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gevestigd te Boxtel



BESTUURSVERSLAG 2017

De Stichting is formeel opgericht op 16 maart 2016, draag de naam Stichting Woongewoon en is gevestigd in

Boxtel.

Doelstelling van de Stichting is het voorzien in de woonbehoefte voor personen die er niet

in staat zijn zelfstandig te wonen, zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste 

zins des woords.

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door subsidies en donaties, schenkingen,

erfstellingen en legaten en andere baten.

Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit:

Jan van der Weijden voorzitter Liempde

Corinie Liebregts secretaris Boxtel

Bart Zweerts penningmeester Oisterwijk

Betty van Heugten lid Boxtel

Henny Kerkhof lid Boxtel

Vooruitlopend op de oprichtingsdatum heeft de Stichting al enkele uitgaven gedaan.

Dit was mogelijk doordat enkele bestuursleden een voorschot hebben verstrekt, in

de vorm van een renteloze lening. Iedere keer als er voldoende middelen zijn, worden deze leningen

afgelost.

De Anbi-status is voorgelegd aan de belastingdienst.

Na één kleine aanvulling op de statuten zal de Anbi-status toegekend worden.

In het tweede formele boekjaar (2017) kwam er één locatie naar voren, die mogelijk zou kunnen

voldoen voor onze doelgroep, te weten de oude Pastorie van de H.Hart Parochie in Boxtel.

In samenwerking met Woningbouwvereniging St.Joseph zal dit in 2018 verder uitgewerkt worden.

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Woongewoon verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent

de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het verslagjaar van de Stichting.

Boxtel, 27 maart 2018

Jan van der Weijden Corinie Liebregts Bart Zweerts

voorzitter secretaris penningmeester



JAARREKENING 2017

Waarderingsgrondslagen

Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen

De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen zijn gewaardeerd op basis van de nominale

waarde minus een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een vrij besteedbaar vermogen, waarbij wel opgemerkt moet worden

dat dit vermogen slechts aangewend kan worden in overeenstemming met de doelstelling, waartoe

de Stichting in het leven is geroepen. 

Het verloop van het eigen vermogen in het verslagjaar:

€

Algemene reserve

Stand 1 januari 2017 1.246-               

Tekort staat van baten en lasten 2017 -458                

Stand 31 december 2017 1.704-               

Overlopende passiva

Betreft nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen ten zake van lasten die aan dit boekjaar 

worden toegerekend.

Staat van baten en lasten

Alle ontvangsten en uitgaven zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Alle baten en lasten zijn verantwoord in deze staat.

Het tekort is volledig in mindering gebracht op de algemene reserve

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Organisatie-zonder-winststreven



BALANS 31-12-2017
 31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA € €

Vlottende activa

Overige vorderingen en

overlopende activa 125                   

Liquide middelen 188 754                   

312                   754                   

312                   754                   

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve -1.704              -1.246              

Kortlopende schulden

Schulden aan bestuursleden 2.000               2.000               

Overige schulden en 

overlopende passiva 16                     

2.016               2.000               

312                   754                   

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
2017 2016

€ €

BATEN

Subsidies -                    2.500               

LASTEN

Onderzoekskosten -                    2.904               

Kosten PR -                    150                   

Abonnementen 146                   -                    

Bestuurskosten 105                   46                     

Administratiekosten -                    360                   

Bankkosten 207                   69                     

458                   3.529               

Tekort -458                 -1.029              


