Jaarverslag 2013
Stichting Doorns Belang
Stiching Doorns Belang ondersteunt projecten die bijdragen aan het algemeen belang van de
Doornse gemeenschap. Alle ingezetenen van Doorn moeten er in principe gebruik van kunnen
maken. Ook kan het om projecten gaan die de cultuurhistorische waarden of andere waarden van
Doorn bewaren of versterken.
Om meer transparantie en duidelijkheid te krijgen in hoe Stichting Doorns Belang werkt, heeft de
stichting in 2013 een aantal grote stappen gezet. Het runnen van een stichting is namelijk niet iets
wat je er even bij doet, zeker niet nu de wet- en regelgeving verandert. In dit jaarverslag leest u wat
de stichting heeft gedaan om professioneler en transparanter te worden, maar ook, en daar draait
alles natuurlijk om, welke goede doelen de stichting in 2013 heeft gesteund.
Doelstelling Stichting Doorns Belang
Tot medio 2006 is door de Doornse Centrale Antenne Stichting (DCAS) het kabelnet in Doorn
geëxploiteerd. In vervolg op de verkoop van het kabelnet is besloten de doelstelling van de stichting
aan te passen. Hiertoe zijn op 26 november 2007 de statuten van de stichting gewijzigd. Daarbij is
onder meer de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Doorns Belang v/h DCAS. De doelstelling
van de stichting luidt sindsdien als volgt:
a. het ondersteunen, bijstaan, financieren, ontwikkelen en promoten van projecten, initiatieven en
dergelijke die het algemeen belang van de Doornse gemeenschap in de ruimste zin van het woord
dienen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk zijn.
Hierboven staat de doelstelling van Stichting Doorns Belang zoals beschreven in de statuten. Kortweg
komt het erop neer dat Stichting Doorns Belang projecten financieel ondersteunt die bijdragen aan
het algemeen belang van de Doornse gemeenschap. Alle ingezetenen van Doorn moeten er in
principe gebruik van kunnen maken. Ook kan het om projecten gaan die de cultuurhistorische
waarden of andere waarden van Doorn bewaren of versterken.
Werkwijze Stichting Doorns Belang
Met de verkoop van het kabelnet beschikt de stichting over een stamkapitaal dat intact moet blijven.
Dit kapitaal wordt op allerlei manieren belegd op advies van en in samenspraak met de bank. Met de
opbrengsten kan de stichting projecten financieren conform de statuten. Hoe de stichting exact
omgaat met beleggingen, moet nog beschreven worden in een beleggingsstatuut. Dat staat voor
2014 op de planning.
De stichting mag geen winst maken en moet elk jaar 90% van alle opbrengsten uitgeven aan goede
doelen. De overige 10% wordt gebruikt om de kosten te dekken, denk aan kosten accountant,
website, bank, administratie e.d. Elk jaar controleert de accountant de jaarrekening van de stichting.
Organisaties, verenigingen e.d. die een beroep willen doen op Stichting Doorns Belang kunnen een
subsidie aanvragen. Deze aanvraag wordt door het stichtingsbestuur vervolgens getoetst aan de
statuten en eventuele wettelijke en/of fiscale regels alvorens het bestuur een beslissing neemt.

Goede doelen in 2013
In 2013 deden de volgende organisaties een beroep op Stichting Doorns Belang:
•
•
•
•
•
•
•
•

Huis Doorn voor het realiseren van een expositieruimte over WO I, cruciaal voor het
voorbestaan van dit unieke museum
De kerk op de Ludenlaan voor het onderhoud van de kerk en daarmee het voortbestaan van
dit cultuurhistorische unieke stukje Doorn
Seniorentocht waardoor Doornse ouderen een dagje uit kunnen
Gymnastiekvereniging Unitas voor het voortbestaan van deze stichting
Voetbalvereniging DEV voor de aanschaf van voetbalmateriaal
De Oranjevereniging Doorn om herdenkingsmokken ter ere van de troonswisseling te kunnen
schenken aan alle Doornse basisschoolleerlingen
Stichting Doornroosje voor de organisatie van een vakantieweek voor Doornse ouderen en
mindere validen
Parel van de Heuvelrug, een eenmalige activiteit georganiseerd door de Raad van de kerken

In totaal werd voor een bedrag van € 40.000 subsidie aangevraagd. Alle aanvragen zijn goedgekeurd.

Bestuurssamenstelling in 2013
Per 31 december 2013 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:
•

Chr. Kraan (voorzitter vanaf 1 januari 2013)

•

W. Jansen (penningmeester vanaf 1 januari 2013)

•

A.J. Smits-Veenendaal (secretaris)

•

H.J.F. Reeringh

•

J. Brouwer

•

W.C.J. van der Heijden (vanaf 1 januari 2013)

Het bestuur is in 2013 veranderd. De heer H.J.F. Reeringh is wegens ziekte per 1 januari 2013
opgevolgd door de heer Chr. Kraan als voorzitter. De heer Reeringh treedt per 1 januari 2014 af als
bestuurslid. De heer J. Brouwer is per 1 januari 2013 opgevolgd door de heer W. Jansen als
penningmeester. De heer Brouwer blijft tot medio 2015 aan als bestuurslid. Daarnaast is de heer
W.C.J. van der Heijden het bestuur komen versterken, zodat we na het aftreden van de heer Brouwer
(het laatste bestuurslid van het originele bestuur dat destijds begon) halverwege 2015 met een goed
ingewerkt bestuur verder kunnen.

Organisatie
In 2013 zijn een aantal organisatorische zaken opgezet en verbeterd ten behoeve van meer
transparantie, duidelijkheid en professionaliteit zoals de huidige tijd verlangt:

•Er is een huishoudelijk reglement opgesteld om bestaande richtlijnen en procedures vast te leggen;
•Het beleidsplan is vernieuwd;
• Er is een website gemaakt om belanghebbenden en geïnteresseerden op een goede manier en
transparant van informatie te kunnen voorzien hoe de Stichting Doorns Belang werkt
Plannen 2014
Wat betreft de goede doelen zal Stichting Doorns Belang in 2014 op dezelfde wijze acteren als in
voorgaande jaren. Wel wil de stichting in 2014 een beleggingsstatuut maken, waarin duidelijk staat
omschreven hoe de stichting met haar kapitaal omgaat. Ook is de kans groot dat de stichting
overstapt naar een andere bank gezien aangescherpte bankregels, verhoging van bankkosten en wij
twijfels hebben of onze huidige bank wel de beste partij is om ons van het beste advies te voorzien.
Daarom hebben we inmiddels een andere bank gevraagd om met een voorstel te komen, zodat we
beide banken met elkaar kunnen vergelijken en uiteindelijk kunnen kiezen wie ons het beste bedient.

Jaarcijfers 2013
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(x EUR 1,=)
2013
€

2012
€

€

€

ACTIEF
Financiële vaste activa
Effecten
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1.446.125

1.437.811

30.649

32.716

607.595

580.476
638.244

613.192

2.084.369

2.051.003

2.053.633

2.042.403

PASSIEF
Eigen vermogen
Algemene reserve
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

500

0

30.236

8.600
30.736

8.600

2.084.369

2.051.003

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
(x EUR 1,=)
2013
€

Begroot
2013
€

2012
€

Baten
Financiële baten en lasten per saldo

63.747

58.600

74.475

Lasten
Verstrekte subsidie
Algemene kosten

39.464
13.053

37.500
21.000

-1.800
15.301

Totaal lasten

52.517

58.500

13.501

Exploitatiesaldo totaal

11.230

100

60.974

Resultaatbestemming
Mutatie algemene reserve

11.230

100

60.974

TOELICHTING JAARCIJFERS 2013
Balans
De financiële vaste activa betreffen effecten (beleggingen), de stichting heeft geen materiële vaste
activa. De vorderingen betreffen de ontvangen rente op de bankrekeningen en obligaties. De liquide
middelen bestaan uit hoofdzakelijk uit spaarbankrekeningen. De kortlopende schulden betreffen te
betalen subsidies en kosten samenhangend met de bedrijfsvoering.
Rekening van baten lasten
Versterkte subsidies worden als last verantwoord als de toezegging is gedaan. De verstrekte subsidie
in 2012 is negatief doordat een reeds toegekende subsidie aanvraag is ingetrokken.
De algemene kosten van de stichting betreffen voornamelijk bestuurskosten, kantoorkosten (bouw +
onderhoud website), administratie- en accountantskosten en incidenteel adviseurskosten.

