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1.1 INFORMATIE OVER DE STICHTING EIGEN-WIJS 
 
De stichting werd per 26 augustus 2010 opgericht bij notariële akte. 
De stichting draagt de naam: Stichting Eigen-Wijs. 
De stichting is gevestigd te Heusden. 
 
Doel 
De stichting heeft ten doel: 
1. Het beheren van gelden en materialen ten behoeve van de vrije-tijdsbesteding van personen met 

een verstandelijke beperking, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting dient het algemeen belang. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Vermogen 
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: 
a. giften en donaties; 
b. subsidies en sponsorbijdragen; 
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
 
Bestuur 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
 
1. Het aantal bestuurders is vastgesteld op vijf natuurlijke personen. 
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. 
3. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, bestaande uit;  
 
Voorzitter, de heer C.P.P.M. van den Brandt, wonende te Elshout, gemeente Heusden. 
Secretaris, de heer M.Th.J. Pennings, wonende te Kerkdriel, gemeente Kerkdriel. 
Penningmeester, mevr. J.A. Kuijs-van Gelderen, wonende te Vlijmen, gemeente Heusden. 
Bestuurders; de heer F.W.M.P. Broeren, wonende te Haarsteeg, gemeente Heusden. 
  mevr. M.J.A. den Hoet-de Wit, wonende te Sprang Capelle, gemeente Waalwijk. 
 
De stichting is sedert 27-08-2010 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 50688553. 
 
ANBI 
Met ingang van 26-08-2010 merkt de belastingdienst de stichting Eigen-Wijs aan als een ANBI. 
Fiscaal nummer: 822880234 
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1.2 VERSLAG OVER HET AFGELOPEN BOEKJAAR 
 
De activiteiten van het afgelopen boekjaar zijn als volgt nader te omschrijven: 
 
Maandagavond (iedere week) 
In het van de gemeente Heusden gehuurde gebouw aan de Constantijn Huijgensstraat 3,  
5251 LW te Vlijmen vanaf ’s avonds 19.00 uur tot 21.00 uur met medewerking van ± een 20-tal 
vrijwilligers iedere week bezigheidsactiviteiten t.b.v. onze leden. 
 
Decibellen (om de 14 dagen op donderdag) 
In het van de gemeente Heusden gehuurde gebouw aan de Constantijn Huijgensstraat 3,  
5251 LW te Vlijmen vanaf ’s avonds 19.00 uur tot 21.00 uur met medewerking van ± een 10-tal 
vrijwilligers om de week muziek maken t.b.v. onze leden. 
 
Doemaarwatjes (om de 14 dagen op donderdag) 
In het van de gemeente Heusden gehuurde gebouw aan de Constantijn Huijgensstraat 3,  
5251 LW te Vlijmen vanaf ’s avonds 19.00 uur tot 21.00 uur met medewerking van ± een 4-tal 
vrijwilligers om de week toneel spelen t.b.v. onze leden. 
 
St. Nicolaas viering 
T.b.v. alle deelnemers van alle activiteiten, alsmede ouders / verzorgers. 
 
Kerstviering 
T.b.v. alle deelnemers van alle activiteiten. 
 
Overige activiteiten 
Seizoenafsluiting t.b.v. alle deelnemers van alle activiteiten: 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Kamp 1× per 2 jaar op vrijdag, zaterdag en zondag (In 2015 op ……-……-2015). 
Uitstapje 1× per 2 jaar op 1 dag (In 2015 n.v.t.). 
Barbecue (In 2015 op ……-……-2015). 
Jaarlijkse Truckersdag i.s.m. Stichting En Route. 
Kunstroute Rabobank 2015. 
 
 
  



Pagina 3 van 5 
 

1.3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
 (na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 
  € € 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 
Instrumenten  PM PM 
Inventaris   PM  PM 
    PM  PM 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Te vorderen posten 
Contributies / activiteitenbijdragen               --           300 
                --           300 
  
Liquide middelen 
Rabobank   11.916 9.251 
Kas             942           560 
        12.858        9.811 
 
 
 
       
        12.858      10.111 
 
 
 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen         8.268        5.533 
 
 
Vooruitontvangen / Te betalen posten         4.590        4.578 
 
 
 
       
        12.858      10.111 
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1.4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 
 
 
          Uitkomst Uitkomst 
      2015       2014  
BATEN € € 
 
Subsidie gemeente Heusden  6.241 6.934 
Contributies / activiteitenbijdragen  10.017 9.165 
Giften / donaties / sponsoren  11.391 7.299 
Overige baten  4.946 1.229 
       
         32.595      24.627 
 
LASTEN 
 
Materialen en kosten activiteitengroepen  4.448 4.466 
Kosten evenementen  8.109 5.200 
Huisvestingskosten  12.357 11.593 
Kosten secretariaat  1.198 1.388 
Algemene kosten  1.083 1.514 
Overige kosten  2.515 2.122 
Kosten bestuur            150           150 
 
        29.860      26.433 
 
Positief saldo         2.735 -/-        1.806 
      
        32.595      24.627 
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Waarderingsgrondslagen 
 
De op de balans opgenomen activa alsmede vooruitontvangen en te betalen posten zijn voor zover 
niet anders in de toelichting vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
De om niet verkregen instrumenten en inventaris bij de start van de Stichting Eigen Wijs zijn  
als een PM post op de balans opgenomen. 
 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, gewaardeerd 
tegen uitgaafprijs. 
 
 
Resultaatbestemming 
 
Voorgesteld wordt het positief saldo over de verslagperiode ad. € 2.735 ten gunste van het eigen 
vermogen te brengen. Dit voorstel is reeds in het jaarverslag verwerkt. 
 
 
Eigen vermogen 
    € 
Stand per 31 december 2014 5.533 
Af : Batig saldo 2015        2.735 
Stand per 31 december 2015        8.268 
 
 
Kosten bestuur 
    € 
Hieronder opgenomen kosten attenties, alsmede vergoeding vergaderkosten bestuur           150 
 
Aan bestuurders van de stichting zijn geen uitkeringen gedaan. 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Heusden m.b.t. het pand aan de 
Constantijn Huijgersstraat 3, 5251 LW te Vlijmen. 
De huurprijs bedraagt € 6.401,38 per jaar m.i.v. 01-11-2010. 
De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd met een door de gemeenteraad vast te stellen indexering. 


