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JAARVERSLAG



Algemeen

De Stichting Buiten Gewoon is opgericht d.d. 22 oktober 2002.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:
Het opzetten en in stand houden van een woon- en werkboerderij voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest ruime zin.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer
1714 9461

Financiën

De Staat van Baten en Lasten over 2012 sluit met een positief resultaat van € 111.469

Omzetbelasting

De Stichting is voor haar activiteiten, zorgverlening,  vrijgesteld van omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting

De Stichting is voor haar activiteiten, zorgverlening, vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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Bestuursverslag 2012

Bestuursleden

Informatie inzake bestuur

Naam Funktie/Specialisatie In funktietreding

C.F.E. van Broekhoven Voorzitter 24 januari 2011
(afgetreden per 5 maart 2013)

M.A.J. Wijnen Secretaris 1 november 2011
M.L. Walschots Penningmeester 1 mei 2007
T.J. Langerak Voorzitter a.i./Bouw en inrichting 23 oktober 2012

Afgetreden bestuursleden:

C.F.E. van Broekhoven Voorzitter 5 maart 2013
I. Langerak-Viergever Bouw en inrichting 22 oktober 2012

Oorspronkelijke toetredingsdatum tot het bestuur, voor bestuurspauze,                     .
van de Heer M.A.J. Wijnen is 22 oktober 2002.

Het huidig bestuur bedankt de afgetreden bestuursleden, voor hun grote activiteitenbijdrage
binnen de Stichting.

Geen der bestuursleden heeft enig voordeel genoten uit bestellingen van goederen en/of
het verstrekken van opdrachten voor de Stichting Buiten Gewoon
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, 
e.e.a. conform art. 4 lid 5 van de statuten der Stichting.

Met uitzondering van het eerste bestuur, dat bij oprichtingsakte d.d. 22 oktober 2002
is benoemd, worden bestuurders benoemd en ontslagen door de familiecommissie,
bedoeld in art. 9 van de statuten der Stichting.
Bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Het bestuur wordt bijgestaan door adviseurs en vrijwilligers.

Rooster van aftreden bestuursleden

Naam Geb.datum Datum in funktietreding/herbenoeming

M.A.J. Wijnen 24 mei 1954 1 november 2011 2014
M.L. Walschots 27 april 1942 1 mei 2007 2013
T.J. Langerak 17 sept. 1950 23 oktober 2012 2015

Bestuursvergaderingen

24 januari 2012 6 maart 2012 17 april 2012 22 mei 2012
27 juni 2012 21 augustus 2012 2 oktober 2012 13 november 2012

18 december 2012
Het bestuur heeft op bovengenoemde data in 2012 vergaderd.
Van elke vergadering is een verslag alsmede een besluitenlijst gemaakt.
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BATEN EN LASTEN

Baten
Het boekjaar 2012 is het eerste naar tijdsgelang volledig  operationele boekjaar van SBG.
Zorgkostenbijdrage PGB houders  geven een genormaliseerd beeld
voor het boekjaar 2012 en een basis voor planningen in komende jaren.

In de loop van 2012  zijn afrekeningen van subsidiegevers ontvangen op basis van eerdere toezeggingen.
Afrekeningen zijn afgewikkeld na fysieke realisatie van relevante projektdeel en het afleggen van een
financiële verantwoording.

             x € 1.000
Cijfermatige invloed Begroting 2012 577

Zorgkostenbijdrage PGB houders -8
Fondsenwerving, afrekening in 2012:
Begroting 80
Werkelijk 100 20
Fondsenwerving overige 9
Rente deposito 1
Werkelijk 2012 599

Lasten
Het boekjaar 2012 is het eerste naar tijdsgelang volledig operationele boekjaar van SBG.
Lasten geven nog geen genormaliseerd beeld voor de toekomst.
Het Dierenverblijf moet nog gerealiseerd worden in 2013, lasten impact derhalve vanaf  boekjaar 2013
in jaarcijfers.

In de  planschade procedure, aangespannen door een buurtbewoner, is inmiddels door Gemeente
St.Michielsgestel een voor ons nadelige uitspraak gedaan.  Kosten zijn voor 100% betaald door 
Woningstichting De Kleine Meierij, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.
De in 2011 getroffen voorziening is vrijgevallen.
In 2012 hebben wij een voorziening getroffen voor de activiteiten inzake de officiёle opening van onze
woon-werkboerderij in de loop van 2013.

Overige zorgkosten, niet Cello kosten, begroting op basis van werkelijke 2011-2012 cijfers te hoog.
Begroting 2012 is een conservatief bepaalde stelpost, in 2011 was er nog onvoldoende inzicht.

Conform het eerder genomen familiecommissie besluit; een bestemmingsfonds zorgverlening
te ontwikkelen  groot € 85.000, is er in 2012  een dotatie van € 35.000 gerealiseerd.
Begroting 2012 € 25.000, werkelijk 2012 € 35.000.

             x € 1.000
Cijfermatige invloed Begroting 2012 491

Hypotheekrente -1
Voorziening officiele openingsactivite 10
Vrijval voorziening planschade -8
Overige zorgkosten -15
Bestemmingsfonds zorgverlening 10
Werkelijk 2012 487

BALANS

In 2012 is € 59.173 geinvesteerd in o.a. bestrating afrekening, fietsenberging, tractor, zonwering en
beplanting-aanleg van de tuin.

Overige mutaties in Balans zijn geplande mutaties zoals; afschrijvingen op activa, 
aflossing hypotheekschulden,  mutaties op  reserves en fondsen.
Per jaareinde 2012 is er € 237.502 aan liquiditeit beschikbaar. 3
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JAARREKENING



Bedragen in € Balans per 31 december 2012

Activa 31-12-2012 31-12-2011

Vaste activa

Materiële vaste activa 775.586 756.496

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.211 12.628

Liquide middelen 237.502 148.991

Totaal 1.015.299 918.115
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Balans per 31 december 2012

Passiva 31-12-2012 31-12-2011

Reserves

Continuïteitsreserve 8.617 7.147
Bestemmingsreserves 421.154 311.155

429.771 318.302

Fondsen

Bestemmingsfondsen 67.000 32.000

Voorzieningen 27.605 22.927

Langlopende schulden 458.875 486.175

Kortlopende schulden 32.048 58.711

Totaal 1.015.299 918.115
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Staat van Baten en Lasten over 2012
Bedragen in € 

Realisatie Begroting Realisatie
BATEN 2012 2012 2011

Bijdragen PGB houders 433.227 441.000 244.561
Baten uit eigen fondsenwerving 114.209 85.000 272.709
Baten uit beleggingen 1.608 1.000 1.148
Baten uit verhuur faciliteiten 50.000 50.000 4.167
Overige baten 0 0 0

TOTAAL BATEN 599.044 577.000 522.585

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling oprichting en instandhouding 73.941 72.700 38.031
Doelstelling verzorging bewoners 409.426 414.000 223.383

Totaal besteed aan doelstellingen 483.367 486.700 261.414

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 841 100 327

Totale kosten werving baten 841 100 327

Kosten beheer & Administratie 3.367 4.600 4.815

TOTAAL LASTEN 487.575 491.400 266.556

RESULTAAT
111.469 85.600 256.029

Resultaat is toegevoegd/onttrokken  aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve instandhouding 1.470 5.600 89
Bestemmingsfondsen 109.999 80.000 255.940

0 0
111.469 85.600 256.029
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Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening 2012 is geheel opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen.

Grondslagen van waardering.

Algemeen.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Daarnaast wordt er uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel van de werkzaamheden 
waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet.

Materiële vaste activa.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
verminderd met afschrijvingen berekend volgens de lineaire methode op basis van de
geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het jaar van ingebruikneming.
Kleine aanschaffingen worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen nominale waarde. Voor dubieuze vorderingen wordt een afwaardering toegepast, indien
noodzakelijk, op basis van individuele beoordeling.
Indien niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Grondslagen van resultaatbepaling.

Bij de toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid betracht.
Winsten worden slechts genomen voorzover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.   
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde 
van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum bekend welke relevante invloed
hebben op de financiele positie van de Stichting Buiten Gewoon
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De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij 
betrekking hebben.



OVERIGE GEGEVENS
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