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TERUGBLIK 2017

Beste lezer,
Bij het schrijven van dit jaarverslag willen wij beginnen met het trieste heengaan van onze
voorzitter Eric Gude. Eric is sinds de oprichting van Stichting Gemeenschapsfonds
Albrandswaard de man geweest die altijd zorgde voor onuitputtelijke energie en nieuwe
ideeën. Een netwerker pur sang !
Een geweldige man, en door ons zeer gewaardeerd mens en voorzitter. ( ☨ 10-4-2018 )

Het Gemeenschapsfonds heeft in 2017 haar activiteiten voortgezet en een aantal nieuwe
initiatieven uitgevoerd. Ideeën die dankzij twee veilingen van de gemeentelijke
kunstverzameling (Albrandswaard) menig inwoner meer dan blij hebben gemaakt. Een
succes en prima idee voor een vervolg.
In samenwerking met de gemeente zijn er nieuwe plannen gemaakt voor realisatie van een
culturele locatie uitbreiding binnen onze gemeente. Plannen die allemaal nog verder vorm
moeten krijgen, maar wel druk aan wordt gewerkt. Ook hiervan was Eric de spreekwoordelijke
‘architect’.
In 2017 ook veel onderzoek verricht over de haalbaarheid en de realisatie van het
Verhalenhuis Albrandswaard. Een en ander heeft geleid tot een start in 2018.
Het Gemeenschapsfonds heeft in 2017, geen voucher aanvragen ontvangen.
We hebben een goede structuur om de uiteenlopende projecten aan te kunnen. Met een
bestuur dat klaar staat voor nieuwe ideeën, staan we beter dan ooit in de samenleving.
In 2018 gaan we nieuwe en mooie uitdagingen aan, en deze stuk voor stuk prachtige
projecten laten groeien!

Het bestuur
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•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

: Eric Gude, ( ☨ 10-4-2018 )
: Marian Heijboer ( uitgetreden 2018 )
: Evert van Kooij
: Jaap Kooimans
: Sjaak Smeins
: Harrij Mensinga
: Johan van Wolfswinkel ( uitgetreden 2017 )

Nieuw bestuurslid 2018
•

Bestuurslid

: Yvonne Schults ( Secretaris )

STATUTAIRE NAAM
Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard

MISSIE
Met tijd, geld en ideeën stimuleert het Gemeenschapsfonds Albrandswaard actief
burgerschap. Hiermee versterkt, initieert en verbindt het fonds lokale initiatieven vanuit de
gemeenschap en leveren inwoners daardoor met z'n allen een voortdurende positieve
bijdrage aan het sociale leven in Albrandswaard

PROJECTEN 2017
In 2017 zijn de volgende projecten gerealiseerd;
•

2e kunstveiling in de Brinkhoeve te Poortugaal

•

10 Mini-Biep kastjes verdeeld over de verschillende kernen, realisatie door Antes te
Poortugaal. Realisatie betaald uit opbrengst veilingen! Overige worden in 2018
afgeleverd aan aanvragers.

•

In 2017 zijn er geen Voucher aanvragen geweest

Lopende projecten: Bouw en realisatie Amfitheater, Verhalenhuis Albrandswaard

FINANCIËN 2017

Financiële verantwoording en publicatie:
Gemeenschapsfonds Albrandswaard publiceert jaarlijks transparant haar
jaarrekening op de website conform haar ANBI-status.
Het vermogen zal worden besteed aan lokale projecten en initiatieven welke
confirmeren aan eerdergenoemde doelstellingen en voldoen aan de gestelde criteria
voor financiële steun aanvraag.
▪

Gemeenschapsfonds Albrandswaard bouwt niet enkel vermogen op, maar stelt
dit deels ten doel aan lokale projecten en initiatieven.

Dossiernummer KVK: 61623423

JAARVERSLAG 2017
van

STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS ALBRANDSWAARD
Albrandswaard

Jaarverslag 2017

STGA

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na winstverdeling)

ACTIVA

31/12/17
€

31/12/16
€

Bank

36.280,03

27.134,03

Totaal activa

36.280,03

27.134,03

PASSIVA

31/12/17
€

31/12/16
€

Eigen vermogen
Vastgelegde donaties
Beheer geld Zonnepark

22.740,34
5.456,65
8.083,04

21.677,38
5.456,65
-

Totaal passiva

36.280,03

27.134,03

Financiële vaste activa

Het jaarverslag 2017 van de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard te Albrandswaard
vastgesteld op 15 maart 2018.
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WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2017

INKOMSTEN

31/12/17

31/12/16

€

€

2.452,22

12.540,43

0

0

88,38

129,30

Totaal opbrengsten

2.540,60

12.669,73

UITGAVEN

31/12/17

31/12/16

Opbrengsten/donaties
Vastgelegde donaties
Rente

€

€

689,84

7.500,00

0

1.500,00

Website

173,95

166,50

Drukwerk

417,45

54,45

Bankkosten

190,43

167,60

5,97

423,75

Totaal kosten

1.477,64

9.812,30

Resultaat

1.062,96

2.857,43

Vouchers/projecten
Vastgelegde donaties

Overige kosten
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ALGEMEEN
De stichting is op 6 oktober 2014 opgericht. De activiteiten richten zich op initiatieven, activiteiten en
projecten op het terrein van de bevordering van de maatschappelijke, culturele en economische
ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Albrandswaard te ontwikkelen en uit te voeren.
In verband met het oprichten van Zonnepark Albrandswaard is de stichting gevraagd om tijdelijk de
gelden van het Zonnepark Albrandswaard op onze bankrekening te mogen stallen tot het juridisch
effectief is. Naar verwachting zal de oprichting medio 2018 plaatsvinden.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Valuta
Alle bedragen worden weergegeven in euro’s.
Overige activa en passiva
Alle activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde.
Baten en lasten
De baten en lasten worden geboekt in het jaar waarin zij betaald of ontvangen zijn. Onder de baten
worden verstaan alle met de bedrijfsvoering samenhangende opbrengsten. Onder de lasten worden
verstaan alle met de bedrijfsvoering samenhangende kosten.
Winsten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gebleken.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten gedurende het boekjaar op basis
van de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen.
Eigen Vermogen
2017
(Alle bedragen in EUR)

Balans per 1/1
Resultaat boekjaar
Balans per 31/12

27.134,03
1.062,96
28.196,99
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Bestuur
E. Gude – voorzitter
E. van Kooij – penningmeester
Y. Schults – secretaris
S. Smeins – lid
H. Mensinga – lid
J. Kooimans – lid

Albrandswaard, 15 maart 2018
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