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) en de Stichting Vrienden van STBG zijn opgericht op
21 februari 2012.
"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
uit dezelfde personen.
Hieronder treft u het jaarverslag van Stichting Vrienden van STBG aan met de volgende
hoofdstukken:
Taken en Activiteiten
Organisatie en bestuurlijke activiteiten
Financiële verantwoording
Toelichting
Baten en Lasten
Balans
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1.

Taken en Activiteiten van Vrienden van STBG

a) Taakafbakening STBG en VvSTBG
In eerste instantie wilden wij met het creëren van een "werkstichting" en een "vriendenstichting"
een scheiding aanbrengen tussen de eigendommen en de exploitatierisico's: het eigendom bij de
"vrienden" en de exploitatie in de "werkstichting" (Stichting Bijzonder en toch Gewoon: STBG) . Bij
ons vooral gedreven door onze slechte ervaringen in het verleden met het tempo van herstel van
fouten bij de indicatiestelling en de uitbetaling van de PGB's. (Opnieuw actueel, maar nu door de
overbelasting van de SVB).
Gaande weg bleek dat dit vragen oproept o.a. bij verschillende fondsen en na overleg met onze bank
blijkt dat de scheiding juridisch niet goed is te handhaven, zodat we bij een liquiditeitsprobleem toch
in beide stichtingen aangesproken kunnen worden. Dit heeft ons er uiteindelijk toe gebracht om de
woning en de inrichting onder te brengen bij de "werkstichting" STBG, die daarmee integraal de
exploitatie en het beheer verzorgt.
De woning wordt derhalve aangekocht, aangepast en geëxploiteerd door STBG. De vriendenstichting
blijft bestaan met als doel het verwerven van aanvullende middelen voor het woonproject, maar
doet dit in de vorm van schenkingen aan STBG.
We komen hiermee tegemoet aan vragen en wensen van enkele fondsen. Schenkingen die aan de
Stichting Vrienden van STBG zijn gedaan voor dit project, worden 1 op 1 doorgegeven aan STBG.
b) Activiteiten VvSTBG
VvSTBG heeft zich in dit verslagjaar beperkt tot het afronden van de fondswervingsactiviteiten die in
2014 zijn opgestart. De in 2014 toegezegde schenking is ontvangen. En nieuwe schenkingen zijn
toegezegd en grotendeels ontvangen. De ontvangen schenkingen zijn 1 op 1 doorbetaald aan STBG.
2.

Organisatie en bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van STBG

2.1.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is ongewijzigd samengesteld als volgt:
Leo Gerrebrands: voorzitter, Jan Buist: Penningmeester en David Been, algemeen lid..
2.2.

Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar enkele keren bijeen geweest en heeft besloten tot de gewijzigde
taakstelling m.b.t. de aankoop, verbouwing en inrichting van de woning. Tevens is besloten dat
VvSTBG eerst geen nieuwe activiteiten opstart en als het ware voorlopig een slapend bestaan gaat
leiden, zodra de afwikkeling van de toegezegde giften is afgerond. Zodra de bezetting van de woning
volledig is, zal met de dan aanwezige belanghebbenden besloten worden over de toekomst van de
Stichting.
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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 betaalrekening bij de RABO.
De in 2014 toegezegde schenking van de Stichting Familie Ommering ter hoogte van €5000,= is in dit
verslagjaar ontvangen. Daarnaast zijn toezeggingen ter hoogte van €33.500,= binnengekomen,
waarvan €29.500,= daadwerkelijk ontvangen.
De lening van STBG is grotendeels afbetaald. De bankkosten bedroegen dit jaar €180,01 en in dit
bedrag zijn ook de bankkosten van Q4 2014 meegenomen.
In dit verslagjaar zijn de volgende schenkingen toegezegd:
o Stichting Algemeen Welzijnsfonds
€ 2.500,=
o Fundatie v.d. Santheuvel Sobbe Stichting
€ 3.000,=
o Stichting Meedoen Telt
€ 8.000,=
o VSB fonds
€20.000,=
De Stichting Meedoen Telt heeft dit jaar €4000,= overgemaakt als voorschot en zal in 2016 de rest
uitbetalen aan STBG. De overige toezeggingen zijn in de loop van dit verslagjaar uitbetaald.
In totaal is dit verslagjaar dus €34.500,= ontvangen, die 1 op 1 is doorbetaald aan STBG. Daarnaast is
€1.100,= van de vordering van STBG terugbetaald.
3.2.

Overzicht van baten en lasten Vrienden van STBG

VvSTBG

Baten en Lasten

2015

in

uit

saldo

UITGAVEN
Doorbetaling schenkingen aan STBG
Bankkosten (incl. Q4 2014)

34.500,00
180,01

INKOMSTEN
Schenkingen

29.500,00

TOTAAL

29.500,00 34.680,01

-5.180,01
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3.3.

Balans Vrienden van STBG

VvSTBG

Balans
31-12-2014

31-12-2015

ACTIVA
Vlottend

Banksaldo

1.518,78

238,77

Overlopend

Vordering van STBG
Nog te ontvangen schenking

-1.600,00
5.000,00

-500,00

4.918,78

-261,23

Saldo begin
Saldo baten lasten

59,49
4.859,29

4.918,78
-5.180,01

Saldo einde boekjaar

4.918,78

-261,23

4.918,78

-261,23

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen Vermogen

TOTAAL PASSIVA
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