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Bestuursverslag 

Stichting Ouderinitiatief den Bongerd is opgericht op 24 augustus 2012. 

De Stichting heeft tot doel: 

1. het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, alsmede het bevorderen 

van het welzijn van de bewoners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de 

stichting. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting zou kunnen 

meebrengen, is uitgesloten. 

 

De stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56040075 (RSIN 851952963). 

Samenstelling Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners.  

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:  

T.G.M. Stevens: voorzitter 

A.J.H. Evers: secretaris en penningmeester 

A.J.C.M. Rovers: lid 

 

Activiteiten 2016 

In 2016 zijn we weer verder gegaan met Wooninc en de Gemeente om te komen tot afspraken omtrent de locatie Barcelona. 

Medio 2016 is ons echter duidelijk gemaakt dat Wooninc geen woonvoorziening op locatie Barcelona voor ons ouderinitiatief 

gaat realiseren. Daarna is er alles in het werk gesteld om de locatie Barcelona te kunnen behouden. Samen met Cello hebben 

we diverse keren met de Gemeente gesproken om zelf een woonvoorziening te realiseren. Alle inspanningen ten spijt heeft de 

Gemeente in het najaar 2016 besloten de locatie Barcelona niet beschikbaar te stellen voor een woonvoorziening. Voor onze 

stichting een enorme teleurstelling, omdat zicht op realisatie daarmee onzeker is geworden en verder in de toekomst komt te 

liggen. De Gemeente heeft wel toegezegd zich te zullen inspannen voor een alternatieve locatie. Dit betekent dat we weer op 

zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie en partij(en) die dat samen met ons willen realiseren.  
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Cello en Severinus hebben begin 2016 ieder een presentatie gehouden omtrent hun visie op zorg en ouderinitiatieven. Een 

definitieve keuze met welke zorginstelling we in zee gaan hebben we door alle nieuwe ontwikkelingen in 2016 niet hoeven te 

nemen.  

Een aantal kinderen zijn afgehaakt, omdat voor hen een andere woonvorm is gevonden. Eind 2016 hadden we acht 

toekomstige bewoners.  

Met de toekomstige bewoners is verder gegaan met het projectplan ‘Samen op weg’. Er zijn weer diverse bijeenkomsten 

geweest voor de kinderen om ze te begeleiden naar een zelfstandig wonen. Door deze activiteiten weer gunstig in te kopen en 

door de hulp van diverse vrijwilligers hebben we de kosten beperkt kunnen houden.  

Namens de voorzitter,  

T.G.M. Stevens. 
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Balans per 31-12-2016 

 

 

Balans Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd       
Status per 31-12-2015          

          
(x1 euro)                   

   2016 2015    2015 2015   

Activa      Passiva       

              

       Reserve          

       Vrij besteedbare reserve  51.961           51.570    

              

Vlottende Activa        Vlottende passiva         

Bank  51.574 49.609  crediteuren  213                            0    

Kas                61  

Nog te ontvangen 

inkoopfacturen  100     

Debiteuren  700  1.900          

              

Totaal Activa   52.274  51.570   Totaal Passiva         52.274            46.083    
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Overzicht Baten  

 

 

 Staat van Baten en Lasten Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd 
 betreft de periode 1-1-2015 t/m 31-12-2015   

     

  (x1 euro)       

    2016 2015 

  Baten     

  gefactureerde zorgtaken 5.700         8.000  

   Giften / sponsoring -2.000            

  rente 407                 398 

  Totaal Inkomsten         4.107          8.398  
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Overzicht  lasten 

  Lasten    2016 2015  

      

   bankkosten 

             

165                 98  

   Contributies en deelname             75 125 

   huurkosten            100                

   internetkosten 29                29 

   representatie 5               

   vergaderkosten 

             

420  
               

112  

   verzekeringen            722                703 

   administratiekosten             80                37 

      

  totaal beheer en  organisatie         1.597 
             

1.104  

       

  Totaal beschikbaar voor doelstelling 2.511 7.293 

      

       

  Bestedingen     

   inhuur derden         1.121 1.150  

   materiaal aktiviteit                           552 

   Voorbereiding huisvesting         1.000   

       

  Totaal Bestedingen          2.121 
             

1.702  

       

       

  

Saldo Baten - 

Lasten  390         5.591  

       

       

  Resultaatbestemming    

  Dotatie vrij besteedbare reserve 390 5.591  
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Toelichting  

De baten bestaan uit de opbrengst voor geleverde of geplande zorg.  

Rentebaten over 2015 zijn ontvangen en geboekt in 2016. Rentebaten over 2016 worden pas ontvangen in 2017 en worden bij 

ontvangst geboekt.  

In 2016 is in overleg met Lions de van hen ontvangen gift in 2014 teruggestort, omdat realisatie van de woonvoorziening niet 

op korte termijn te verwachten is. Lions heeft toegezegd alsnog een bijdrage te doen bij realisatie van de woonvoorziening.  

In 2016 hebben we een  bureau ingeschakeld voor het maken van een bouwcalculatie. De kosten hiervan bedroegen € 1.000. 

De stichting profiteert ook van niet-financiële bijdragen, waarvoor we de gevers bijzonder bedanken. In 2016 waren dat: 

• De vrijwilligers Merel van Laarhoven en Manon van Laarhoven, met hun ondersteunende bijdragen aan de activiteiten  

De Stichting heeft met alle kinderen zorgovereenkomsten. We proberen de noodzakelijke zorg zo goedkoop mogelijk in te 

kopen. Omdat enkele zorgverleners als vrijwilligers ook afzien van vergoeding ter ondersteuning van de stichting ontstaat een 

overschot.  Het positieve saldo heeft de stichting aan haar eigen vermogen toegevoegd en zal in de toekomst worden 

aangewend ter realisering van haar doelstelling.  

Vergoedingen voor bestuur 
Het algemeen en dagelijks bestuur ontvangen voor haar inbreng geen vergoeding. 

 


