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Bestuursverslag 2015
Bestuursamenstelling per 1 januari 2015:
Bert van der Weijden namens de Lions, voorzitter; Harrie van Donk namens diaconie Protestantse
gemeente Houten, secretaris; Niek Kuster namens RK parochie Paus Johannes de XXIII,
geloofsgemeenschap Houten, penningmeester; Jeroen Baars namens International Junior Chamber
Kromme Rijn, coördinator Creativiteitsprijs; Marian van der Ven namens de RK parochie Paus
Johannes de XXIII, geloofsgemeenschap Schalkwijk, coördinator subsidieverstrekking; Henk van
Kooten namens Rotary Houten, site beheerder; Han Jenster namens de Rotary Houten Castellum,
coördinator Sportprijs.
De voorbereiding van de uitdeelvergaderingen wordt verzorgd door Marian van der Ven en Harrie
van Donk.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van de OLVB is in 2015 drie maal bijeen geweest; op 18 mei vergadering ter
voorbereiding van de voorjaarsuitdeling op 06 juni; op 26 oktober vergadering ter voorbereiding van
de najaarsuitdeling op 14 november. Op 14 november is er een vergadering ingelast i.v.m. de
goedkeuring van het verslag van de bestuursvergadering van 26 oktober met daarin de vaststelling
van de statutenwijziging van de OLVB.
Verder was het bestuur van de OLVB op 02 februari 2015 vertegenwoordigd bij de uitreiking van de
Sportprijs 2014 door de voorzitter, tijdens het Houtense Sportgala. De prijs werd toegekend aan
volleyballer Tom van Steenis. Hij ontving een bedrag van € 1200, = en een replica van de
broederschapsbeker. De aanmoedigingsprijs en een bedrag van € 225, = werd gegeven aan de
rolstoelbasketballer Walter Vlaanderen.
In de vergadering van 18 mei wordt het volgende besproken en vastgesteld:
In verband met de wisseling van het voorzitterschap is de tekenbevoegdheid bij de bank overgegaan
naar de nieuwe voorzitter Bert van der Weijden.
De taak van coördinatie van de uitdelingen wordt overgedragen aan Marian van der Ven. De taak van
website beheerder wordt overgedragen aan Henk van Kooten.
Er zal door Jeroen Baars worden onderzocht of het zinnig is om de Creativiteitsprijs uit te delen
tijdens de Cultuurnacht. (Hier is tijdens het verslagjaar nog geen beslissing over genomen ).
Voor de uitdeling van de Creativiteitsprijs hebben zich zeven kandidaten gemeld. Hieruit heeft de
jury de muziekstudent, back-up gitarist en foto- , film – en webdesigner Dion de Jong als winnaar
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gekozen. Hij kreeg een bedrag van € 1200, = en een replica van de broederschapsbeker. Hij weet zijn
creativiteit te vertalen op het gebied van fotografie, film, webdesign en muziek.
Er werden twee aanmoedigingsprijzen toegekend aan de radiomaker Joerie Zijderveld en ontwerper
Rense Jansen. Zij kregen een bedrag van respectievelijk € 150, = en € 300, =.
Er werd besloten om de Sportprijs 2015 weer uit te delen tijdens het in februari 2016 te houden
Sportgala.
Voor de voorjaarsuitdeling zijn 14 aanvragen ingediend. Hiervan worden er 6 gehonoreerd. De
Stichting Present wordt gehonoreerd met een prijs in zes tranches van € 500, =, te verstrekken in drie
jaar. De vierde tranche wordt uitgekeerd.
Het totaal van de uit te keren bijdragen bedraagt € 1840, =.
In de vergadering van 26 oktober wordt het volgende besproken en vastgesteld:
Notaris Stigter heeft een ontwerp van de statutenwijziging om commentaar gezonden. Deze wordt
besproken en op sommige punten gewijzigd en/of aangevuld. Daarna zijn de statuten vastgesteld en
naar de notaris worden gezonden. De statuten zijn op 3 december 2015 bij de notaris verleden.
Er zal een overleg worden gepland met de Raad van Toezicht. Bespreekpunten van de zijde van het
bestuur zullen zijn:


De inhoud van de statuten



De samenwerking met het Cultuurfonds Houten



Het al of niet handhaven van het basiskapitaal van de OLVB n.a.v. een notitie van Niek Kuster



Bestuursaansprakelijkheid

Voor de najaarsuitdeling zijn 10 nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan worden er 7 gehonoreerd. Aan
de Stichting Present wordt de vijfde tranche van € 500, = uitgekeerd.
Het totaal aan bijdragen voor deze najaarsuitdeling bedraagt € 2358, =.
Voor de Sportprijs 2015 wordt hockeyer Jan-Thijn Wijnker als sporttalent 2015 uitgeroepen. De
aanmoedigingsprijzen gaan naar volleyballer Noah van Dam en handballer Maarten Pronk.
De voorjaarsuitdeling:
De winnaars van de subsidies waren:
1. Gymnastiekvereniging E.S.T.A. voor de organisatie van een dag voor de jeugdleden t.g.v. het
70 jarig bestaan (€ 200, =).
2. Kinderspeelcafé Houten voor de aanschaf van speelgoed, puzzels en knutselspullen (€ 250,
=).
3. Athletes in Action Houten voor de aankoop van sportmaterialen (€ 150, =).
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4. Fanfare St. Caecilia uit Schalkwijk voor het aanschaffen van trommels (€ 240, =).
5. De stichting Family Care voor de ontwikkeling van een nieuwe posterserie (€ 250, =).
6. De stichting Fladderen een bijdrage aan een Fladderfestival (€ 250, =).
7. Stichting Present de vierde tranche ( € 500, =)
De najaarsuitdeling:
De volgende subsidies werden uitgedeeld:
1. Stichting Axelhof voor de aanschaf van tafelspellen ( € 200, =).
2. Het Participatienetwerk Houten voor de organisatie van een muziekmiddag (€ 200, =).
3. Het busproject van Make a Difference (MaD-bus) voor een bijdrage aan de reparatie van
de bus ( € 350, =).
4. De tuin Brassica voor de aanschaf van tuingereedschap en zaai- en pootgoed ( € 200, =)
5. Jongerenvereniging OnsKentEenieder (OKE) voor de koop van theaterdoeken ( € 258, =)
6. Stichting Shine voor het organiseren van een jongeren theatervoorstelling ‘’(Vr)eet’’
m.b.t. bewustwording rondom eten bij de jeugd ( € 500, =)
7. De TaalSpeelGroep Houten een bijdrage voor de aanschaf van buitenspelmateriaal (€
150, = ).
8. De Stichting Present ontvangt de vijfde tranche van € 500, =.

Houten, mei 2016

Bert van der Weijden, voorzitter

Harrie van Donk, secretaris
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.905

1.230

311.210

317.803

313.115

319.033

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.401
304.478

1.401
311.032

305.879

312.433

7.236

6.600

313.115

319.033

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Stichtingskapitaal

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015
€

2014
€

250

100

250

100

Lasten
Uitdelingen
Overige bedrijfskosten

7.498
3.530

8.109
3.078

Som der bedrijfslasten

11.028

11.187

-10.778

-11.087

4.224

6.223

-6.554

-4.864

-6.554

-4.864

Baten
Giften

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
Resultaatbestemming
Stichtingskapitaal
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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 (inschrijfnummer Kamer van Koophandel 01178746) opgericht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap, statutair gevestigd te Houten bestaan
voornamelijk uit het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel gebied ten behoeve
van jeugdigen in de gemeente Houten.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. 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.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Uitdelingen
De uitdelingen betreffen de door de stichting toegewezen uitkeringen en worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.905

1.230

31-12-2015
€

31-12-2014
€

310.965
245

217.775
100.000
28

311.210

317.803

Te vorderen rente

Liquide middelen
Rabobank DoelReserveren 3298.143.227
Rabobank Deposito 1010.334.042
Rabobank rekening courant 3298.01.627

Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Bestemmings- Stichtingskapi
reserves
taal
€
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2015
Uit resultaatverdeling

1.401
-

311.032
-6.554

312.433
-6.554

Stand per 31 december 2015

1.401

304.478

305.879

31-12-2015
€

31-12-2014
€

5.336
1.900

5.850
750

7.236

6.600

Bij oprichting is een kapitaal ad € 287.096 ingebracht in de stichting.
De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van PR-activiteiten en de website.
Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Reeds toegewezen nog uit te keren uitdelingen
Accountantskosten
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Giften

Uitdelingen
Uitdelingen boekjaar
Vervallen toewijzingen

2015
€

2014
€

250

100

2015
€

2014
€

7.498
-

8.388
-279

7.498

8.109

2015
€

2014
€

3.530

3.078

2015
€

2014
€

719
1.150
1.661

1.614
1.150
314

3.530

3.078

2015
€

2014
€

4.224

732
5.491

4.224

6.223

Gemiddeld aantal werknemers
Bij de stichting waren in 2015 geen personeelsleden werkzaam (2014: -).

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

Algemene kosten
Kosten uitdelingen
Accountantskosten
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rente obligaties
Rente Rabobank
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