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Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen

Bestuursverslag 

In maart 2015 is de Stichting Bijna Thuis Huis "Latesteyn" Nuenen c.a. opgericht en geregistreerd

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62993186. De stichting heeft sinds 1 juni 2015 de

ANBI status.

De stichting heeft ten doel:

* het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de Gemeente 

Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet

mogelijk of wenselijk is;

* het geven van ondersteuning en begeleiding aan familie;

* het geven van nazorg aan de nabestaanden;

* en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De bestuurssamenstelling  van de Stichting per 31 december 2016 is:

* Voorzitter: Fred Heering

* Vicevoorzitter: Joep Elbers

* Secretaris: Helma van den Brink

* Penningmeester: Paul Silvis

* Lid Marja van Aken

Wat hebben we bereikt in 2016.

* Vanaf januari 2016 is er veel overleg geweest met de gemeente en met name de heer

Pernot, wethouder van financiën.

* Dit heeft geresulteerd in een inspreekmoment in de commissievergadering van april.

* Hier is uiteindelijk de toestemming en de overeenkomst uit voortgekomen tot

ingebruikname van het pand aan de Patoorsmast 18 te Nuenen

* Vanaf dat moment is er voortdurend overleg geweest met verschillende partners,

de aannemer, de architecte en de gemeente.

* Momenteel is er een ondernemingsplan, zijn er goedgekeurde bouwtekeningen en

een financieel plan.

* Veel tijd is gestoken in het verwerven van de nodige fondsen om de verbouwing, waarvan

de kosten circa € 300.000 zijn, op het moment van de jaarrekening waren we halverwege.

* Aan het vernieuwen van de website wordt gewerkt.

Voor de verdere ontwikkelingen in 2017 verwijzen wij u naar de actuele informatie op onze website:

www.bijnathuishuisnuenen.nl

Nuenen, 22 februari 2017

Fred Heering

Namens het bestuur
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Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
(in €)

Activa

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 404 500

Liquide middelen 32.379 31.184

32.783 31.684

Totaal activa 32.783 31.684

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves 2.109 3.674

Bestemmingsreserve verbouwing 26.000 25.500

28.109 29.174

Kortlopende schulden

Stichting Vrienden Bijna Thuis Huis 4.589 2.510

Te betalen kosten 85 0

4.674 2.510

Totaal passiva 32.783 31.684

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen

Exploitatierekening 2016
(in €)

Baten

Giften en donaties 500 29.500

Rentebaten 104 0

Totaal baten 604 29.500

Lasten

Kosten website 250 250

Energie en water 670 0

Verzekeringen 438 0

Overige kosten 192 0

Bankkosten 129 76

Totaal lasten 1.679 326

Exploitatieresultaat -1.075 29.174

2016 2015
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Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016
(in €)

Algemeen

De stichting is opgericht op 30 maart 2015.

De stichting heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke

omgeving binnen de gemeente Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven,

waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is.

De stichting heeft de ANBI status.

Daar waar nodig zijn de cijfers over 2015 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en

passiva geschiedt, voorzover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Gebruik maken van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting, in overeenstemming

met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die

medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze 

schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde, indien deze niet ter vrije 

beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt gevormd vanuit nog niet bestede middelen waaraan door

de gevers c.q. het bestuur van het Bijna Thuis Huis  een specifieke investeringsbestemming is

gegeven.

Die bestemming is vooral gericht op de inrichting, vernieuwing en instandhouding van het

Bijna Thuis Huis.
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Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het jaar

waarop ze betrekking hebben, gewaardeerd tegen historische kosten.

De rentebaten en -lasten betreffen de in de verslagperiode van derden ontvangen

respectievelijk aan derden betaalde interest.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Vorderingen en overlopende activa

2016 2015

Vooruitbetaalde kosten 404 0

Stichting Vrienden Bijna Thuis Huis 0 500

404 500

Liquide middelen

2016 2015

Rabobank rekening courant 3.275 6.184

Rabobank spaarrekening 29.104 25.000

32.379 31.184

Overige reserves

2016 2015

Stand begin boekjaar 3.674 0

Onttrekking/toevoeging exploitatieresultaat -1.075 3.674

Stand einde boekjaar 2.599 3.674

Bestemmingsreserve verbouwing

2016 2015

Stand begin boekjaar 25.500 0

Toevoeging uit resultaatbestemming 500 25.000

26.000 25.000

Giften en donaties

De giften en donaties zijn afkomstig van particulieren en bedrijven.

Nuenen, 22 februari 2017

F. Heering J. Elbers

Voorzitter Vicevoorzitter

H. van den Brink P. Silvis

Secretaris Penningmeester

M. van Aken

Lid
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Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen

Overige gegevens

In de bestuursvergadering van xx xxxx xxxx  is door het bestuur besloten het resultaat ad

negatief € 1.075 als volgt te bestemmen:

2016 2015

Onttrekking/toevoeging aan de overige reserves -1.575 3.674

Toevoeging aan de bestemmingsreserve verbouwing 500 25.500

-1.075 29.174

Dit besluit is in de balans per 31 december verwerkt.
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