Jaarverslag 2017
Stichting Doorns Belang
Stichting 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.
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. In maart 2015 is
een aantal artikelen van de statuten aangepast. De doelstelling van de stichting luidt sinds 2007 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 defensieve wijze 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, is beschreven in een beleggingsstatuut.
De stichting mag geen winst maken en moet elk jaar 90% van alle netto-opbrengsten uitgeven aan
goede doelen. 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 2017
In 2017 heeft Stichting Doorns Belang voor de volgende projecten subsidie toegekend:
•
•
•
•
•
•
•
•

IJsclub
Watertappunt Kameleon
Optocht oude brandweerauto's
Hartveilig/ AED's
5 mei concert cello
SCAUH: schoolkorenfestival
Onderstel vleugel cultuurhuis
Koningsdag

In totaal werd voor een bedrag van € 61.000,= subsidie aangevraagd. Aan een aanvraag is geen
subsidie toegekend. De overige subsidieverzoeken zijn gehonoreerd.
Bestuurssamenstelling in 2017
Per 31 december 2017 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:
•
•
•
•

Chr. Kraan (voorzitter)
W. Jansen (penningmeester)
A.J. Smits-Veenendaal (secretaris)
W.C.J. van der Heijden

Organisatie
In 2017 zijn er geen organisatorische en financiële wijzigingen geweest.
Plannen 2018
Wat betreft de goede doelen zal Stichting Doorns Belang in 2018 op dezelfde wijze acteren als in
voorgaande jaren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(x € 1.000,=)
2017

2016

€

€

€

€

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

2.116

2.204

1

3

48

56
49

59

2.165

2.263

2.075

2.098

PASSIEF
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

0

0

90

165
90

165

2.165

2.263

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
(x € 1.000,=)
2017
€

Begroot
2017
€

2016
€

Baten
Financiële baten en lasten per saldo

39

38

94

Verstrekte subsidie
Algemene kosten

57
5

31
7

92
5

Totaal lasten

62

38

97

-23

0

-3

Lasten

Exploitatiesaldo totaal

TOELICHTING JAARCIJFERS 2017
Balans
De financiële vaste activa betreffen effecten (beleggingen); de stichting heeft geen materiële vaste
activa. Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. 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
Verstrekte subsidies worden als last verantwoord als de toezegging is gedaan.
De algemene kosten van de stichting betreffen voornamelijk bestuurskosten, kantoorkosten (bouw +
onderhoud website), administratie- en accountantskosten en incidenteel adviseurskosten.

