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Algemeen 
De Stichting Buiten Gewoon is opgericht per 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: 17149461 

 

Financiën 

De staat van baten en lasten over 2021 sluit met een positief resultaat van € 4.393, - die volledig zijn 
toegekend aan de bestemming Fonds Zorgverlening. 

 

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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Bestuur verslag 2021 
Informatie inzake bestuur: situatie per jaareinde 2021 

Naam Functie/Specialisatie In functie treding 
  Datum inschrijving KvK 

H.G. Hoeksema Voorzitter 27 augustus 2014 

O.J.T. Hilgers Secretaris 28 januari 2014 
C.F.E. van Broekhoven Lid 28 januari 2014 

 Penningmeester 23 juli 2014 
T.J. Langerak Lid/Bouw en inrichting 23 oktober 2012 

 

Bestuurdersmutaties gedurende 2021: 
Gedurende het jaar 2021 hebben er geen bestuurdersmutaties plaatsgevonden. 

Geen der bestuursleden heeft enig voordeel genoten uit bestelling 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 van de Stichting. 

Met uitzondering van het eerste bestuur, dat bij oprichtingsakte (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 In functie treding herbenoeming 
H.G. Hoeksema 19 juli 1966 27 augustus 2014 2023 
O.J.T. Hilgers 7 januari 1953 28 januari 2014 2023 

C.F.E. van Broekhoven 27 mei 1954 23 juli 2014 2023 
T.J. Langerak 17 september 1950 23 oktober 2012 2024 

 

   
 

Herbenoeming: 
In de FamilieCommissievergadering zijn geen bezwaren geuit tegen het voortzetten van het 
lidmaatschap van T.J. Langerak.. 

Bestuursvergaderingen: 
26 januari, 2 maart, 6 april, 19 mei, 9 juni, 30 juni, 12 augustus, 21 september, 8 november, 8 
december. 
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Het bestuur heeft op bovenstaande data vergaderd. Van elke vergadering is een verslag alsmede een 
besluitenlijst gemaakt. Vergaderingen in deze periode werden gehouden via digitale media omdat 
groepering van mensen niet was toegestaan of werd afgeraden in verband met medische risico's. 

 

Bijzondere gebeurtenissen: 
Vanaf 2020 en gedurende dit jaar heeft er in Nederland een pandemie plaatsgevonden, veroorzaakt 
door het virus Covid-19. In opdracht van de regering zijn in deze periode veel maatregelen genomen 
en uitgevoerd die gevolgen hadden voor bewoners, zorg en dagbesteding. Zo zijn de bewoners 
vanwege de lockdowns langdurig thuisgebleven en kon niet deelgenomen worden aan externe 
activiteiten zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, clubs en persoonlijke verzorging. 

In het jaar 2021 hebben er een aantal veranderingen plaats gevonden die van invloed zijn op de 
stichting en zijn financiële huishouding. 

• In het voorjaar loopt de rentevaste periode van de hypotheek af. De rente is gewijzigd van 
5,9 naar 2,2%. Over de beide renteperiodes is een bedrag van €18000,- aan vervroegde 
aflossing betaald. 

• Dit jaar wordt een nieuwe meerjarig overeenkomst met Cello gesloten voor de zorg. In deze 
overeenkomst heeft Cello een vast percentage als dekkingsbijdrage opgenomen. Dit heeft 
invloed op de zorgkostenbijdrage voor de bewoners. 

• De dagbestedingsovereenkomst en de daarmee samenhangende huurovereenkomst met 
Cello is opnieuw vastgesteld. Cello wil in de werkboerderij graag een uitbreiding realiseren. 

• In de 2e helft van dit jaar is 1 van de rolstoelbewoners verhuisd naar een ander 
ouderinitiatief. Dit betekent dat we op zoek moeten naar een opvolgende bewoner die 
mogelijk een andere zorgbijdrage zal leveren. In deze periode zal vanuit het Zorgfonds het 
verschil in zorgkosten worden bijgelegd. 

• De lening die we hadden bij Cello tbv domotica loopt af. Uit nader onderzoek bleek dat het 
bedrag van het eerste jaar (2011) niet betaald was. Dit bedrag van 1595,37 alsnog betaald, 
waardoor de totale lening nu is afgelost. 

• De vrijwilligersverzekering van de overheid dekt de bestuurdersaansprakelijkheid niet boven 
een balanstotaal van meer dan €500.000. Daarom is bij Markel een aparte 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

• In april is een deel van het dak van de kas door storm beschadigd. Interpolis vergoedt (een 
deel van) de schade. 

• Bij het dierenverblijf worden rond de weides een (extra) nieuwe omheining gezet. 
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Het financiële jaarverslag 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 07-06-2022 van Stichting 
Buiten Gewoon. 

 

Bestuursleden: 

 H.G. Hoeksema 

 Voorzitter 

 

 

 O.J.T. Hilgers 

 Secretaris 

 

 

 C.F.E. van Broekhoven 

 Penningmeester 

 

 

 T.J. Langerak 

 Lid 
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Balans per 31 december 2021 
Bedragen in € 

Activa  31-12-2021  31-12-2020 
     
Vaste activa     
Materiële vaste activa  578.393  618.730 

     
Vlottende activa     
Vorderingen en overlopende activa  9.888  5.410 
Liquide middelen  223.981  260.282 
 
Totaal  812.262  884.423 
     
     
     

     
Passiva  31-12-2021  31-12-2020 
     
Reserves     
Continuïteitsreserve 0  0  
Bestemmingsreserves 477.556  477.556  
  477.556  477.556 
Fondsen     
Bestemmingsfondsen  91.099  100.000 
Voorzieningen  75.000  75.000 
Langlopende schulden  142.500  205.200 
Kortlopende schulden  26.107  26.667 
 
Totaal  812.262  884.423 
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Staat van baten en lasten 2021 
Bedragen in € 

 Realisatie Begroting Realisatie 
BATEN 2021 2021 2020 
    
Bijdragen PGB houders 464.215 476.500 451.235 
Baten uit eigen fondsenwerving 965 500 2.743 
Baten uit beleggingen -621 -150 -189 
Baten uit verhuur faciliteiten 50.004 -44.500 50.004 
Overige baten 0 0 0 
TOTAAL BATEN 514.563 521.350 503.793 
    
LASTEN    
Besteed aan doelstellingen    
Doelstelling oprichting en instandhouding 67.867 66.850 69.281 
Doelstelling verzorging bewoners 438.320 446.500 412.962 
Totaal besteed aan doelstellingen 506.187 513.350 482.243 
    
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving 0 125 0 
Totale kosten werving baten 0 125 0 
    
Kosten beheer & Administratie 3.983  3.150 8.254 
Totale kosten beheer & Administratie 3.983 3.150 8.254 
 
TOTAAL LASTEN 510.170 516.625 490.497 
    
    
RESULTAAT 4.393 4.725 13.295 
    
Resultaat is toegevoegd/onttrokken  aan:    
Continuïteitsreserve 0  0 
Bestemmingsreserve instandhouding 0  13.295 
Bestemmingsfonds Zorgverlening 4.393  0 
 4.393  13.295 
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Kengetallen %   
Bestedingen t.o.v. totale 
lasten 2021 2020 
Doelstellingen:    
Oprichting/Instandhouding 13,30 14,11 
Verzorging bewoners 85,92 84,19 
Kosten fondsenwerving 0,00 0,00 
Kosten Beheer & 
Administratie 0,78 1,68 

  Totalen 100,00 100,00 
Bestedingen t.o.v. totale baten  
Doelstellingen:    
Oprichting/Instandhouding * 13,19 13,75 
Verzorging bewoners 85,18 81,97 
Kosten fondsenwerving 0,00 0,00 
Kosten Beheer & 
Administratie 0,77 1,64 

  Totalen 99,15 97,36 
Na huurimpact modificatie/saldering: 
Oprichting/Instandhouding * 3,85 4,25 
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Waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening 2021 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.  

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. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bij de 
toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts genomen 
voor zover 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 huidige financiële positie van de Stichting Buiten Gewoon. 
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Overige 
gegevens 
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Overige gegevens 
Bedragen in € 

Resultaatbestemming 

Het resultaat is als volgt toegevoegd/onttrokken aan de reserves en de fondsen. 

Continuïteitsreserve    0 
Bestemming Fonds Zorgverlening  4.393 

     4.393 
   

Gebeurtenissen na balansdatum: 
Cello hoopt dit jaar te beginnen met de uitbreiding/vergroting van de werkboerderij, en het plaatsen 
van zonnepanelen. 

In het begin van 2022 zijn er wereldse gebeurtenissen waardoor de energieprijzen enorm kunnen 
oplopen. 

In juli 2022 hopen we weer een 10e bewoner te verwelkomen, zodat alle huisjes weer vol bezet zijn. 
Dit kan nog een wijziging in het zorgrooster veroorzaken waardoor de zorgkosten kunnen wijzigen. 
Tot dat moment komen de zorgkosten voor de afwezige 10e bewoner voor rekening van de stichting. 

In de loop van 2022 wordt het centrale huis opnieuw ingericht: verven, behangen, nieuwe 
verlichting, eetkamer compleet vervangen, nieuwe banken. 
Geschatte opknap- en vervangingskosten €35.000,- 

Verder hebben zich na balansdatum 31 december 2021 geen financiële gebeurtenissen voorgedaan 
welke in deze jaarrekening zijn te vermelden. 
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Verklaring Familie Commissie 
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Verklaring accountant 

 


