceren.

2 In de tweede van deze twee identieke dia's 

wijzigt u de shapes aan de rechterkant op 

een bepaalde manier (bijvoorbeeld door 

de grootte of kleur aan te passen of ze te 

verplaatsen) en gaat u naar Overgangen > 

Morphing.

3 Ga terug naar de eerste van de twee dia's 

en druk op de knop Diavoorstelling en 

selecteert u Afspelen om morphing van de 

cirkel te zien.

Hint: In Effectopties vindt u zelfs nog meer 

opties voor Morphing.



In realtime samenwerken

Wanneer u uw presentatie deelt met anderen, ziet u ze op 

hetzelfde moment met u samenwerken. 

Dit gaat als volgt:

1 Selecteer Delen boven het lint (of 

met de sneltoets Alt-ZS) om 

personen uit te nodigen om mee 

samen te werken (u kunt dit nu 

opslaan in de cloud).

2 Wanneer andere personen in de 

presentatie aan het werk zijn, wordt met 

een markering aangegeven wie met welke 

dia bezig is...

3 …en welk deel van de dia wordt 

bewerkt.



Financiën



Opbrengsten/uitgaven 2020

Winst en verliesrekening 2019 2020

Inkomsten

Bijdrage Rabobank 764€               737€             

Subsidie gemeente Haaren 2,500€           2,500€          

Subsidie haalbaarheidsonderzoek 12,301€         -€              

Subsidie gemeente Tilburg -€                1,500€         

subsidie " Verrijk je Wijk" -€                

Totale inkomsten 15,565€         4,737€          

Uitgaven

Promotie en drukwerk 238€               248€             

Website, internet en telefoon kosten 125€               1,720€         

Bijeenkomsten en vergaderingen 715€               371€             

Voorgeschoten opstartkosten 2,400€           -€              

Onderzoekskosten/dorpsvisie 12,301€         -€              

Relatiegeschenken 63€                 -€              

Bankkosten 118€               119€             

Rente Belastingdienst 85€                 -€              

Totale uitgaven 16,045€         2,459€          

Verschil inkomsten/uitgaven -480.00€       2,278.03€    



Balans 1-1-2020     +     31-12-2020

Activa Passiva

Saldo 4,088€        Eigen vermogen -1,597€        

bankrekening

Voorzieningen

Voorziening 5,000€          

onderzoekskosten

Kortlopende schulden

Overige schulden 685€              

Totaal 4,088€        4,088€          

Balans 1-1-2020

Activa Passiva

Saldo 5,551€         Eigen vermogen -1,949€         

bankrekening

Voorzieningen

Voorziening

onderzoekskosten 7,500€           

Kortlopende schulden

Overige schulden

Totaal 5,551€         5,551€           

Balans 31-12-2020                              



Verwachting 2020

Winst en verliesrekening 2019 2020 2021

Inkomsten

Bijdrage Rabobank 764€               737€             -€               

Subsidie gemeente Haaren 2,500€           2,500€          2,500€          

Subsidie haalbaarheidsonderzoek 12,301€         -€              20,000€        

Subsidie gemeente Tilburg -€                1,500€         -€              

subsidie " Verrijk je Wijk" -€                1,200€          

Totale inkomsten 15,565€         4,737€          23,700€        

Uitgaven

Promotie en drukwerk 238€               248€             ??

Website, internet en telefoon kosten 125€               1,720€         ??

Bijeenkomsten en vergaderingen 715€               371€             ??

Voorgeschoten opstartkosten 2,400€           -€              ??

Onderzoekskosten/dorpsvisie 12,301€         -€              20,000€        

Relatiegeschenken 63€                 -€              ??

Bankkosten 118€               119€             ??

Rente Belastingdienst 85€                 -€              ??

Totale uitgaven 16,045€         2,459€          20,000€        

Verschil inkomsten/uitgaven -480.00€       2,278.03€    positief



Bewonerssubsidie – Verrijk je wijk

Sociaal – Maatschappelijk 

Buurt activiteit 

Dorps acitiviteit

Bevorderen van leefbaarheid



Sociaal – Maatschappelijk 

Sociale wijzer

Alle contactgegevens die van belang 

zijn wanneer het om zorg gaat in de 

breedste zin van het woord

Fixi app

Tekortkomingen in 

de openbare ruimte



Rooster van Aftreden 

Noud van Houtum

Actief sinds: 2017 

Herkiesbaar 

Laatste 4-jarig termijn

Geen tegenkandidaten gemeld. 

Per acclamatie/Schriftelijk 



Rooster van aftreden

Mark van Iersel

Actief sinds: 2017 

Herkiesbaar 

Laatste 4-jarig termijn

Geen tegenkandidaten gemeld. 

Per acclamatie/Schriftelijk 



Aftredend Penningmeester

Jaap van Nunen 

Actief sinds: 2020 

Niet Herkiesbaar  

Geen tegenkandidaten gemeld. 

Per acclamatie/Schriftelijk 

Voorgedragen door bestuur 

Frans Mol 

Introductie

Per acclamatie/Schriftelijk 



Bewonerssubsidie – Verrijk je wijk



“De Vorselaer” als levendig centrum van Biezenmortel

€ 55.000 voor verbouwing Vorselaer

Bar en keuken gedeelte 

Begin aan ontwerpfase

Gedragen en mede gemaakt door dorp

Uitgebaat op toekomstbestendige wijze



Afsluiting 

Bedankt aan allen voor de steun en input van de afgelopen jaren. 

We gaan vol goede moed vooruit. 



Verkennen zonder uw dia’s te verlaten

Slim opzoeken biedt de mogelijkheid om in PowerPoint zelf uw gegevens te onderzoeken.

Probeer het eens:

1 Klik met de rechtermuisknop op het 

woord kantoor in de volgende zin: 

kantoormeubilair

2 Kies Slim opzoeken en merk op dat de 

resultaten voor die woordgroep 

contextgerelateerd zijn, geen 

Microsoft Office-apps.

3 Probeer de functie Slim opzoeken voor de 

lol nog eens door met de rechtermuisknop 

op het woord Office in stap 2 te klikken.

Actie is reactie!

06 423 79 467

“Vorselaer Verbouwing”


