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De belangrijkste cijfers op een rij 

Solide verder bouwen

Bij deze bied ik u mede namens de overige 

Dagelijks Bestuursleden het Jaarverslag over 

2016 aan. 

Het Bestuur heeft gemeend te kunnen volstaan 

met een versie die u kunt downloaden en 

doorbladeren op internet.

De belangrijkste highlights zijn al eerder via 

diverse social media media gedeeld.

Aangezien er een groot gat is in de bakkers-

branche tussen bakkers jonger dan 45 en 

bakkers die 50+ zijn zal speerpunt voor de  

komende jaren zijn het begeleiden van jonge  

startende ondernemers bij de start (of 

overname) van hun Echte Bakkersbedrijf. 

Bart Vedder

Voorzitter

Beste Echte Bakker

De bakker met het 

hoogste gemiddelde 

van alle door het 

Nederlands Bakkerij 

Centrum uitgevoerde 

productbeoordelingen 

in combinatie met de 

hoogste gemiddelde 

winkelscore over 2016 

mag zich tooien met 

de titel ‘Beste Echte 

Bakker’. Dat is Jan 

Toet geworden, op 

de voet gevolgd door 

oud-winnaars gebroeders Barry en Jeroen 

van der Steen uit Made en Bas Gommans uit 

Sevenum. Dit is dezelfde Top 3 als met de 

kwaliteitskeuringen.

Beste Winkel

De Gouden Schieter 

voor de Beste Winkel 

werd gewonnen door 

Heleen en Alwin 

de Koning met de 

winkel in Puttershoek 

(score 9,90). De 

winkelbeoordelingen 

werden uitgevoerd 

door Beko-Advies, 

tevens GildePartner. 

De tweede plek was 

voor Joop van Meijel 

(9,87), op de voet 

gevolgd door de winkel van Priscilla en Cyrille 

Dieteren in Maasbracht (9,81).

Top 3 Beste Echte Bakker & Beste Kwaliteit: 
v.l.n.r. Bas Gommans (3e), Barry & Jeroen van der Steen (2e) 
en Jan Toet (1e)

Top 3 Beste Echte Winkel:
v.l.n.r. Cyrille & Priscilla Dieteren (3e), Alwin & Heleen de 
Koning (1e) en Joop van Meijel (2e)

De winnaars van de Gouden, Zilveren en Bronzen Schieters 2016

Aantal Echte Bakkers Aantal Echte Bakkers Winkels

Eigen vermogen (x ¤ 1.000)

Gemiddelde filiaalgrootte

Personeelskosten (x ¤ 1.000)

Contributie inkomsten (x ¤ 1.000)

Liquide middelen (x ¤ 1.000)

Netto resultaat na belasting (x ¤ 1.000)

Kwaliteit Echte Bakkers

Geert Caniels

Directeur

Werkkapitaal (x ¤ 1.000)



Toelichting op Verlies & Winst

De totale Jaarinkomsten van de Stichting kwa-

men in 2016 uit op iets meer dan ¤ 1,1 miljoen 

en dat ligt in dezelfde orde van grootte als de 

afgelopen jaren.

Iets minder dan de helft daarvan bestaat uit 

Contributie van de aangesloten Echte Bakkers, 

de rest wordt “uit de markt gehaald”.

De belangrijkste exploitatiekosten betreffen 

personeelskosten, die voor het derde jaar op rij 

zijn gedaald. 

De uitgaven aan onze Kernactiviteit Marketing 

ondersteuning voor onze aangesloten bakkers 

bedroeg in 2016 meer dan ¤ 440 duizend,  

waarvan het gros aan collectieve reclame  

activiteiten – waaronder de Jubileum-actie –  

werd gespendeerd.

Verlies en Winstrekening 2016 (¤)

Balans 2016 (¤)

Toelichting op de Balans  

  

Wanneer we de Balans over een iets langere 

periode bekijken, dan zien we een gelijk- 

matige toename van het Eigen Vermogen van 

de Stichting, die gepaard gaat met een betere 

liquiditeitspositie.

Het Bestuur heeft mede om die reden besloten 

de provisie op Gilde merkbroden in de vorm 

van korting op de contributie over 2018 terug te 

geven aan de aangesloten Echte Bakkers.

Doel is verder om de kortlopende schulden 

en daarmee de liquide positie verder terug te 

brengen in 2017. 

ACTIVA 2015 2016

Gebouw  190.108  199.087 

Inventaris  17.693  11.409 

Personenauto’s  39.792  30.109 

 247.593  240.605 

Voorraden  14.283  9.685 

Debiteuren  -    31 

Belastingen & premies  623  11.427 

Overige vorderingen  82.984  76.781 

Overlopende activa  13.017  25.151 

 96.624  113.390 

Liquide middelen  333.356  360.715 

Totaal  691.856  724.395 

 

PASSIVA 2015 2016

Eigen Vermogen  505.128  516.843 

Crediteuren  55.268  73.286 

Belastingen/premies  27.939  18.784 

Overige schulden  103.521  115.482 

 186.728  207.552 

Totaal  691.856  724.395 

De keurmeesters Marco van Scheijndel en Daan 
Hesseling (Boulangerieteam) aan het keuren 
tijdens de desem award
 

Ledenactiviteiten

Er zijn in 2016 twaalf bijeenkomsten georga-

niseerd voor in totaal 309 leden. Hierbij is er 

ook begonnen met het creëren van “nieuwe 

groepen”.

De lunchroom groep was de 1e groep en  

inmiddels zijn ook andere groepen gestart. 

Het uitgangspunt is om groepen met dezelfde 

uitdagingen nog meer te laten leren van elkaar.

In 2016 is voor het eerst de Desem Award in  

het leven geroepen met GildePartner Puratos.  

59 Deelnemers hebben gestreden in twee  

groepen om de prijzen en hebben daarnaast 

nog een heel goed programma aangeboden  

gekregen om de kennis op het gebied van  

desem te vergroten.

 

Het werken met chocolade is vorig jaar ook 

goed opgepakt door onze leden. Twee bijeen-

komsten zijn er geweest met een masterclass 

chocolade en chocoladeverwerkingsdagen 

(met GildePartner Zeelandia) waarbij er onder 

begeleiding veel productie van chocoladeletters 

gedraaid kon worden. Kortom veel animo en 

veel leermomenten.

Voor 2017 is het doel om nog meer nieuwe  

groepen te laten starten.

De masterclass vlaai met Marc Ewals was ook een 
enorm succes met 20 deelnemers.Totale opbrengst 2016: ¤ 1.100.069

Marketing uitgaven 2016: ¤ 441.251

Contributie inkomsten
Provisies
Leveranciersbijdragen
Overige opbrengst

Reclame activiteiten
Reclame op intekening
Fotografie
Ledenactiviteiten
Winkelbeoordeling



Personalia

Dagelijks Bestuur 2016

Bart Vedder (Voorzitter)
Marcel van Schalkwijk (Penningmeester)
Bert Muller

Jan Toet

Wouter Vroonland

Raad van Toezicht 

Marc Fleuren (Voorzitter)
Ron Ammerlaan

Willem Diertens

Echte Bakkersgilde

Agro Business Park 98, 6708 PW Wageningen
Postbus 398, 6700 AJ Wageningen

Telefoon (0317) 42 43 42
Fax (0317) 41 00 14

Marketing 

Commissie 2016 

Bas Gommans

Marina Keurhorst

Karin van Oort

Nyncke Posthuma 

Jeroen van der Steen

Johan van de Vin

Alita Vonk

Het landelijke reclamepakket zorgt voor gemak

bij veel Echte Bakkers. Er wordt voor een thema-

tische invulling in de winkels gezorgd, die de 

bakker aan kan vullen met zijn eigen producten 

en reclames.

 

De toegevoegde waarde van het Gilde als  

collectief wordt nog eens extra onderstreept 

door een actie uit 2016 met Becel. Door het 

grote aantal bakkerswinkels is het Gilde voor dit 

soort partijen een interessante gesprekspartner.

Landelijke reclamepakket


