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Voorwoord van de voorzitter
Dit jaar werden we geconfronteerd met het feit, dat het niet langer verantwoord was om een
eigen pand te beheren.
De verhouding tussen kosten voor werkgroepen en overig werk stonden niet meer in
verhouding tot de kosten voor het in stand houden van een eigen gebouw.
Alle kosten die te maken hebben met een eigen gebouw moeten betaald worden uit andere
inkomsten dan subsidiegelden.
Dus draaide alles steeds meer om het bij elkaar schrapen van geld voor een gebouw.
Onder Dak wil dat alles draait om het ondersteunen van mensen met een beperking.
En die twee feiten gingen wringen.
De enige oplossing was dus om te stoppen met dit gebouw en andere oplossingen zoeken.
Dit is redelijk gelukt, hoewel ook voor deze oplossingen nog altijd telkens opnieuw gezocht
moet worden naar inkomsten buiten de subsidie om.
Wij krijgen namelijk wel subsidie om cursussen te geven en bijeenkomsten te organiseren,
maar geen geld om die cursussen en bijeenkomsten in een ruimte te kunnen houden.
Geld zal dus altijd een zorgenkindje blijven nu een belangrijke bron van inkomsten
weggevallen is.
Dat was namelijk de collecte die wij jaarlijks organiseerden voor de Ango, Handicap.nl.
Ango ging failliet en dus is er ook geen collecte meer.
Optimist als wij zijn, hopen wij altijd op een of andere manier genoeg geld te kunnen bijeen
scharrelen voor onderdak voor opslag, cursussen en bijeenkomsten.
Dit jaar kregen wij bijvoorbeeld een deel van de opbrengst van een sponsoravond van de
ZuiderZeeZwemmers en ook van Ronde Tafel 122 mochten wij een gift ontvangen.
Daar zijn wij uiteraard heel dankbaar.
Onze werkgroepen zijn soms behoorlijk groot en andere werkgroepen blijven een beetje
achter in aantallen.
Zo groeit de scootmobiel- en fietsclub steeds maar verder door, terwijl de Kinderclub in de
problemen kwam toen de meeste vrijwilligers moesten afhaken vanwege persoonlijke
omstandigheden.
De computerclub kon dit jaar draaien, maar voor volgend jaar zullen we eerst een nieuwe
docent moeten vinden. Hopelijk gaat dat lukken.
Dit boekwerkje is een blik terug en geen blik vooruit, dus zal ik mij verder beperken tot de
eindconclusie: heel veel mensen hebben weer heel veel leuke dingen kunnen ervaren
dankzij de inzet van onze vrijwilligers, terwijl ook het beleid van de gemeente Dronten via
vrijwilligers stevig in de gaten kon worden gehouden.
Een bedankje dus aan iedereen, die dit mogelijk heeft gemaakt.
Judy Koopman,
voorzitter

3

Jaarverslag Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten 2016

Algemeen
Overzicht van het bestuur:

Begin 2016

eind 2016

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Judy Koopman
vacant
Jaap Lont
Mary Hanekamp
Wil van den Dungen

Judy Koopman
Mariëlle Dam
Jaap Lont
Mary Hanekamp
Wil van den Dungen

Vergaderingen
Vergaderingen van eigen organisatie:
- Dagelijks Bestuur bestond in 2016 uit eerst 4 en daarna 5 leden. Heerlijk om eindelijk weer
eens compleet te zijn. Er werden 12 bestuursvergaderingen gehouden. Tussendoor werd
vooral via e-mail en telefoon overlegd.
- Het Werkgroepenoverleg heeft in 2016 4x overleg gehad. Tijdens deze bijeenkomsten
worden ervaringen uitgewisseld en financiën besproken. Verder is dit het moment waarop
alle vrijwilligers, eventueel via hun vertegenwoordigers, vragen kunnen stellen over de
werkzaamheden van het bestuur. De leden van dit WGO ontvangen voorafgaand aan een
vergadering niet alleen hun eigen notulen, maar ook de goedgekeurde notulen van de
afgelopen periode van het DB, zodat er kritische vragen gesteld kunnen worden over
beslissingen van het bestuur.
Het is bovendien een ontmoetingsmoment aangezien de meeste werkgroepleden alleen de
vrijwilligers ontmoeten van hun eigen werkgroep.
- De werkgroepen hebben hun vergaderingen meestal in Onder Dak gehouden. Vanaf het
moment dat het meubilair langzaam begon te verdwijnen, is iedereen weer een plekje bij een
van de werkgroepleden thuis gaan zoeken. Dit leverde nooit problemen.
- Overleg met wethouder Van Bergen heeft dit jaar tweemaal plaats gevonden op afspraak.
Tussendoor was er regelmatig minder formeel contact. Daarnaast heeft de werkgroep BTB
een bezoek gebracht aan wethouders Van Bergen en Vis (zie voor verdere informatie
hierover elders in het verslag).
- Contact met beleids- en andere ambtenaren vond plaats op momenten dat dit nodig was.
Een deel van de contacten tussen Onder Dak en gemeente verliep via het OBD evenals
voorgaande jaren.
- Uiteraard is er een jaarvergadering georganiseerd om ons jaarverslag te presenteren.
Ditmaal is deze vergadering in kleine kring gehouden.
Vergaderingen, georganiseerd door en met andere organisaties:
Bij een poging om de Actieve Vrienden een doorstart te laten maken is meerdere malen
contact geweest met Sonja Zimmerman van De Meerpaal. Uiteindelijk is besloten om deze
groep geen doorstart te laten maken vanwege gebrek aan animo bij beschikbare vrijwilligers
en het ontbreken van nieuwe vrijwilligers.
Met Triade is veelvuldig overlegd over de problemen bij het verkrijgen van vrijwilligers voor
onze Kinderclub. Er is tot het najaar doorgegaan met een te kleine groep vrijwilligers, maar
uit veiligheidsoverwegingen moest daarmee gestopt worden.
Hopelijk kan er een doorstart plaats vinden in het voorjaar van 2017.
-De voorlichtingsgroep heeft op het Festival van het Leren gestaan en op de Zorgmarkt.
Zorgmarkt viel samen met Dag op Wielen, die in samenwerking met onder andere de
Buurtsportcoaches georganiseerd werd. Er waren gelukkig voldoende vrijwilligers
beschikbaar om op beide plekken tegelijk vertegenwoordigers aanwezig te hebben.
- Uiteraard waren vertegenwoordigers van Onder Dak aanwezig bij de bijeenkomsten van
Coalitie Erbij en tevens bij een middag, georganiseerd door TopaAZ over hoe mensen hun
eigen oude dag zien.
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- De Sport- en lifestylebeurs was gezellig, maar tevens bleek dat de bezoekers niet erg veel
belangstelling hadden voor de activiteiten die Onder Dak op dit gebied te bieden heeft. Bij
Onder Dak komen mensen eerder terecht via doorverwijzing en mond-tot-mondreclame dan
wel via de website.
- Het speeddaten ter gelegenheid van een netwerklunch van Festival van het Leren was
daarentegen wel een groot succes. Veel organisaties bleken slecht op de hoogte te zijn van
de werkzaamheden van Onder Dak en hopelijk is dat nu enigszins rechtgetrokken.

Facilitaire diensten
Hieronder vallen: de beheerder van het gebouw, de beveiligingsmensen, catering,
huishoudelijke dienst en onderhoudsmensen.
In 2016 droeg Joke de Bruin de verantwoording voor het gebouw van de stichting.
Haar taken zijn zeer divers. Zij zorgt voor de vuile was en inkoop van de verbruiksartikelen,
is aanwezig als er onderhoud gepleegd moet worden aan het gebouw. Uiteraard is zij ook
aanwezig geweest bij de jaarlijkse controle van het alarmsysteem, bij de jaarlijkse
onderhoudsbeurt van de verwarming en als er reparaties moesten plaatsvinden dan wel
graffiti verwijderd worden. Om de kosten voor verbruik van gas, elektra en water scherp in de
gaten te houden zorgt de beheerder ook wekelijks voor het noteren van alle meterstanden.
Verder heeft zij korte lijnen naar het gemeentehuis in geval van vandalisme of andere
problemen.
De overlast vanaf het Johan Cruyff Court is tijdelijk iets minder geweest, maar helaas
hebben we ook in 2016 weer regelmatig klachten van omwonenden ontvangen.
Vanuit IMpact wordt ons gebouw door Bertus schoongemaakt op dinsdagmiddag en
vrijdagmiddag. Joke zorgt voor ondertekening van de werkbriefjes.
Al met al zat er heel veel werk aan het gebouw en dat was een van de extra redenen om niet
ten koste van alles ons eigen gebouw te blijven behouden.
De dag(en) van de sloop waren gevuld met weemoed en opluchting.
En verbazing toen bleek dat het niet voor niets altijd wat moeilijk stoken was in het gebouw:
het dak bleek uit slechts een superdunne laag bedekking te bestaan die niet overal meer
even goede staat verkeerde.

Gebruik Onder Dak in 2016
Wat gebeurde er allemaal in het gebouw?
- Jeugd- en jongerenwerk van De Meerpaal maakte slechts gebruik van een klein stukje kast
in het kantoor.
- Er is een deel van het jaar ruimte verhuurd aan een onafhankelijke arts die
rijbewijskeuringen uitvoert.
- Incidenteel is er verhuurd aan diverse organisaties zoals FNV, OBD, CMO en Forsza.
- Het hele jaar wordt één ruimte verhuurd aan BSO De Kikkerkoning. Dit is een
buitenschoolse opvang voor kinderen met en zonder beperkingen.
Dit zijn allemaal activiteiten van externe organisatie.
- Belasting invullen. Dit gebeurt vanuit de Ango, waarbij men over ons kantoor kan
beschikken. Ondanks het faillissement van de Ango was de belastingadviseur toch zo
meelevend, dat de belasting gewoon is ingevuld voor mensen uit onze achterban.
Vanuit Onder Dak zelf zijn er de volgende activiteiten in het gebouw geweest:
- Dit jaar was er in de avonduren een teken- en schildercursus, die 10 weken duurt, daarna
werd de cursus in De Regenboog gegeven.
- Twee maal was er een computercursus van 13 weken. Dit was eenmaal per week een
cursus voor beginners en eenmaal per week een cursus voor gevorderden.
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- De Actieve Vrienden zijn uitsluitend bij elkaar geweest om te kijken of een doorstart te
realiseren viel.
- Ons kwartaalblad, de (K)Letskrant, werd deels vanuit Onder Dak verzendklaar gemaakt en
afgevoerd en later in het jaar bij een vrijwilliger thuis.
- Uiteraard vonden alle vergaderingen van bestuur en werkgroepen inclusief
werkgroepenoverleg plaats in de vergaderruimte van Onder Dak tot het moment dat de
ruimtes langzamerhand leeggemaakt werden ter voorbereiding van de verhuizing. Vanaf dat
moment gebeurde het bij vrijwilligers thuis.
- Besprekingen met externe partijen. Ook hier gold, dat in het najaar deze activiteiten zich
verplaatsten naar andere locaties zoals het Serviceplein in De Meerpaal of bij vrijwilligers
thuis.
- Voorlichtingsbijeenkomst vanuit een fysiotherapeutisch bedrijf. Er werd voorlichting
gegeven over de nieuwe regels en er werd uitgebreid ingegaan op gezond ruggebruik.
Aangezien dit jaar met een verhuizing en vele andere taken veel van de vrijwilligers was
gevergd werd er extra genoten van het jaarlijkse vrijwilligersbedankje.
Dit jaar was dat een barbecue inclusief klootschieten op Camping De Ruimte.
De achterblijvers mochten zwoegen op een quiz, die veel vrolijkheid opleverde plus veel
stiekem afkijken bij de concurrenten.
Al met al even een beetje ontspanning in een druk jaar.

6

Jaarverslag Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten 2016

Werkgroepen in 2016
Actieve Vrienden
Er was een poging tot doorstarten in het voorjaar, maar dat is helaas mislukt. De
spelletjesmiddag op diezelfde vrijdag werd nauwelijks bezocht, dus was geen goed
alternatief.
Adviseur
De bijeenkomsten van de Sociaal Adviseur met cliënten en overleg van de belastingadviseur
van de Ango namen ongeveer 30 dagdelen in Onder Dak dan wel op locatie in beslag.
Telefonisch lag het aantal contacten veel hoger. Hierbij ging het niet alleen om mensen die
hulp nodig hadden, maar ook om organisaties die even hun ideeën wilden afstemmen op die
van ons of bijvoorbeeld even een samenkomst wilden regelen.
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
- Een van onze vrijwilligers op oproepbasis heeft vanuit een andere organisatie (het OBD)
het winkelcentrum geschouwd samen met enkele ambtenaren. Dit was lang uitgesteld, maar
we waren erg blij met de tekeningen met daarop precies de knelpunten en de oplossingen,
die al snel volgden.
- Onze BTB-groep werd aanzienlijk uitgebreid met mensen vanuit stichting en daarbuiten om
gezamenlijk mee te doen aan de Week van de Toegankelijkheid, die dit jaar in het teken van
de horeca stond. Veel werk, maar zeer de moeite waard.
Collecte Handicap.nl
De voorbereidingen waren in volle gang toen ons het bericht bereikte, dat de Ango failliet
verklaard was. Hiermee kon gelijk verklaard worden waarom wij nooit betaald waren voor
onze werkzaamheden in 2015. In 2016 is er dus geen collecte gehouden en het was nog een
hele toer om alle collectebussen uit het gebouw te krijgen vóór de verhuizing.
Computerclub
Er zijn diverse cursussen georganiseerd met een wisselend aantal deelnemers.
Er was twee maal een basiscursus Windows 7 voor beginners en voor mensen die in lager
tempo leren en er waren twee cursussen fotobewerking, waarbij de lesstof van de eerste
cursus extra werd verdiept tijdens de tweede cursus.
De cursus die in september werd georganiseerd in een gehuurde ruimte in De Regenboog
was succesvol als je kijkt naar de resultaten, maar wat minnetjes als je kijkt naar het aantal
deelnemers. In de praktijk bleken cursisten erg veel aandacht nodig te hebben, zodat zij er
uiteindelijk wel bij gebaat bleken om met een kleine groep les te krijgen van twee docenten.
Kinderclub
Na een half jaar moest de conclusie getrokken worden dat er te weinig vrijwilligers over
waren gebleven. Maar ook het aantal deelnemende kinderen liep terug. Veel vaker maken
kinderen in het weekend gebruik van het logeerhuis en ook zit onze doelgroep steeds vaker
op sport, waardoor natuurlijk de zaterdagmiddag dan al bezet is. Hopelijk vindt er een
doorstart plaats in 2017.
Koffieochtend
Vanaf november zit er minimaal één vrijwilliger vanuit Onder Dak op het Wijkplein van De
Regenboog. Bedoeling is dat mensen gezellig aanschuiven en zelf beslissen of ze wel of
geen koffie of thee voor zichzelf uit de automaat halen. De ene neemt een laptop mee om
wat hulp en uitleg te krijgen, de ander neemt een haakwerkje mee. Het blijkt een leuke plek
te zijn voor deelnemers zowel als vrijwilligers om elkaar te ontmoeten zonder enige
aanleiding, programma of reden.
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Scholenproject
Er is een deel van het jaar weer samengewerkt met Stichting Desudo uit Lelystad, die lessen
verzorgt met blindengeleidehonden op verschillende scholen. De samenwerking met
Desudo betekent een breder aanbod aan de scholen en vergroot onze mogelijkheden op de
deelnemende scholen. Helaas heeft Desudo zich teruggetrokken. Het gat is opgevuld door
iemand met een hulphond, zodat er toch iets extra’s geboden kan blijven worden.
Streven blijft om elke drie jaar naar 1/3 van de basisscholen binnen de gemeente te gaan.
Op die manier komt iedere leerling eenmaal in aanraking met dit project. Uiteraard zijn de
scholen vrij in de beslissing of zij wel of niet willen deelnemen.
Ervaring leert, dat men graag wil dat het project na drie jaar weer komt als de schoolleiding
heeft gezien hoe informatief de bijeenkomsten zijn en hoe enthousiast de leerlingen zijn.
Scootmobiel- en fietsclub
Deze groep is inmiddels onze grootste groep binnen de stichting en we blijven groeien.
De formule is heel simpel: je betaalt een eigen bijdrage en daarvoor krijg je een mooie tocht
aangeboden inclusief koffie met iets lekkers erbij.
De sfeer is goed en de tochten zijn veilig door de aanwezigheid van gediplomeerde
verkeersregelaars op de fiets.
Dit jaar is de hele groep zelfs een keer met een touringcar plus een heleboel vrijwilligers naar
de Orchideeënhoeve gegaan. Daar stonden duwrolstoelen klaar en de vrijwilligers hebben
de hele middag de leden geduwd. Uiteraard werd ook hier de inwendige mens niet vergeten.
Een andere onvergetelijke dag was het bezoek aan Natuurpark Lelystad waar de groep
hartelijk onthaald werd.
Teken- en schilderlessen
De lessen werden op dinsdagavond gegeven door een professionele kracht.
De groep is niet zo groot, maar hierdoor kan er veel persoonlijke aandacht gegeven worden
aan iedere cursist.
Ervaring is niet nodig en de lessen werden als leerzaam én gezellig ervaren.
Bij de cursus in De Regenboog was het eerst even wennen, maar het lokaal was zeer
geschikt en mooi ruim, dus dit werd al snel als zeer prettig ervaren.
Voorlichting
De voorlichting bestaat uit een aantal onderdelen.
a. De (K)Letskrant. Deze is weer vier keer uitgekomen en er komen steeds vaker positieve
reacties over zowel de inhoud van het blad als over het uiterlijk.
b. de voorlichters die naar bijeenkomsten en evenementen gaan om meer te vertellen over
de stichting dan wel over een speciaal onderwerp. Dit jaar was er vooral veel aandacht voor
sporten met een beperking en de uitvoering van nieuwe regels en wetten.
c. persberichten. Onze persvoorlichter moest helaas halverwege het jaar afhaken vanwege
andere bezigheden. Hierdoor is niet altijd een persbericht naar de kranten gegaan bij
activiteiten. Zodra de nieuwe secretaris helemaal ingewerkt is, zal dit tot haar taken gaan
behoren.
d. de website www.onderdak.nl
Mensen weten de stichting vooral te vinden via (K)Letskrant en website. Dit zijn de echte
visitekaartjes voor Onder Dak. De website wordt zo goed mogelijk bijgehouden, zodat de
meest recente informatie het snelst te vinden is.
Warmwaterzwemmen
De werkgroep warmwaterzwemmen bestond dit jaar uit 8 vrijwilligsters. Zij waren volgens
een rooster iedere woensdagmorgen (behalve tijdens de schoolvakanties) vanaf 8.30 tot
10.45 uur in het zwembad aanwezig. Er waren altijd 4 vrijwilligers aan het werk: 2 in het
water en 2 op de kant.
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De vrijwilligers helpen indien nodig bij het uit- en aankleden en om in en uit het bad te
komen.
De fysiotherapeut bepaalt of iemand in aanmerking komt voor de lessen.
De deelnemers betalen alleen zelf de entree van het zwembad.
Er werd gewerkt met drie groepen:
Groep 1 vrij zwemmen vanaf 8.30 uur.
Groep 2 van 09.15 -09.45 uur onder begeleiding van de fysiotherapeut (7 personen).
Groep 3 van 09.45- 10.15 uur onder begeleiding van de fysiotherapeut (4 personen).
Zwemles voor kinderen met een beperking
De zwemlessen waren dit jaar een groot succes.
Het hele jaar werd er met twee groepen gezwommen en er ontstond zelfs een wachtlijst, die
gelukkig niet al te lang is.
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Verslag van de penningmeester
2016 was in financieel opzicht een interessant jaar.
Er werd negen maanden gebruik gemaakt van een eigen pand, daarna waren we aangewezen
op het huren van ruimtes bij derden.
Voor het eigen pand kregen wij huursubsidie van de gemeente, voor het huren bij derden moeten
andere bronnen gezocht worden.
Aangezien er nog geen eindafrekening met de gemeente heeft plaatsgevonden omtrent het
verlaten van ons gebouw geeft ons vermogen een licht vertekend beeld, maar dit zal na
afrekening rechtgetrokken worden.
Gelukkig vonden wij die andere bronnen.
Zoals in ons financiële overzicht te zien is, hebben wij via diverse organisaties donaties
ontvangen. Hiermee zijn wij voor twee jaar verzekerd van voldoende geld om een opslag te huren
voor al onze materialen van de werkgroepen én om voor grotere vergaderingen vergaderruimte te
huren. Kleinere vergaderingen worden gewoon bij vrijwilligers thuis gehouden. Dit scheelt in
kosten en is prima te doen. Alle overige kosten die wij maken door het niet meer hebben van een
gebouw moeten wij betalen uit inkomsten vanuit de werkgroepen. Wij hopen dat dit de komende
jaren gaat lukken. Ons principe is altijd geweest: iedereen moet kunnen meedoen en dus worden
de bijdragen altijd zeer laag gehouden. Dit willen wij ook in de toekomst zo blijven doen, maar
soms betekent dit dat een activiteit helaas niet langer ondersteund kan worden. Dan zoeken wij
voor de overgebleven deelnemers naar andere oplossingen.
Geen eigen gebouw betekende ook dat wij afscheid moesten nemen van onze huisraad. Het
meeste meubilair was ooit tweedehands aangeschaft en de restwaarde was dus te verwaarlozen.
Weggooien was echter uit den boze.
Onze vrijwilligers mochten meeloten voor alles waar zij nog iets mee konden en alle overige
zaken zijn naar een kringloopzaak gegaan, die tevens werkt voor en met onze doelgroep. Aan
alle kanten dus een win-win situatie.
Medewerkers van de gemeente hebben ook meegedacht over een vlotte afhandeling van alle
lopende zaken, verzekeringen en andere verplichtingen. Waarvoor onze dank.
Ons streven: zoveel mogelijk mensen met een beperking helpen via activiteiten en zorgen voor
een goed maatschappelijk klimaat voor onze achterban in combinatie met zo zuinig mogelijk
omgaan met geld is in 2016 weer goed gelukt.
Wij hopen dit nog jaren op deze wijze te mogen en kunnen voortzetten.
Jaap Lont, penningmeester
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Afkortingenlijst
Ango
AV
AWBZ
BTB
CAK
CMO
DB
FNV
JCC
OBD
WGO
Wlz
Wmo
Wwb
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Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Actieve Vrienden
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
Centraal Administratie Kantoor
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Dagelijks bestuur
Federatie Nederlandse Vakvereniging
Johan Cruyff Court
Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten
Werkgroepenoverleg
Wet Langdurige Zorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Werk en Bijstand
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Jaarrekening 2016 Stichting Onder Dak Dronten

blad 1
2016

24-04-2017
2015

exploitatiekosten
kosten van de activiteiten
totale kosten

6.788
11.724
18.513

21.810
10.312
32.122

subsidie op activiteiten
subsidie voor bestuurskosten
subsidie voor huur gebouw
mogelijk nog terug te betalen huursubsidie
inkomsten van de activiteiten (2016 zie exploitatiekosten)
overige inkomsten (2016 zie exploitatiekosten)
inkomsten (2016 uit subsidie)

11.257
369
12.000
-3.000

7.557
0
12.000

jaar

20.626

3.131
8.850
31.539

2.113

-583

het bedrijfsvermogen is het saldo van bezittingen en schulden, en bestaat
uit:
restwaarde inventaris&computers
saldo vooruitontv.-vooruitbetaald
mogelijk nog terug te betalen huursubsidie
saldo bank en kas
bedrijfsvermogen

558
290
-3.000
13.723
11.570

2.499
-666

specificatie van de exploitatiekosten:
huur gebouw Lancasterdreef 61A
huisvestingskosten
inventariskosten
kantoorkosten
commerciële kosten
algemene kosten
afschrijvingskosten
saldo bankkosten en rente-ontvangsten
bijdragen deelnemers werkgroepen, dekking exploitatie
overige inkomsten, dekking van exploitatie:
buitengewone lasten (faillissement ANGO, collecte 2015)
buitengewone baten (opbrengst verkoop inventaris)
totaal exploitatiekosten

9.000
5.241
0
1.525
1.278
440
1.942
126
-4.033
-8.816
765
-680
6.788

21.810

0
434
386
4.259
2.052
1.066
775
50

1.352
1.661
355
2.873
1.951
900
0
0

Inkomsten min kosten (resultaat)

specificatie van de kosten van de activiteiten:
Kosten Spinturns
Kosten Kinderclub
Kosten vrijwilligers
Kosten zwemmen KMH
Kosten (K)Letskrant
Kosten teken- en schilderlessen
Kosten BTB
Kosten AV activiteiten
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7.622
9.456

12.000
5.675
124
1.113
839
459
1.519
81

Kosten scootmobielclub
Kosten computerclub
Kosten scholenproject
Kosten WWZ
Kosten voorlichting
totaal kosten v.d. activiteiten

1.427
467
180
564
65
11.724

302
160
58
676
25
10.312

2016

24-04-2017
2015

specificatie bijdragen deelnemers, ter dekking v.d. exploitatie:
Inkomsten Spinturns
Inkomsten kinderclub
Inkomsten zwemmen KMH
Inkomsten teken- en schilderlessen
Inkomsten activiteiten AV
Inkomsten bijdrage AV
Inkomsten scootmobielclub
Inkomsten computerclub
bijdragen deelnemers

0
47
2.917
450
0
0
325
294
4.033

75
96
1.795
650
100
134
0
282
3.131

specificatie overige inkomsten, ter dekking van exploitatie:
Inkomsten giften
Inkomsten advertenties
Inkomsten collecte ANGO
Inkomsten zaalverhuur
Inkomsten verkoop consumpties
totaal overige inkomsten

3.750
555
0
4.484
27
8.816

1.430
628
765
5.960
68
8.850

specificatie van de huisvestingskosten
Huur postbus
Huur opslagruimte
Schoonmaakkosten
Beveiliging
Gas, Water en Elektra
Overige lasten huisvesting
totaal huisvestingskosten

212
932
943
1.512
1.519
124
5.241

194
1.525
1.669
2.275
13
5.675

557
0
557

2.499
1.619
880

Jaarrekening 2016 Stichting Onder Dak Dronten

blad 2
jaar

specificatie van inventaris&computers
totaal restwaarde inventaris&computers
restwaarde inventaris
restwaarde computers
waarde inventaris begin 2016
afschrijving inventaris
restwaarde inventaris
waarde computers begin 2016
afschrijving computers
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restwaarde computers

557

Toelichting 2016
Er waren meerdere bronnen van inkomsten, te weten:
1. subsidie van de gemeente voor de activiteiten

11257

2. subsidie van de gemeente voor exploitatiekosten
3. subsidie van de gemeente voor huur gebouw
4. bijdragen van de deelnemers, bestemd voor dekking van exploitatiekosten
5. inkomsten uit overige bronnen, bestemd voor dekking van exploitatiekosten
totaal inkomsten 2016

369
12000
4033
8816
36475

1. subsidie van de gemeente voor de activiteiten: de zuivere kosten die tegenover deze subsidie (11257,-) stonden (dus
exclusief de bijdragen van de deelnemers) bedroegen 11.724,3. subsidie van de gemeente voor exploitatiekosten en huur gebouw: de betaalde huur die hier tegenover stond bedroeg
9.000,-. De stichting heeft het gebouw gehuurd van januari t/m september. Er moet dus mogelijk nog 3.000,- subsidie
worden terugbetaald.
Inkomsten giften Jaarlijks ontvangen wij een gift van 250,- met als omschrijving 'NED PROV SOC HART JEZUS' banknr. NL24
ABNA 0579 4148 84. Daarnaast hebben wij in 2016 een gift ontvangen van 3500,- van 'Ronde Tafel 122 Flevoland'. (De gift
van 450,- van de Zuiderzeezwemmers is niet in 2016 meegenomen, want in 2017 ontvangen)
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24-04-2017
Balans Stichting Onder Dak Dronten
RSIN 8033.81.566
Activa
Inventaris
Afschrijvingen
restwaarde inventaris
Computers
Afschrijvingen computers
restwaarde computers
Debiteuren
Vooruitbetaald & nog te ontvangen
mogelijk nog terug te betalen huursubsidie
Liquide middelen
ABNAMRO lopende rekening
ABNAMRO spaarrekening
ABNAMRO reserveringsrekening
Kas
totaal Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

2016
€

2015
€

€

1619
-1619

6057
-4438
0

881
-323

1619
2491
-1610

558
0
420
-3000
3452
8086
2048
136

Passiva
Bedrijfsvermogen
Crediteuren
vooruitontvangen & overlopend
TOTAAL PASSIVA

881
1239
938

2883
2562
2038
139
13722
11700

7622
12298

11570
0
130
11700

9456
2703
139
12298

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verloop bedrijfsvermogen:
stand eind 2016
11569
stand eind 2015
9456
toename in 2016
2113
stand eind 2015
stand eind 2014
afname in 2015

9456
10040

stand eind 2014
stand eind 2013
afname in 2014

10040
12016

stand eind 2013
stand eind 2012
afname in 2013

12016
13860
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-1976
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