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1

Algemene informatie

Stichting De Sleutel is een burgerinitiatief in het dorp Austerlitz, gemeente Zeist. De Stichting is
opgericht op 03-08-2018 en gevestigd aan De Beaufortweg 16, 3711 WW te Austerlitz, gemeente
Zeist. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72285591.
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Beleid en Strategie

Stichting De Sleutel ondersteunt projecten die de zorg voor en het welzijn van de inwoners van
Austerlitz uit algemeen belang bevorderen en die zonder deze steun niet gerealiseerd kunnen
worden. Aan deze doelstelling ontleent de Stichting haar naam. Zij doet dat door een bijdrage te
leveren middels leningen of subsidies.
Statutaire doelstelling
1. De financiële ondersteuning van activiteiten die de leefbaarheid van Austerlitz en de sociale
samenhang tussen de inwoners van Austerlitz bevorderen.
2. De Stichting is werkzaam in Austerlitz, gemeente Zeist.
3. Het bieden van aanvullende financiële ondersteuning voor projecten en Stichtingen die de
zorg voor en het welzijn van inwoners van Austerlitz bevorderen en waar zonder deze steun
deze projecten niet gerealiseerd kunnen worden.
4. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Werkzaamheden
De activiteiten van Stichting De Sleutel blijven beperkt tot:
a. het inzamelen van gelden in de vorm van giften en het aangaan van leningen via crowdfunding,
b. het verlenen van subsidies aan de eerdergenoemde activiteiten,
c. financiële steun voor investeringen die aan de bovengenoemde activiteiten bijdragen,
d. het verstrekken van leningen aan Stichtingen ten behoeve van de bouw van woningen of de
verbouw van dorpshuizen.
Werving en beheer van vermogen
De Stichting komt aan middelen door:
- leningen die op basis van crowdfunding worden verkregen,
- giften en legaten,
- subsidies.
De verkregen middelen worden ingezet om de doelen van de Stichting te bereiken.
Leningen
Stichting De Sleutel verkrijgt middelen door het sluiten van overeenkomsten met particulieren in
de vorm van achtergestelde leningen, tegen een zeker rentepercentage. Met de aldus verkregen
middelen verleent De Sleutel leningen of hypotheken aan bijvoorbeeld Stichtingen ten behoeve
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van de bouw of verbouw van onroerend goed. Het betreft uitsluitend onroerend goed met het doel
de zorg voor en het welzijn van de bewoners van Austerlitz te bevorderen.
Wanneer de ANBI status is verkregen, wordt de mogelijkheid aan de geldverstrekkers geboden om
de rente op fiscaal aantrekkelijke wijze aan Stichting De Sleutel te schenken.
Giften en legaten
Middelen verkregen uit giften en legaten worden ingezet als gift voor doelstellingen die de
leefbaarheid en sociale samenhang in Austerlitz bevorderen.
Subsidies
Waar aan de orde kan de Stichting subsidie aanvragen voor de financiering van activiteiten die
passen bij de doelstelling. De aldus verkregen middelen worden ingezet voor het doel waarvoor de
subsidie is verkregen.

De Stichting voert een adequate administratie. De daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers worden zorgvuldig, gedurende zeven jaar bewaard. Hieruit kunnen te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting worden gekend.
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Bestuur en Raad van Toezicht

3.1

Bestuur
Samenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf bestuurders. De
bestuurders worden benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. In vacatures wordt steeds
zo spoedig mogelijk voorzien.
Bestuursleden zijn inwoners van Austerlitz. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in
functie benoemd. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één
persoon worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Ingeval van een
of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
De benoemde bestuursleden in 2018 - 2019 zijn:
- de heer Jan Snijders, voorzitter
- de heer Jan Cremer, secretaris
- de heer Carl Timmermans, penningmeester
- mevrouw. Carol Dohmen, bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur is gelijk aan de samenstelling van het bestuur van de
WoonStichting NuVoorStraks. Hier is voor gekozen omdat het grootste beoogde project van
Stichting De Sleutel voortkomt uit een financieringsvraagstuk van deze WoonStichting. In
hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.
Vertegenwoordiging en bevoegdheden
Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de
Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur is belast met het
besturen van de Stichting. Het bestuur is alleen bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen indien de Raad
van Toezicht voorafgaand aan het besluit schriftelijke toestemming heeft verleend.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Besluiten van
het bestuur aangaande het vermogen van de Stichting vereisen altijd voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
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Vergaderingen
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Austerlitz. Het bestuur komt tenminste
eenmaal per kwartaal bij elkaar. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
een jaarvergadering gehouden, waar in elk geval de vaststelling van de balans en de staat van
baten en lasten aan de orde komt. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze
afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment
wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist
aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend
door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen
worden vervolgens bewaard door de secretaris. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur
hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Besluitvorming
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een
vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter
beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een
bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

3.2

Raad van Toezicht
Samenstelling

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van
Toezicht vast te stellen aantal van ten minste twee en ten hoogste vijf natuurlijke personen. De
leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.
Er dient altijd tenminste één inwoner van het dorp Austerlitz deel uit te maken van de raad van
toezicht.
In 2019 zijn de volgende personen benoemd tot leden van de Raad van Toezicht:
- de heer Rudi Boekhoven, voorzitter
- de heer Gerard Marlet, inwoner Austerlitz
- de heer Guus van Montfort
- de heer Willem de Bruin
Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers van de Stichting. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de
Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
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Vergaderen
De Raad van Toezicht komt ten minste viermaal per jaar bijeen. De leden van de Raad van Toezicht
ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Ten minste viermaal per jaar komen het bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke
vergadering bijeen om de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid te
bespreken. Zowel het bestuur als de Raad van Toezicht zijn bevoegd een gemeenschappelijke
vergadering te beleggen.
De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van
Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van
Toezicht in de leiding van de vergadering.
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Financiële gegevens

4.1

Boekjaar en jaarstukken

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur maakt jaarlijks binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting op
en stelt deze vast na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor
zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
In een bijlage van dit beleidsplan zijn de financiële gegevens verwerkt. Hieruit blijkt dat het eigen
vermogen van de Stichting zeer beperkt is. De beloning van bestuurders en Raad van Toezicht zijn
beperkt tot het verstrekken van een onkostenvergoeding als er daadwerkelijk onkosten worden
gemaakt. De verwachting is dat deze kosten zeer beperkt zijn. Hierdoor is er een meer dan
redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen, immers de kosten zijn minder dan 5%.
4.2

Ontbinding en vereffening

Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet
met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. De bestemming van het batig saldo komt ten goede aan de Stichting Austerlitz
Samen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30191591.
Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo
behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. In andere gevallen
van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding
anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars
aangewezen persoon.
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5

Werkplan 2019-2020

5.1

Algemeen

De Stichting is opgericht en ingericht in 2018. De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht
zijn aangezocht en benoemd en de Stichting is juridisch, administratief en financieel ingericht. In
2019 wordt de ANBI status aangevraagd. Met de ANBI status wordt het voor geldverstrekkers
interessanter giften te realiseren.
De website van Stichting De Sleutel gaat in de eerste helft van 2019 online.
De Stichting richt zich vooralsnog op het mede-mogelijk maken van projecten binnen het Hart van
Austerlitz. Het Hart van Austerlitz is een uniek nieuwbouw- en renovatieproject in het centrum van
Austerlitz. Het project onderscheidt zich door de grote inbreng van diverse burgerinitiatieven uit
het dorp. Wonen, zorg, cultuur en ontmoeten van verschillende generaties staan centraal.
Het Hart van Austerlitz omvat een nieuwe basisschool, Pirapoleon WereldKidz, een nieuwe
peuterspeelzaal, de Piraatjes, en een deels nieuw, deels gerenoveerd dorpshuis ’t Trefpunt. Boven
het multifunctionele gebouw worden 25 sociale huurwoningen gebouwd door de
woningcorporatie Woongoed Zeist, waarvan 17 woningen geschikt voor zorg en acht
starterswoningen. Op de begane grond worden 15 woningen gebouwd: zeven voor starters,
koopwoningen aan de onderkant van de vrije sectormarkt, en acht patio-zorgwoningen. In de
zorgwoningen worden naar behoefte zorg- en welzijnsarrangementen aangeboden door het
burgerinitiatief de coöperatie Austerlitz Zorgt.

5.2

Projecten

De projecten van Stichting De Sleutel binnen het Hart van Austerlitz zijn bij het opstellen van dit
beleidsplan:

Project 1

Medefinanciering zorgwoningen NuVoorStraks
In het kort

De acht patio-zorgwoningen worden gekocht en beheerd door het burgerinitiatief WoonStichting
NuVoorStraks. Met de aankoop zorgt WoonStichting NuVoorStraks er mede voor dat de woningen
beschikbaar blijven voor inwoners uit Austerlitz met een zorgvraag. Met de medefinanciering door
Stichting De Sleutel wordt de aankoop van de woningen door WoonStichting NuVoorStraks
mogelijk gemaakt.
Financieringsmodel
Stichting de Sleutel is medefinancier van de acht patio-zorgwoningen in het Hart van Austerlitz.
De woningen vragen een investering van € 1,89 miljoen en worden als volgt gefinancierd:
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-

-

70% via een leningsovereenkomst met de Triodosbank. De overeenkomst is in 2018 tegen zeer
aantrekkelijke voorwaarden afgesloten. De zekerheidstelling voor de lening is een
gemeentegarantie, eveneens ondertekend in 2018.
Een provinciale subsidie ter hoogte van € 75.000.

Stichting De Sleutel financiert het resterende deel van de investering, € 545.000. De benodigde
middelen worden middels crowdfunding verkregen. Het betreft grotendeels leningen van
particulieren en voor een beperkt deel van instellingen en bedrijven aan Stichting De Sleutel,
alsmede giften. Ter zekerstelling van de leningen wordt door de WoonStichting NuVoorStraks een
tweede hypotheek op haar woningen verstrekt aan Stichting de Sleutel.
Voorwaarden voor de leningen
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

De looptijd van de leningen bedraagt 10 jaar
De vaste rente bedraagt 3%; deze wordt elk jaar aan het einde van het jaar betaald
De minimale inleg per geldverstrekker is € 5000, in overleg kan hier bij uitzondering van
worden afgeweken
De mogelijkheid wordt geboden om de rente te schenken
Na 10 jaar worden de leningen afgelost en mogelijk nieuwe leningen aangegaan, dit ter
beoordeling van het bestuur
Leningen worden vastgelegd in een onderhandse akte
Iedere geldverstrekker heeft dezelfde rechten1
Tussentijdse aflossing door Stichting De Sleutel is zeer beperkt mogelijk, de lening is wel
overdraagbaar
Vervroegde aflossing binnen 10 jaar is alleen mogelijk als (een deel van) de woningen
voortijdig wordt verkocht
Aflossing van de leningen geschiedt in dat geval op basis van loting. De loting wordt
voorafgegaan door een inventarisatie van deelnemers die willen dat hun lening wordt afgelost.
Afhankelijk van het beschikbare bedrag voor aflossing vindt loting tussen de deelnemers
plaats.

Indien de ANBI-status wordt verleend, krijgen de geldverstrekkers het aanbod om (een deel van)
de lening om te zetten in een periodieke gift. Een onderhandse akte van schenking wordt dan
opgemaakt. De geldverstrekkers kunnen er ook toe besluiten om alleen (een deel van) de jaarlijkse
rente te schenken. De giften worden aangewend conform de doelstelling van Stichting De Sleutel.
Verkrijgen van middelen
Stichting De Sleutel is in januari 2019 gestart met de crowd-funding voor het benodigde bedrag
van € 545.000 middels achtergestelde leningen en giften. Er is een prospectus gemaakt met de
exacte voorwaarden van de leningen aan Stichting De Sleutel. Eind januari 2019 is een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden, na hiervoor in Austerlitz huis-aan-huis een uitnodiging te
Deelname aan de leningen staat geheel los van de toewijzing van deze woningen. Dat gebeurt op basis van
zorgbehoefte en leeftijd
1
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hebben bezorgd. en er zijn artikelen gepubliceerd in de Nieuwsbode Zeist en in het informatie
magazine van Austerlitz Belang, de Prikkel Belangstellenden werden persoonlijk benaderd en
verder geïnformeerd over de mogelijkheden. In de eerste helft van het jaar worden de contracten
opgemaakt voor de leningen aan De Sleutel. De leningverstrekkers hebben de mogelijkheid de
rente als gift aan Stichting De Sleutel te schenken.
Een belangrijke activiteit in de tweede helft van 2019 is het onderhouden van de communicatie
met de verstrekkers van leningen en giften voor het eerste project: het geld zal immers pas in
2020, bij oplevering van de woningen aan WoonStichting NuVoorStraks, daadwerkelijk verstrekt
kunnen worden.

Project 2

Medefinanciering Vernieuwing en Renovatie Dorpshuis
In het kort

Stichting De Sleutel onderzoekt de mogelijkheden voor medefinanciering van de vernieuwing en
renovatie van Dorpshuis ‘t Trefpunt in Austerlitz. Parallel aan de activiteiten voor de crowdfunding van Stichting De Sleutel voor de medefinanciering van de zorgwoningen van
WoonStichting NuVoorStraks, is een bedrag van € 100.000,00 toegezegd, voor dit project.
Stichting De Sleutel werkt in het eerste halfjaar van 2019 de voorwaarden voor zowel de
leningverstrekkers als voor het verstrekken van de lening aan Stichting Dorpshuis Austerlitz verder
uit.
Stichting Dorpshuis Austerlitz
In de statuten van de Stichting Dorpshuis Austerlitz wordt het doel als volgt omschreven:
“De Stichting heeft tot doel het beheer en de exploitatie van een gebouw, waarin de bestaande en nog
op te richten plaatselijke verenigingen, instellingen en groeperingen of daaraan verwant zijn, hun
activiteiten tot ontplooiing kunnen brengen op zodanige wijze dat daardoor een bijdrage wordt
geleverd tot de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale samenleving”.
De Stichting Dorpshuis Austerlitz (SDA) heeft als belangrijke taak het stimuleren en bevorderen
van de sociale binding in het dorp voor alle doelgroepen. Met deze beleidslijn wil de SDA bijdragen
aan de vitaliteit van het dorp en haar verenigingen (vertegenwoordigt in de verenigingsraad) en
waar haar bewoners zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden. Zij doet dit niet
alleen, maar werkt hierin samen met organisaties binnen het dorp zoals Vereniging Austerlitz’
Belang, coöperatie Austerlitz Zorgt, peuterspeelzaal De Piraatjes, basisschool Pirapoleon
(onderdeel van WereldKidz) en alle verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis.
Samenwerkingspartners buiten het dorp zijn onder andere wooncorporatie Woongoed Zeist,
WereldKidz en de Gemeente Zeist.
Het huidige dorpshuis bestaat zo’n 50 jaar en is, ondanks regelmatig onderhoud en aanpassingen,
verouderd. Om de diverse functies die het dorpshuis anno 2019 vervult goed te faciliteren, wordt
het dorpshuis deels gesloopt en nieuw gebouwd en deels ingrijpend gerenoveerd. Om dit te
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realiseren wordt het dorpshuis begin 2019 voor 1,5 jaar gesloten, waarbij tijdelijke opvang elders is
geregeld. Medio 2020 zal het vernieuwde dorpshuis weer opengaan, waarbij het volledig
geïntegreerd is in het nieuwe MFA met school, peuterspeelzaal en diverse woningen geschikt voor
zorg.
Financieringsmodel
De totale investering in nieuwbouw en renovatie bedraagt € 900.000,00 ex btw. In juni 2018 is
hiervoor een convenant getekend tussen de gemeente Zeist en de Stichting Dorpshuis Austerlitz.
De bijdrage van de SDA is gemaximeerd op € 200.000,00. De SDA kan hiervan € 100.000,00
financieren uit de bestaande reservering voor onderhoud, de overige € 100.000,00 moet het
dorpshuis uit eigen middelen financieren. De tijdelijke sluiting van het dorpshuis leidt bovendien
tot omzetverlies en extra kosten. De lening van Stichting De Sleutel is voor SDS onontbeerlijk voor
de eigen bijdrage in de nieuwbouw en renovatie.
Voor de diverse functies en activiteiten van dorpshuis, peuterspeelzaal en zorgverlener Austerlitz
Zorgt zijn eveneens investeringen voor de noodzakelijke inrichting nodig. Mogelijkheden voor de
financiering van deze investeringen middels giften worden in 2019 verder besproken en verder
uitgewerkt.

Project 3

Subsidie inrichting ontmoetingsruimten en keuken dorpshuis
In het kort

De zorgwoningen in het Hart van Austerlitz krijgen dit predicaat op grond van de inrichting van de
woningen én de aanwezigheid van voorziening binnen het complex.
De zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt biedt de zorgarrangementen aan, het dorpshuis fungeert als
ontmoetingsruimte voor diverse voorzieningen: Austerlitz Eet, Austerlitz Beweegt en Dagopvang.
De eerste twee voorzieningen betreffen een uitbreiding van het bestaande arrangement, de
dagopvang is een nieuwe voorziening, waarbij de foyer gaat fungeren als een huiskamer zoals dat
in verpleeghuizen is geregeld.
Financiering
De Stichting Dorpshuis Austerlitz en de coöperatie Austerlitz Zorgt financieren gezamenlijk het
grootste deel van dit project, door subsidie aan te vragen bij relevante fondsen. Een eigen bijdrage
uit het dorp is daarbij welkom en vergroot de betrokkenheid van de gemeenschap. Voor sommige
fondsen is een bijdrage ook voorwaardelijk.
Stichting De Sleutel heeft het voornemen door middel van een éénmalige subsidie een relatief
bescheiden bijdrage leveren aan dit project. De begroting hiervoor wordt in de eerste helft van
2019 door Stichting Dorpshuis Austerlitz en de coöperatie Austerlitz zorgt uitgewerkt. Op basis
hiervan zal het bestuur van De Sleutel een voorstel tot subsidiëring doen, nadat goedkeuring door
de Raad van Toezicht is verkregen.
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Details betreffende de inrichting
De inrichting betreft:
- gedeeltelijk nieuwe inrichting van de centrale ontmoetingsruimte en de diverse oefen- en
vergaderruimten van de diverse verenigingen
- voorzieningen in de centrale ontmoetingsruimte voor dagopvang van de bewoners van de
zorgwoningen en andere bewoners uit Austerlitz die daarvoor in aanmerking komen
- aanpassingen en modernisering van de keuken van het dorpshuis, zowel in het licht van
gebruik door bewoners met een zorgvraag als vanwege energiebesparende voorzieningen
- inrichting van het gezondheidscentrum in het dorpshuis t.b.v. de dorpsondersteuner en de
wijkverpleegkundige van Austerlitz Zorgt.
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Bijlage

Winst- en verliesrekening - Balans

Verlies- en winstrekening

Inkomsten
verstrekte hypotheek van NuVoorStraks
verstrekte hypotheek van Dorpshuis
giften ANBI

definitief schatting:
2018
2019
rente

bedrag

3%
3,25%

550.000
100.000

Totale inkomsten

schatting:
2020

2.021

2.022

2.023

2.024

16.500
3.250
2.500

16.500
3.250
1.000

16.500
3.250
1.000

16.500
3.250
1.000

16.500
3.250
1.000

0

0

22.250

20.750

20.750

20.750

20.750

669
0
57
726

0
0
0
0

200
200

-

-

-

-

16.500
3.000

16.500
3.000

16.500
3.000

16.500
3.000

16.500
3.000

0

19.500

19.500

19.500

19.500

19.500

25
0
25

12
25
0
37

250
50
144
25
200
669

250
50
144
25
200
669

300
75
144
25
200
744

300
75
144
25
200
744

300
75
144
25
200
744

751

37

20.369

20.169

20.244

20.244

20.244

-751

-37

1.881

581

506

506

506

550.000
100.000
650.000

550.000
100.000
650.000

550.000
100.000
650.000

550.000
100.000
650.000

550.000
100.000
650.000

550.000
100.000

550.000
100.000

550.000
100.000

550.000
100.000

550.000
100.000

Uitgaven
eenmalig
Notariskosten oprichting stichting
kosten ANBI status
kamer van koophandel
subtotaal
Uitgaven
jaarlijkse financieringslasten
onderhandse lening tgv NuVoorStraks
onderhandse lening tgv Dorpshuis
subtotaal

3%
3%

550.000
100.000
0

jaarlijkse exploitatiekosten
accountantskosten
bankkosten
website
kamer van koophandel
kantoorkosten
subtotaal
Totale uitgaven
RESULTATEN

Balans per eind van het jaar
Vorderingen
Uitgeleend geld aan NuVoorStraks
Uitgeleend geld aan Dorpshuis
Totaal aan uitgeleend geld
Schulden
Opgenomen geld tgv NvS
Opgenomen geld tgv Dorpshuis
Opgenomen bij NvS
Totaal aan opgenomen geld
Resultaat
VERMOGEN

16

751
751

37
37

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

-751
-751

-37
-788

1.881
1.093

581
1.674

506
2.180

506
2.686

506
3.192

