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Aan het bestuur van
Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Ter attentie van het bestuur
Woudmeer 1
3994 HT HOUTEN
Nieuwegein 25 augustus 2022
Ons kenmerk: 2002049 CEK
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Onze Lieve Vrouwe
Broederschap te Houten.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de
staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Onze Lieve Vrouwe
Broederschap.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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ALGEMEEN
Oprichting stichting
In het jaar 1479 is het Broederschap opgericht. De doelstelling betrof het doen van uitkeringen aan armen.
Per 21 december 1999 is middels een statutenwijziging van het Broederschap de Stichting Onze Lieve
Vrouwe Broederschap opgericht.
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.
Financiële structuur
x 1.000

31-12-2021
€
%

31-12-2020
€
%

Activa
Liquide middelen

266

100,0

270

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

260
6

97,7
2,3

266
4

98,5
1,5

266

100,0

270

100,0

Analyse van de financiële positie
x 1.000
Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

31-12-2021
€

31-12-2020
€

266
-6

270
-4

260

266

260

266

260

266

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Stichtingsvermogen
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Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te
verstrekken.
Nieuwegein, 25 augustus 2022
HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

C. van Eijk - van Stappershoef AA
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BESTUURSVERSLAG
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Jaarverslag 2021

Algemene gegevens
De stichting draagt de naam: Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Zij heeft haar zetel in de
gemeente Houten. Het secretariaat is gevestigd aan het Woudmeer 1 te 3994 HT Houten. De
stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30161671. Website: www.olvb.nl
Email: info@olvb.nl Facebook: www.facebook.com/onzelievevrouwebroederschap
Doel en activiteiten
De stichting heeft ten doel het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel
gebied ten behoeve van jeugdigen (tot de leeftijd van 25 jaar) in de gemeente Houten en het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. De activiteiten van
de stichting hebben betrekking op het verlenen van financiële steun in de vorm van een
Voorjaarsuitdeling, een Najaarsuitdeling, een Creativiteitsprijs en een Sportprijs.
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling per 1 januari 2021 was als volgt: Henk van Kooten (Rotary Houten,
voorzitter); Johan Heinen (Protestantse Gemeente Houten, secretaris); Bert van Griensven (Lions,
penningmeester); Jordi Versluis (Junior Chamber International Kromme Rijn, coördinator
Creativiteitsprijs); Nanning van der Hoop (Rotary Houten Castellum, site beheerder); Cora Gerritsen
(RK Parochie Paus Johannes XXIII, geloofsgemeenschap Schalkwijk, coördinator subsidieverstrekking)
en Miranda van Zijl (RK Parochie Paus Johannes XXIII, geloofsgemeenschap Houten, coördinator
Sportprijs).
Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de OLVB is in 2021 driemaal in vergadering bijeen geweest: op woensdag 19 mei, op
woensdag 16 juni en op woensdag 3 november. De vergadering op 19 mei was ter voorbereiding van
de voorjaarsuitdeling en vond plaats door middel van een beeldschermverbinding. De vergadering op
16 juni was ter bespreking van de financiële positie van de OLVB en vond eveneens plaats door
middel van een beeldschermverbinding. De vergadering op 3 november was ter voorbereiding van de
najaarsuitdeling en vond plaats ten huize van de secretaris.
19 mei 2021
In de vergadering van 19 mei 2021 is onder meer het volgende besproken en vastgesteld:
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-

-

De zaken rond de uitdeling op 5 juni zijn besproken. Omdat slechts één aanvraag voor de
voorjaarsuitdeling is ingediend is bij uitzondering het gehele aangevraagde bedrag
goedgekeurd. Voor de Creativiteitsprijs zijn dertien aanmeldingen ontvangen. Hiervan zijn
drie aanmeldingen afgewezen zodat de jury tien aanmeldingen heeft beoordeeld. Gelet op
het grote aantal aanmeldingen en onder de voorwaarde van voldoende kwaliteit heeft het
bestuur bij uitzondering ingestemd met het beschikbaar stellen van een tweede
aanmoedigingsprijs.
Er is geconcludeerd dat de wetswijziging voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
geen gevolgen heeft voor kleine ANBI’s zoals de OLVB.
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is van toepassing op de OLVB. Nagegaan
zal worden wat dat betekent voor de OLVB.

16 juni 2021
In de vergadering van 16 juni 2021 is onder meer het volgende besproken:
- Verslag is gedaan van het gesprek dat Bert van Griensven en Cora Gerritsen op 4 juni 2021
hebben gehad met Jan Overweg (wethouder) en Dirkje van Nes (beleidsmedewerker jeugd)
over mogelijk door de OLVB te ondersteunen projecten.
- Er is van gedachten gewisseld over de vraag of er een geschikt project is dat de OLVB
langjarig zou kunnen ondersteunen, zoals dat ook in het verleden gebeurde.
- De problematiek van de negatieve rente voor het kapitaal van de OLVB is besproken.
3 november 2021
In de vergadering van 3 november 2021 is onder meer het volgende besproken en vastgesteld:
- De zaken rond de uitdeling op 13 november 2021 zijn besproken. Alle vijf aanvragen zijn
goedgekeurd. Besloten is de Kinderraad voor een periode van drie jaren te ondersteunen.
- Vastgesteld is om bij financiële transacties het ‘vierogenprincipe’ toe te passen.
- De Belastingdienst is akkoord met de door de penningmeester ingevulde vragenlijst over
winst.
- De bestuursleden Bert van Griensven en Nanning van der Hoop zijn herbenoemd voor een
periode van vier jaar.
- Het financieel jaarrapport 2020 is goedgekeurd.
- De inschrijving in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk
belanghebbenden) is besproken.
Overleg met Raad van Toezicht
Op woensdag 10 november 2021 vond een beeldschermoverleg plaats met de Raad van Toezicht. De
voltallige Raad van Toezicht (burgemeester G.P. Isabella en de wethouders J. Overweg en H.S. de
Groot) was aanwezig. Namens het bestuur van de OLVB namen de secretaris en de penningmeester
deel aan het overleg. Onder meer het volgende kwam aan de orde:
- De OLVB heeft een toelichting gegeven op de uitdelingen.
- De Raad van Toezicht heeft het Financieel Jaarrapport OLV Broederschap 2020 goedgekeurd.
Aan het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid over de periode 01-01-2020
tot en met 31-12-2020.
- Er is van gedachten gewisseld over enerzijds het belang van het doen van goede uitdelingen
en anderzijds het zo veel mogelijk op peil houden van de financiële basis.
- De jaarplanning 2022 is doorgenomen.
Sportgala Houten
Vanwege COVID-19 (nieuwe coronavirus) is er in 2021 geen Sportgala gehouden. Gelet hierop heeft
de OLVB besloten de prijs voor Sporttalent 2020 en de aanmoedigingsprijs niet uit te reiken.
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Voorjaarsuitdeling en Creativiteitsprijs
De voorjaarsuitdeling en de uitreiking van de Creativiteitsprijs vonden plaats op zaterdag 5 juni 2021.
De volgende bijdrage werd toegekend:
- Een bijdrage van € 599,-- aan van Houten&co (Daphne van Dijk) voor de aanschaf van een
gasbarbecue.
De Creativiteitsprijs (financieel mogelijk gemaakt door theater Aan de Slinger) werd uitgereikt aan
Emma Tijssen (visual storyteller). Zij kreeg een bedrag van € 1.200,-- en een replica van de
Broederschapsbeker. De aanmoedigingsprijs (financieel mogelijk gemaakt door Rotary Club
Castellum) ging naar Tessa van Hus (modern danseres). Zij ontving een geldbedrag van € 400,--. Bij
uitzondering werd een tweede aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze ging naar Owen Niekerk
(tekenen). Ook hij ontving een geldbedrag van € 400,--.
Najaarsuitdeling
De najaarsuitdeling vond plaats op zaterdag 13 november 2021. De volgende bijdragen werden
toegekend:
- Een bijdrage van € 300,-- aan VV Schalkwijk (Ton Vernooij) voor de aanschaf van een doeltje.
- Een bijdrage van € 250,-- aan Soos Casafina (Niek Kuijer) voor de aanschaf van een
ijsmachine.
- Een bijdrage van € 250,-- aan de Skatebaangroep (Jippe Buitenhuis) voor de aanschaf van een
bankje bij de nog te realiseren skatebaan.
- Een bijdrage van € 200,-- aan Chill Auti Café (Edith de Meij) voor de aanschaf van spellen.
- Een gedurende drie jaren te verstrekken jaarlijkse bijdrage van € 600,-- aan de Kinderraad
(Bregje Tettelaar) voor een jaarlijks te houden debatworkshop.

Vastgesteld te Houten op 8 juni 2022,

Henk van Kooten, voorzitter

Johan Heinen, secretaris
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

31-12-2021
€

31-12-2020
€

265.506

270.300

265.506

270.300

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

31-12-2021
€

31-12-2020
€

5.001
254.673

6.201
260.139

259.674

266.340

5.832

3.960

265.506

270.300

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Stichtingskapitaal

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

11

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021
€

2020
€

1.125

100

1.125

100

Lasten
Uitdelingen
Algemene kosten

5.099
2.527

2.953
2.331

Totaal van som der kosten

7.626

5.284

Totaal van bedrijfsresultaat

-6.501

-5.184

-165

-147

-6.666

-5.331

-1.200
-5.466

-1.200
-4.131

-6.666

-5.331

Baten
Giften

Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve creativiteitsprijs
Stichtingskapitaal
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap is feitelijk en statutair gevestigd op Woudmeer 1, 3994 HT te
Houten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30161671.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap, statutair gevestigd te Houten bestaan
voornamelijk uit:
a. het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel gebied ten behoeve van jeugdigen
in de gemeente Houten.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De
jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de
nominale waarde.
Grondslagen
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

13

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021
€

31-12-2020
€

170.000
95.506

250.000
20.300

265.506

270.300

Liquide middelen
Rabobank DoelReserveren 3298.143.227
Rabobank rekening courant 3298.01.627
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Bestemmings- Stichtingskapi
reserves
taal
€
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2021
Uit resultaatverdeling
Kosten ten laste van reserve

6.201
-1.200

260.139
-5.466
-

266.340
-5.466
-1.200

Stand per 31 december 2021

5.001

254.673

259.674

Bij oprichting is een kapitaal ad € 287.096 ingebracht in de stichting.
2021
€

2020
€

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Mutaties

1.401
-

1.401
-

Stand per 31 december

1.401

1.401

2021
€

2020
€

4.800
-1.200

6.000
-1.200

3.600

4.800

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van PR-activiteiten en de website.

Bestemmingsreserve creativiteitsprijs
Stand per 1 januari
Onttrekking ten gunste van kosten
Stand per 31 december

De bestemmingsreserve is gevormd na een schenking van Theater aan de Slinger ter grootte van € 6.000. Dit
ten behoeve van de creativiteitsprijs die uit te reiken is over de jaren 2020-2024.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021
€

31-12-2020
€

1.800
4.032

1.800
2.160

5.832

3.960

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Reeds toegewezen nog uit te keren uitdelingen
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021
€

2020
€

1.125

100

2021
€

2020
€

4.199
900

3.153
-200
-

5.099

2.953

2021
€

2020
€

2.003
132
392

2.033
129
169

2.527

2.331

2021
€

2020
€

-165

-147

2021
€

2020
€

165

147

Baten
Giften

Uitdelingen
Uitdelingen boekjaar
Vervallen toewijzingen
Uitdelingen correctie oudere boekjaren

Algemene kosten
Accountantskosten
Overige algemene kosten
Kosten uitdelingen

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente
Betaalde bankkosten
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Gemiddeld aantal werknemers
Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting (2020 nihil)
Houten, 25 augustus 2022

Voorzitter
H.J. van Kooten

Penningmeester
L.J.A.M. van Griensven

Bestuurder
M.E.M. van Zijl

Bestuurder
C.M.J. Gerritsen

Secretaris
J. Heinen

Bestuurder
D.J.N. van der Hoop

Bestuurder
J.F. Versluis
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