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Verslag van bestuur
1. Algemeen
1.1 oprichting.
Stichting Wooninitiatief Culemborg, statutair gevestigd in Culemborg, is opgericht bij akte
van 11september 2012 verleden door notaris M.J. Sprenkels te Wijk bij Duurstede.
1.2 Doelstelling.
De Stichting stelt zich ten doel:
- het realiseren en in stand houden van (een) kleinschalige woonvoorziening voor mensen
met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum, die in staat
zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen;
- het doen verlenen van of bemiddelen bij verwerven van de voor de bewoners benodigde
zorg en welzijn;
- het bevorderen van het welzijn van de bewoners en voorts al dat genen te doen dat met het
vorenstaande verband houdt of bevorderlijk kan zijn.
- het aankopen of huren van een pand dan wel hierin bemiddelt, dat bestemd is als
woongelegenheid en de daarvoor benodigde contracten af te sluiten met de verhuurders;
- het doen verzorgen van der personen die wonen in het huis en de daarvoor benodigde
contracten af te sluiten met de zorgleveranciers of het bemiddelen daarin in de vorm Zorg
in Natura (ZIN) of zorg via Persoon Gebonden Budget ( PGB) of een combinatie van de
ZIN en PGB;
- het bevorderen van het welzijn van de bewoners in ruime zin;
- een vorm van inspraak te realiseren waarin alle bewoners dan wel zelf of via een wettelijke
vertegenwoordiger een democratische vorm van inspraak/invloed krijgen op de woon/zorg
en welzijn aspecten van de woon - en zorgvoorziening;
- het werven van gelden door middel van bijdrage van particulieren, ondernemers en
overheid om bovenstaande mogelijk te maken.
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1.3 inschrijving Kamer van koophandel Midden-Nederland.
De Stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland te Tiel, onder het nummer 851952264.
1.4 Samenstelling bestuur.
Mevrouw P.E.M. Wennekes - Jonker

Voorzitster

Mevrouw S.M. Klaver-van Niekerk

Secretaris

Mevrouw I.M.A. Verrips

Penningmeester

1.5 Financiële positie.
De financiële positie op 31 december 2018 is als volgt te specificeren;
2015

2016

2017

2018

Rekening-courant

€ 3.317,27

€ 1.112,18

€ 1.192,51

€ 288,36

Bedrijf spaarrekening

€ 3.362,06

€ 7.483,91

€ 7.992,09

€ 7.496,66

Totaal

€ 2.646,50

€ 8.596,09

€ 9.184,60

€ 7.782,02

1.6 Een korte terugblik op de activiteiten en ambities van 2018.
1.Deelname aan ‘Aandeel in de Betuwe’ Rabobank West Betuwe.
2.Giften van bedrijven, familie en kennissen.
3.Verkoop van promotie materiaal.
4.Collecte Oranje Fonds en Jantje Beton.
5.KWC, jij de baas actie van scholieren met als doel om ons doel te ondersteunen.
6.Lege flessen actie , bij de lokale supermarkt.
7.Tassen verkoop.
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2.0 Begroting.
Onderstaand is de verkorte begroting 2019, welke geaccordeerd is door het bestuur.

Begroting 2019
Inkomend

Uitgaande

Sponsoring

€ 1,000.00 Kantoorbenodigdheden

Donatie

€ 2,500.00 Mijn eigen plan

€ 250,00
€ 1.000,00

Giften

€ 750.00 Vergaderruimten

€ 385,00

Collecte

€ 300.00 Diverse onkosten

€ 500,00

Promotiemateriaal

€ 250.00 Website onderhoud

€ 350,00

Afschrijving Electric apparaten

€ 3.000,00

Afschrijving Electric kantoor apparaten

€ 1.000,00

Interieur gemeenschappelijke ruimte

€ 2.500,00

Abonnementen
Activiteiten bewoners

€ 4.800,00

Ondertekening:
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€ 350,00
€ 1.600,00

€ 10.935,00
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2.1 Balans.
Balans 2016
Inkomend
Vermogen
Sponsoring
Overige
Rente Bedrijfsspaarrekening
Fonds

Uitgaande
€ 6.697,33 Vergaderruimten
€ 4.879,00 Bankkosten
€ 475,00 Abonnementen
€ 8,18 Opening Vlinderhof
€ 7.269,65 Overige
Activiteiten bewoners
Kantoorbenodigdheden
Aankopen gemeenschappelijke ruimte

Totaal op 31-12-2016

€ 19.329,16

€ 150,00
€ 190,95
€ 364,40
€ 2.844,16
€ 641,96
€ 805,90
€ 241,10
€ 5.494,68

€ 10.733,15

Balans 2017
Inkomend
Vermogen
Sponsoring
Donatie
Rente Bedrijfsparkrekening

Uitgaande
€ 8.596,09 Vergaderruimten
€ 223,55 Bankkosten
€ 2.450,00 Activiteiten bewoners
€ 8,18 Overige

€ 150,00
€ 116,41
€ 887,25
€ 673,33

Giften

€ 855,60 Abonnementen

€ 1.317,50

Collecte

€ 350,59 Reclame uiting

€ 230,51

Promotiemateriaal

€ 390,00 Kantoorbenodigdheden

€ 222,95

Aankopen gemeenschappelijke ruimte

Totaal op 31-12-2017

€ 12.874,01

€ 775,26

€ 4.373,21

Balans 2018
Inkomend
Vermogen
Sponsoring
Donatie
Rente Bedrijfsspaarrekening

Uitgaande
€ 9.184,60 Vergaderruimten
€ 662,55 Bankkosten
€ 1.207,50 Abonnementen
€ 1,57 Overige
Activiteiten bewoners
Kantoorbenodigdheden
Aankopen gemeenschappelijke ruimte

Totaal op 31-12-2018

€ 11.056,22

€ 476,40
€ 154,55
€ 366,90
€ 470,15
€ 581,09
€ 73,90
€ 803,07

€ 2.926,06
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3.0 Controleverklaring.
Verklaring betreffende de jaarrekening.
Wij hebben de jaarrekening 2018 opgenomen van de Stichting Wooninitiatief Culemborg te
Culemborg en gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit een begroting van 2019 en de
balans per 31december 2016 tot en met 31 december 2018.
3.1 Verantwoording van het bestuur.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de opmaak van de jaarrekening, die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag. Beide in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van redelijkheid van het door het bestuur
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het gehele beeld van
de jaarrekening.
Ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
de Stichting Wooninitiatief Culemborg per 31 december 2018 in overeenkomst met de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Culemborg 01 - 08 - 2019

