JAARVERSLAG 2020/2021

STICHTING VRIENDEN
VAN HET DORPSCENTRUM

OEGSTGEEST

Stichting Vrienden van het Dorpscentrum
Lijtweg 9
2341 HA OEGSTGEEST

JAARREKENING 2020/2021
Boekjaar van datum oprichting 14 augustus 2020
tot en met 31 december 2021

De jaarrekening is vastgesteld door
het stichtingsbestuur d.d. 29 augustus 2022.

Handelsregister Kamer van Koophandel,
dossiernummer 80062458

2

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

4

Bestuursverslag over 2020/2021

5

JAARREKENING
Balans per 31 december 2021

7

Staat van baten en lasten 2020/2021

8

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

9

1. Algemeen
2. Toelichting op de jaarrekening 2020/2021

Gegevens stichting

11

3

INLEIDING
Doelstelling, missie en visie
Het Dorpscentrum Oegstgeest is een laagdrempelige, aantrekkelijke plek waar in het kader van
‘verbinden en ontmoeten’ jong, middelbaar en oud, meer of minder vitaal, vrijwilligers en
professionals, werkenden en werkzoekenden, denkers en doeners, alleenstaanden en groepen bij
elkaar komen. Hiervoor beheert en exploiteert het Dorpscentrum een aantal ruimtes, die geschikt
zijn om activiteiten uit te laten voeren door de veelkleurige stromingen in het dorp Oegstgeest
binnen het thema ‘Zingeving en Welzijn’. Daarnaast worden eigen activiteiten georganiseerd en
worden verbindingen gelegd met allerlei maatschappelijke organisaties in het dorp. Het
Dorpscentrum is een maatschappelijke onderneming, een organisatie zonder winstoogmerk die
gerund wordt met en door vrijwilligers waarbij de kernwaarden van het Dorpscentrum centraal
staan. Deze activiteiten zijn onder meer inloopochtenden, bridge, inloop Lumen, Parkinson Café,
open Dorpsplein en Repair Café.
In de loop der jaren heeft het Dorpscentrum Oegstgeest met al deze activiteiten een flinke achterban
aan zich weten te binden. Vrienden ontmoeten elkaar op een bruisende plek en genieten van de
activiteiten. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum op 14
augustus 2020. De stichting kent een ANBI status. Vanuit de stichting worden donaties geworven
waarmee de Vrienden bijvoorbeeld speciale projecten, activiteiten, specifiek inventaris of aanschaf
van ander materiaal mogelijk maken. Vrienden verbinden we met het Dorpscentrum Oegstgeest
door hen te betrekken bij de activiteiten die het Dorpscentrum organiseert en het
ambassadeursnetwerk te vergroten.
Stichting Vrienden van het Dorpscentrum is een op zichzelf staand rechtspersoon, nauw verbonden
met het Dorpscentrum Oegstgeest. Alle middelen binnen de Stichting komen ten goede aan de
activiteiten van het Dorpscentrum.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020/2021

De Stichting Vrienden van het Dorpscentrum (hierna “de stichting”) is op 14 augustus 2020 opgericht.
De stichting heeft als doel om het Dorpscentrum Oegstgeest te ondersteunen door het creëren van
een breed draagvlak voor activiteiten van het Dorpscentrum Oegstgeest op het gebied van welzijn en
zingeving, door het doen ontstaan van een ambassadeursnetwerk rondom het Dorpscentrum en
door het (doen) organiseren van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de
dorpsgemeenschap. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van
fondsen voor het kunnen doen uitvoeren van de missie van het Dorpscentrum. Zij heeft niet het doel
om winst te maken.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De stichting heeft bij oprichting er voor
gekozen om het eerste boekjaar van de stichting van 14 augustus 2020 tot en met 31 december 2021
te laten lopen (verlengd boekjaar).
Activiteiten
Na de oprichting heeft de stichting zich gepresenteerd tijdens de open dag van het Dorpscentrum op
29 augustus 2020. Deze open dag was georganiseerd als afsluiting van een periode van zes jaar
waarin het gebouw van het Dorpscentrum aanzienlijk is verbouwd om het geschikt te maken voor
haar nieuwe functie als dorpscentrum. Bij die gelegenheid heeft het bestuur zich ook bekend
gemaakt. Het bestuur bestond toen uit Tom Groot (voorzitter), Jos Beerstecher (secretaris), Mark
Cremers (penningmeester), en Aart Verburg (algemene zaken).
Direct na deze bekendmaking is een campagne gestart om leden voor de Stichting te werven die
gelden inleggen waarmee activiteiten in het Dorpscentrum op het gebied van welzijn en zingeving
kunnen worden ondersteund. Om donaties voor de gevers fiscaal aantrekkelijk te maken heeft de
stichting in de eerste maanden van haar bestaan de status als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) aangevraagd. Die is op 19 november 2020 door de Belastingdienst aan de stichting
verleend. Tegelijkertijd heeft het bestuur het systeem van aanmelding als Vriend en incasso van de
donaties opgezet. Enkele artikelen in de Oegstgeester Courant en in het Magazine over Oegstgeest
hebben de ledenwerfactie ondersteund. Per einde 2020 telde de stichting 33 Vrienden . Dit aantal is
aan het einde van de verslagperiode gegroeid tot 48 Vrienden. De totale donatie-opbrengst bedraagt
voor de periode 2020-2021 circa €1.735,--.
Het bestuur houdt de leden twee keer per jaar door een emailbericht in december en in juni op de
hoogte van de activiteiten van het bestuur en ontwikkelingen in het dorpscentrum. Op 11 september
2020 is tijdens de open dag van het Dorpscentrum de eerste bijeenkomst van Vrienden gehouden.
Deze werd goed bezocht en leverde door de levendige discussie met de leden tal van goede ideeën
voor de toekomst op.
Naast activiteiten op het vlak van fondsen- en donateurwerving heeft het bestuur in 2021 ook het
initiatief genomen enkele activiteiten in het dorpscentrum op het gebied van welzijn en zingeving te
doen organiseren. We hebben op dit gebied minder kunnen doen dan gewenst vanwege de lange
periode waarin corona-maatregelen samenkomsten in het dorpscentrum onmogelijk hadden
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gemaakt. Toen deze restricties enigszins werden verlicht heeft de stichting twee avonden
georganiseerd op 14 september 2020 en 29 maart 2021. Het thema van die avonden was het
uitwisselen van ervaringen hoe om te gaan met de restricties in de periode van Corona. Deelnemers
waren voornamelijk vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het gesprek was met
name bedoeld om van elkaar te leren, zodat men met mogelijke toekomstige beperkingen in verband
met de publieke gezondheid op een goede en creatieve manier kan omgaan.
Aan het einde van de verslagperiode heeft het bestuur samen met medewerkers van Dorpsmarketing
Oegstgeest het initiatief genomen tot het maken van een foto-puzzel. Deze foto-puzzel voert de
puzzelaar door het dorp en laat hem kennis maken met het dorp en enkele markante plekken die in
de puzzel zijn opgenomen. De wandeling wordt afgesloten in het Dorpscentrum alwaar ervaringen en
indrukken tussen de wandelaars kunnen worden uitgewisseld. De fraai uitgevoerde foto-puzzel is op
26 februari 2022 in het Dorpscentrum gepresenteerd. De Oegstgeester Courant heeft hier verslag
van gedaan.
Aan het einde van de verslagperiode bestond het bestuur uit drie personen. De secretaris Jos
Beerstecher heeft in september 2021 haar werkzaamheden neergelegd. Het bestuur is voornemens
haar plek in 2022 weer met de benoeming van een nieuwe secretaris in te vullen.

Oegstgeest, 29 augustus 2022
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorgestelde resultaatbestemming)
31 december
2021
€
ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen

1.351
1.351

Totale activa

1.351

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Overige reserves

1.351
1.351

Totale passiva

1.351
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020/2021
Periode van 14 augustus 2020 tot en met 31 december 2021

2021
€

BATEN

Giften en donaties

1.735

Totaal baten

1.735

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bankkosten

203
181

Totaal lasten

384

Saldo van baten en lasten

1.351

Bestemming van saldo van baten en lasten
Toevoeging aan overige reserves

1.351

Totaal

1.351
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN
Stichting Vrienden van het Dorpscentrum is opgericht op 14 augustus 2020. De stichting heeft ten
doel:
a. Het creëren van een breed draagvlak in de gemeente Oegstgeest voor de activiteiten van het
Dorpscentrum op het gebied van welzijn en zingeving in Oegstgeest;
b. Het doen ontstaan van een ambassadeursnetwerk rondom het Dorpscentrum Oegstgeest;
c. Het (doen) organiseren van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de
dorpsgemeenschap.
Om deze doelstellingen te realiseren werft de stichting donateurs. De stichting heeft niet ten doel
het maken van winst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn van de Jaarverslaggeving (kleine
rechtspersonen) C2 Kleine fondsenwervende organisaties. De jaarrekening is opgemaakt op basis van
het stelsel van baten en lasten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde.
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.
Reserves en fondsen
De reserves zijn vrijelijk te besteden aan de doelstelling van de stichting.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de kosten en
andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de nominale waarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden
toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn. Het saldo van baten en lasten wordt direct toegevoegd aan de reserves
en fondsen.
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Toelichting tot de jaarrekening 2020/2021
Liquide middelen
2021
€
1.351
1.351

Rabobank rekening courant
Rabobank spaarrekening

Overige reserves
2021
€
Stand begin van het boekjaar
Ten gunste (ten laste)
Stand einde van het boekjaar

1.351
1.351

Giften en donaties
De giften en donaties zijn afkomstig van particulieren en bedrijven.

Oegstgeest, 29 augustus 2022

T.L.C.M. Groot
Voorzitter

M.J. Cremers
Penningmeester
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A. Verburg
Bestuurslid

GEGEVENS STICHTING

Stichting Vrienden van het Dorpscentrum
Lijtweg 9
2341 HA OEGSTGEEST
Website: www.dorpscentrumoegstgeest.nl/vrienden-van-het-dorpscentrum/
Algemeen e-mailadres: vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl
KvK: 80062458
RSIN: 861543658
IBAN: NL42 RABO 0359 5503 63
De stichting beschikt over de ANBI-status.
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