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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 2013 sluit met een negatief resultaat van €    8.464

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 2013

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

(afgetreden per 18 juni 2013)

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

M.A.J. Wijnen Secretaris           18 juni 2013

** Oorspronkelijke toetredingsdatum tot het bestuur, voor eerdere 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.L. Walschots 27 april 1942 1 mei 2007 2013

T.J. Langerak 17 sept. 1950 23 oktober 2012 2015

Bestuursvergaderingen

6 februari 2013 7 maart 2013 12 maart 2013 7 mei 2013

25 juni 2013 8 juli 2013 20 augustus 2013 4 september 2013

15 oktober 2013 25 november 2013 10 december 2013

Het bestuur heeft op bovengenoemde data in 2013 vergaderd.

Van elke vergadering is een verslag alsmede een besluitenlijst gemaakt.
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BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

Op 5 april 2013 is Mary van der Donk overleden.

Mary en haar ouders zijn een van de SBG  initiatiefnemers van het eerste uur.

Sinds juni 2011 was Mary een van de eerste bewoners op woon- en werkboerderij in Berlicum.

Voor Mary kwam in de Beekstraat te Berlicum haar grote droom uit.

Een eigen huis met mooie spullen en ook passend werk, vrienden en dieren om zich heen.

Op haar verjaardag 3 februari kreeg ze nog een prachtige nieuwe fiets, maar hier heeft ze niet meer

van mogen genieten. Dezelfde week nog werden Mary's klachten harde werkelijkheid.

Ze was ziek en kon niet meer beter worden.

Deze klap is bij ons allen hard aangekomen. Mary zelf bleef lief en dapper.

Mary zal voortaan in ons hart en gedachten verder leven.

In de werkboerderij zal haar foto als aandenken altijd op een prominente plaats blijven staan.

Het Dierenverblijf is in december 2013 opgeleverd.

Met de  oplevering is het laatste grote projekt binnen SBG afgerond.

Er lopen per jaarteinde nog wat kleinere projekten welke binnen SBG uitgevoerd moeten worden.

In mei 2014 zal een feestelijke opening van ons totale geweldig mooie projekt plaatsvinden.
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BATEN EN LASTEN

Baten

Zoals eerder onder bijzondere gebeurtenissen omschreven, heeft het wegvallen van een der

eerste bewoners van SBG   een financiёle impact in de resultaten 2013 van SBG.

In de loop van 2013  heeft een nieuwe bewoner de vrijgekomen woning in gebruik genomen.

Baten uit de verhuur van faciliteiten geven een gepland beeld voor het boekjaar 2013 en een

basis voor planningen in de komende jaren.

             x € 1.000

Cijfermatige invloed Begroting 2013 488

Bijdrage PGB houders -37

Fondsenwerving overige 6

Rente deposito 1

Verhuur faciliteiten 0

Werkelijk 2013 458

Lasten

Het Dierenverblijf is inmiddels in 2013 gerealiseerd. In december 2013 is dierenverblijf aan

Cello overgedragen tbv exploitatie.

Instandhoudingslasten geven een gepland beeld voor de toekomst.

Overige zorgkosten, niet Cello kosten, beїnvloedt door nagekomen kosten over meerdere jaren,

welke kosten wij overigens nog betwisten. Bezwaarprocedure loopt nog.

In 2013 is er in afwijking van planning geen toevoeging aan het bestemmingsfonds zorgverlening

gerealiseerd.

Specifiek accountant heeft heeft ons de gemaakte kosten voor afgifte van  accountantsverklaringen

kwijtgescholden.

             x € 1.000

Cijfermatige invloed Begroting 2013 483

Hypotheekrente 0

Afschrijvingen gebouwen-inventaris -2

Overheidsheffingen-overige -4

Overige zorgkosten 3

Bestemmingsfonds zorgverlening -10

Accountant - overige -4

Werkelijk 2013 466

BALANS

Zie ook Kasstroomoverzicht 2013  (blz. 8) en Staat van Vaste Activa (bijlage 3).

In 2013  is € 170.589  geinvesteerd vrijwel geheel in de bouw van het Dierenverblijf.

Overige mutaties in Balans zijn geplande mutaties zoals; afschrijvingen op activa, 

aflossing hypotheekschulden,  mutaties op  reserves en fondsen.

Per jaareinde 2013 is er € 84.581 aan liquiditeit beschikbaar.  
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JAARREKENING



Bedragen in € Balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2013 31-12-2012

Vaste activa

Materiële vaste activa 898.612 775.586

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 135 2.211

Liquide middelen 84.581 237.502

Totaal 983.328 1.015.299
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Balans per 31 december 2013

Passiva 31-12-2013 31-12-2012

Reserves

Continuïteitsreserve 153 8.617

Bestemmingsreserves 421.154 421.154

421.307 429.771

Fondsen

Bestemmingsfondsen 67.000 67.000

Voorzieningen 30.825 27.605

Langlopende schulden 431.575 458.875

Kortlopende schulden 32.621 32.048

Totaal 983.328 1.015.299
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Staat van Baten en Lasten over 2013
Bedragen in € 

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2013 2013 2012

Bijdragen PGB houders 394.747 432.000 433.227

Baten uit eigen fondsenwerving 12.041 6.000 114.209

Baten uit beleggingen 1.108 0 1.608

Baten uit verhuur faciliteiten 50.000 50.000 50.000

Overige baten 0 0 0

TOTAAL BATEN 457.896 488.000 599.044

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling oprichting en instandhouding 81.041 86.500 73.941

Doelstelling verzorging bewoners 384.853 392.000 409.426

Totaal besteed aan doelstellingen 465.894 478.500 483.367

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 0 100 841

Totale kosten werving baten 0 100 841

Kosten beheer & Administratie 466 4.300 3.367

TOTAAL LASTEN 466.360 482.900 487.575

RESULTAAT -8.464 5.100 111.469

Resultaat is toegevoegd/onttrokken  aan:

Continuïteitsreserve -8.464 5.100 1.470

Bestemmingsreserve instandhouding 0 0 109.999

Bestemmingsfondsen 0 0 0

-8.464 5.100 111.469
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Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening 2013 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.
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