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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 

 

 

Inleiding 

De stichting is opgericht op 6 november 2002 en is ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel te Zwolle onder dossiernummer 05071601. 

De stichting is bij beschikkingen d.d. 20 september 2007 en 5 november 2010 door de 

belastingdienst met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) zoals als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.  

 

Mede ter voldoening aan de verplichting van artikel 11 van de statuten brengt het bestuur de 

jaarstukken, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, over het jaar 2019 uit. 

Alle bedragen in deze jaarstukken luiden in euro’s tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

a. het bestrijden van armoede in de gemeente Ommen; 

b. het bevorderen van de culturele en sportieve vooruitgang van de gemeenschap van de 

gemeente Ommen, met name van de jeugd; 

c. het verstrekken van studiebeurzen (in de vorm van giften danwel in de vorm van al dan 

niet rentedragende leningen) aan jongeren die een persoonlijke, sociale of economische 

binding hebben met de gemeente Ommen en die niet zelf in staat zijn een gewenste studie 

te volgen; 

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Resultaat 

Het resultaat over het onderhavige boekjaar is conform de verwachtingen. 

Het bestuur streeft naar veilige beleggingen met een rendement boven de jaarlijkse inflatie. 

 

Vermogenspositie 

De eigen vermogenspositie ultimo 2019 is bevredigend. Het bestuur streeft naar handhaving van 

een gezonde vermogenspositie. 

 

Ontwikkelingen nabije toekomst 

In de toekomst zal de stichting er naar streven de doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren 

zonder de reële vermogenspositie al te veel aan te tasten. 

 

Het bestuur 

 

Ommen,  26  februari  2020 
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BALANS 

(voor verwerking van het voor uitkering over het boekjaar beschikbare bedrag) 

 

 

 

   31 december 31 december 

   2019 2018 

    ------------- ------------- 

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

Hypothecaire lening Camping Dianaheide BV 1.100.000 1.100.000 

Vordering rente boekjaar 10 9.177 

Liquide middelen 153.268 170.707 

    ------------- ------------- 

TOTAAL DER ACTIVA 1.253.278 1.279.884 

    ====== ====== 

 

 

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 1.252.815 1.279.872 

    ------------- ------------- 

    1.252.815 1.279.872 

    ====== ====== 

 

Kortlopende schulden 

Bankkosten  12 12 

Overige schulden / vooruitontvangen rente Dianaheide BV 451 0 

    ------------- ------------- 

    463 12 

    ====== ====== 

 

TOTAAL DER PASSIVA 1.253.278 1.279.884 

    ====== ====== 

 

 

 

 

Het bestuur: 

 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 februari 2020  
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 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

    

   2019  2018 

    --------------- ------------- 

BATEN   

Schenkingen in de vorm van periodieke uitkeringen 0 0 

Overige schenkingen 0 0 

Rente en beleggingsresultaten 27.510 29.343 

Overige baten 0 0 

    ------------ ------------     ------------- 

TOTAAL DER BATEN 27.510 29.343 

    ===== ====== 

 

LASTEN 

Giften aan derden volgens verdeelbesluit 53.861 52.959 

Algemene kosten 567 132 

Rentelasten en bankkosten 139 139 

    ----------- ------------- 

TOTAAL DER LASTEN 54.667 53.230 

    ===== ====== 

 

RESULTAAT BOEKJAAR 27.057- 23.887- 

    ===== ====== 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

   

Vorderingen 

Hypothecaire lening Camping Natuurreservaat Dianaheide BV  

Saldo begin boekjaar 1.100.000  

Bij: Uitbreiding lening in boekjaar  0 

Af: Aflossing lening in boekjaar  0 

     ------------ 

Saldo ultimo boekjaar  1.100.000 

     ====== 

In 2018 is de rente op de hypothecaire geldlening van de Stichting aan Camping Natuurreservaat 

Dianaheide B.V. voor een nieuwe periode van 3 jaar verlaagd van 3,5% per jaar naar 2,5% per jaar. 

De aanvullende overeenkomst is ingegaan op 1 maart 2018. De rente moet worden voldaan bij 

achterafbetaling op 1 maart en 1 september van elk jaar. 

 

Vordering rente boekjaar 

Vordering rente Bedrijfsspaarrekening boekjaar    

 Rente ontvangen op 01-01-2019 over geheel 2019  10 

Vordering rente hypothecaire lening Camping Dianaheide BV   

 Rente over periode 01-09-2019 tot 31-12-2019 voldaan in 2019  0 

     ------------ 

Totaal te vorderen rente over het boekjaar  10 

     ====== 

 

Liquide middelen 

Rabobank, spaarrekening (Bedrijfsspaarrekening 3152.322.755)  141.188 

Rabobank, rekening-courant (Verenigingspakket 3789.43.073)  12.079 

Kas     0 

     ------------ 

Totaal ultimo boekjaar  153.267 

     ====== 

 

Algemene reserve 

Stand begin boekjaar   1.279.872 

Af: Resultaat boekjaar  27.057- 

     ------------ 

Stand ultimo boekjaar   1.252.815 

     ====== 

 

Schulden 

Bankkosten laatste maand boekjaar  12 

Overige schulden / vooruitontvangen rente Dianaheide tot 6-1-2020  451 

     ------------ 

Totaal ultimo boekjaar  463 

     ====== 
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BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN HET BOEKJAAR 

 

De 3 zittende leden van de verdeelcommissie hebben aangegeven af te willen treden. Op 7 januari 

2019 hebben de beoogde nieuwe leden van de verdeelcommissie zich voorgesteld aan het bestuur.  

Op 25 januari 2019 is aan de 3 zittende leden van de verdeelcommissie decharge verleend en zijn 

zij, onder dankzegging door het bestuur, afgetreden. Op dezelfde dag zijn de 3 nieuwe leden van de 

verdeelcommissie benoemd door het bestuur. 

Vanaf 25 januari 2019 bestaat de verdeelcommissie uit de volgende leden: 

 Jaap den Bakker (voorzitter) 

 Gerard Jansman (secretaris) 

 Dinand Martens (2e secretaris) 

 

In de loop van het onderhavige boekjaar hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen 

voorgedaan die nog niet hun weerslag hebben gevonden in de jaarrekening. 

 

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET BOEKJAAR 

 

Op 6 januari 2020 heeft Camping Natuurreservaat Dianaheide B.V. haar gehele onroerend goed, 

bestaande uit een camping met toebehoren die als hypothecaire zekerheid diende voor de lening 

van € 1.100.000 die door de Stichting Jan en Minie de Wilde aan Camping Natuurreservaat 

Dianaheide B.V. was verstrekt, verkocht en geleverd aan Diana Heide Onroerend Goed B.V. 

Op 6 januari 2020 heeft de Stichting Jan en Minie de Wilde aan Diana Heide Onroerend Goed B.V. 

een hypothecaire lening verstrekt van € 1.100.000. De nieuwe lening heeft als onderpand een eerste 

hypothecaire inschrijving en kent een looptijd tot 1 januari 2045 en een rente van 3,5% per jaar, te 

voldoen in maandelijkse termijnen achteraf. Tot 31 december 2024 is de lening aflossingsvrij en 

vanaf 31 december 2025 dient jaarlijks € 55.000 te worden afgelost. 

 

Na afloop van het onderhavige boekjaar hebben zich overigens nog geen belangrijke gebeurtenissen 

voorgedaan. 

 

 

OVERIGE MEDEDELINGEN 

Aan de bestuursleden zijn in het boekjaar geen vergoedingen uitgekeerd of toegekend. 
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VASTSTELLING BEDRAG BESCHIKBAAR VOOR UITKERING 

 

Volgens artikel 2 lid 2 van de statuten tracht de stichting haar in het jaarverslag genoemde 

doelstellingen onder meer te verwezenlijken door het nettorendement van het vermogen van de 

stichting verminderd met de inflatie uit te keren. 

Het voor uitkering beschikbare bedrag wordt in eerste instantie als volgt bepaald: 

Rente-opbrengsten in het boekjaar € 27.510 

Af: Kosten van het boekjaar 706- 

   ---------- 

Nettorendement van het vermogen in het boekjaar € 26.804 

Af: Inflatie in het boekjaar 2,6% van het beginvermogen 33.277- 

   ---------- 

Beschikbaar voor uitkering over 2019 in 2020 volgens rendementsnorm €   6.477- 

   ===== 

Ingevolge artikel 2 lid 2 sub b van de statuten mag elk kalenderjaar, ingaande het kalenderjaar 

tweeduizend dertien minimaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) worden uitgekeerd, welk bedrag 

ieder kalenderjaar na tweeduizend dertien wordt verhoogd met de inflatie over het voorafgaande 

kalenderjaar. Op deze wijze mag derhalve een vermindering van het vermogen plaatsvinden. 

Met inachtneming van het vorenstaande heeft het bestuur het over 2018 voor uitkering in 2019 

beschikbare bedrag vastgesteld op € 53.859 en stelt het bestuur het over 2019 voor uitkering in 

2020 beschikbare bedrag vast op € 53.859 plus 2,6% inflatiecorrectie.  

 

Met inachtneming van alle relevante statutaire bepalingen stelt het bestuur het over 2019 voor 

uitkering in 2020 beschikbare bedrag vast op € 53.859 + € 1.400 = € 55.259. 

 

Het bestuur zal het aldus volgens artikel 2 lid 2 sub b van de statuten voor uitkering ten behoeve 

van de doelstelling van de stichting beschikbare bedrag conform artikel 10 van de statuten zo 

spoedig mogelijk aan de verdeelcommissie mededelen. 

 

Ommen,  26 februari 2020 

 

Het bestuur: 

 

 

 

H. de Wilde-Westerveld (lid) 

 

 

 

H.A. Enting (voorzitter) 

 

 

 

G.J. Müller (secretaris/penningmeester)   

 

 


