Stichting Vrienden van Bijzonder en toch Gewoon
ondersteuning van coöperatieve woonvoorzieningen voor mensen met ASS

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN STBG

Inleiding

De Stichting Bijzonder en toch Gewoon (STBG) is opgericht op 21 februari 2012 en de Stichting
Vrienden van STBG op dezelfde datum.
"Vrienden van STBG" heeft als doel: "het (financieel) ondersteunen van STBG en het bevorderen van
de totstandkoming en instandhouding van een of meerdere woonvoorzieningen voor mensen met
ASS, en het ondersteunen van activiteiten en voorzieningen voor deze woonvoorzieningen en hun
gebruikers. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel te bereiken
door het verwerven van al dan niet financiële middelen en het beschikbaar stellen van geld en
andere middelen en voorzieningen, een en ander in de ruimste zin des woords."
De reden van de gelijktijdige oprichting was van praktische aard: de notaris was bereid om de aktes
voor beide stichtingen voor de prijs van 1 op te stellen.
Overigens zijn beide stichtingen nauw aan elkaar verwant en bestaan de besturen in dit stadium nog
grotendeels uit dezelfde personen.
Hieronder treft u het jaarverslag van Stichting Vrienden van STBG aan met de volgende
hoofdstukken:
Activiteiten
Organisatie en bestuurlijke activiteiten
Financiële verantwoording
Toelichting
Baten en Lasten
Balans
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1.

Activiteiten van Vrienden van STBG

Belangrijkste activiteit dit jaar was het opstarten van de fondswerving t.b.v. aankoop, aanpassing en
inrichting van het pand Sparrenlaan 22-24 te Assen. Besloten is ons te laten ondersteunen door een
professioneel bureau. Dit omdat wij zelf al onze tijd en energie in het wonen en de zorg steken en er
onvoldoende expertise beschikbaar was. Ook is het niet gelukt een deskundige vrijwilliger te strikken.
Daarnaast is er uitgebreid in onze persoonlijke netwerken informatie verstrekt en ondersteuning
gevraagd. Dit heeft geresulteerd in de schenking van nogal wat in goede staat verkerende
tweedehands goederen die wij kunnen gebruiken als er bij de start onvoldoende financiële middelen
voor de aanschaf van nieuwe inrichting beschikbaar zijn en toezeggingen om bij de verbouwing,
inrichting en onderhoud van de woning mee te helpen.
2.

Organisatie en bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van STBG

2.1.

Samenstelling bestuur

Aan het begin van het verslagjaar bestond het bestuur uit Leo Gerrebrands als voorzitter, David Been
als secretaris/penningmeester en Karel Rikels als algemeen bestuurslid.
Per 1 september is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Jan Buist is toegetreden en heeft de functie
secretaris/penningmeester overgenomen van David Been, Karel Rikels is afgetreden en David Been is
algemeen lid van het bestuur geworden.
2.2.

Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar verschillende keren bijeen geweest om de aankoop van het pand aan
de Sparrenlaan te bespreken. Besloten is dat de Vriendenstichting het pand verwerft, aanpast en
beschikbaar stelt aan STBG. STBG verzorgt de exploitatie en zorgt ervoor daarmee voldoende
inkomsten te genereren om de hypotheekrente en de kosten voor het eigendom te dekken. De
Vriendenstichting zorgt voor de financiële middelen om de woning te verwerven en voert de
fondswerving uit.

3.

Financiële verantwoording

3.1.

Toelichting

Tot nu toe beschikt de Stichting alleen over financiële middelen. Alle transacties vinden plaats via de
betaalrekening bij de RABO. Er wordt geen cash geld gebruikt, dus op de balans staat alleen het
banksaldo en de overlopende ontvangsten en betalingen.
Alle bestuurlijke activiteiten zijn zonder vergoeding verricht. De beheerskosten zijn beperkt tot de
kosten van de KvK en de betaalrekening bij de RABO. Omdat er in het verslagjaar nog geen
inkomende cash flow is, heeft STBG een voorschot beschikbaar gesteld van resp. €100,= en €1500,=
als lening op de rekening van onze Stichting gedeponeerd.

De ouders/bewoners hebben toegezegd een renteloze lening beschikbaar te stellen van €100.000,=
om de aankoop van de woning te financieren.
Op 6 december is een toezegging ontvangen van de Stichting Familie Ommering voor een schenking
van €5000,= op het moment dat de verdere financiering van het project rond is.
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3.3.

Overzicht van baten en lasten Vrienden van STBG

VvSTBG

Baten en Lasten

2014

in

uit

saldo

UITGAVEN
Kosten KvK

12,00

Bankkosten
Debetrente

128,67
0,04

INKOMSTEN
Schenking

5000,00

TOTAAL

5000,00

TOTAAL
3.4.

5000,00

140,71

4859,29

Balans Vrienden van STBG

VvSTBG

Balans
31-12-2013

31-12-2014

ACTIVA
Vlottend

Banksaldo

59,49

Overlopend

Vordering van STBG
Nog te ontvangen schenking

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen Vermogen

Saldo begin
Saldo baten lasten
Saldo einde boekjaar

TOTAAL PASSIVA

1518,78
-1600,00
5000,00

59,49

4918,78

81,14
-21,65

59,49
4859,29

59,49

4918,78

59,49

4918,78
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