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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  

A.J.C.M. Rovers: penningmeester  

 

Activiteiten 2019 

In 2019 hebben we dan eindelijk meer zicht gekregen op realisatie van een woonvoorziening in Oirschot. De plannen rondom Ekerschot Noord 

worden meer en meer concreet. Cello heeft aangegeven dat zij de bouw en financiering ervan op zich gaat nemen. Tussen de Gemeente, Ruimte 

voor Ruimte en Cello is overleg geweest over de locatie en de grond aankoop. Daarnaast zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de 

aanvraag van een bestemmingsplan wijziging.  

In 2019 heeft 1 jongere onze stichting verlaten en hebben we 1 jongere verwelkomt. Met de toekomstige bewoners is verder gegaan met het 

projectplan ‘Samen op weg’.  

Namens de voorzitter,  

T.G.M. Stevens. 
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Balans Stichting Ouderinitiatief den Bongerd 
(x 1 euro)     

      

    31-12-2018 31-12-2018 

Activa      

      

Vlottende activa     

Debiteuren   100 100 

      

Liquide middelen     

Rabobank tegoeden  54.678 54.290 

                                      ______                                         ______ 

    54.778 54.390 

      

Passiva      

      

Eigen vermogen     

Vrij besteedbare reserve  54.778 54.370 

      

Kortlopende schulden    

overige    - 20 

                                      ______                                         ______ 

    54.778 54.390 

                                      ======                                         ====== 
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Staat van baten en lasten Stichting Ouderinitiatief den Bongerd  
(x 1 euro)        

         

    2019   2018  

Baten         

         

Verleende zorg  3.200   3.650   

Inkoop zorg  1.008   1.211   

    2.192   2.439  

Rente bank   6   48  

                    ______                _______ 

    2.198   2.487  

         

Lasten         

         

Vergader-/jaarbijeenkomst  356   411   

Abonnement/contributies 119   122   

Verzekeringen  761   796   

Bankkosten  196   195   

Projectkosten  358      

       

    1.790   1.524  

             _________              ________ 

Resultaat/dotatie reserve  408   
963 

 

             =========              ======== 
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Toelichting  

De baten bestaan uit de opbrengst voor geleverde zorg.  

Rentebaten worden geboekt in het jaar van ontvangst.  

De stichting profiteert ook van niet-financiële bijdragen, waarvoor we de gevers bijzonder bedanken. In 2017 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. 

 


