ANBI VERANTWOORDING 2015
In het kader van het feit dat De Oever een ANBI instelling is, wordt inzichtelijk gemaakt hoe De Oever functioneert
en wat De Oever is.
De officiële naam luidt: Stichting Werkgroep Oudorp. Publiekelijk bekend onder de naam: Wijkcentrum De
Oever. De overige gegevens zijn:



KvK nummer: 238301



Post- of bezoekadres met verdere gegevens:. Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar
Telefoonnummer: 072 – 5117311
Emailadres: info@de-oever.nl
WWW-adres: www.de-oever.nl/



Doelstelling volgens de statuten:
Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in Oudorp. Het behartigen van belangen van bewoners
in contacten en overleg met andere betrokken, welke belangenbehartiging met name betrekking heeft op
het woon- en leefklimaat in Oudorp. Het verzorgen van een breed aanbod van maatschappelijke activiteiten
ten behoeve van de bewoners van Oudorp zowel in als buiten het wijkcentrum.



De hoofdlijnen van het actuele beleid;
Verbindingen leggen met stichtingen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties die werkzaam zijn in
de wijk Oudorp. Initiatieven voor activiteiten door bewoners in en buiten het wijkcentrum ondersteunen en
begeleiden. Nieuwe activiteiten ontwikkelen om nieuwe doelgroepen te bereiken. Kinder- en jongerenwerk
uitvoeren, voor kinderen en jong-volwassenen van 5 tot 18 jaar, gericht op ontspanning, sport en beweging,
cultuur en educatie. De ontmoetingsfunctie van het wijkcentrum bevorderen. Activiteiten in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning huisvesten. De mogelijkheid creëren mensen werk te bieden ter
voorbereiding op terugkomst in het arbeidsproces of deel te nemen aan de samenleving.



Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:
Bestuurssamenstelling:
MHJ van Hooff voorzitter; A.G.A. Boots penningmeester; J.Schut secretaris, bestuurslid; N.A.J. Bruin
bestuurslid.
Beloningsbeleid: Vrijwilligers, waaronder het bestuur, krijgen alleen de gemaakte onkosten vergoed.
De vaste staf valt onder de Cao voor Welzijn en Zorg. Eventuele uitzendkrachten vallen onder de Cao
voor Uitzendbureaus.



Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling, hiervoor wordt verwezen
naar de website.

ANBI-VERANTWOORDING 2015, incl. de cijfers over 2014
Stichting Wijkcentrum De Oever Oudorp
Amstelstraat 1

Postcode:
Plaats:

1823 EV
Alkmaar

BALANS 2015
ACTIVA

PASSIVA
€

Code Omschrijving
1

per 31-12-14

per 31-12-15 Code Omschrijving

Vastgestelde middelen

Inventaris
2

4

13.156,00

9.255,00

5.752,00
48.330,00

5.752,00
47.918,00

89.126,00

112.027,00

Vlottende middelen

2.1 Voorraden
2.2 Debiteuren en transitoria
3

Liquide middelen

156.364,00

6.250,00

3.750,00

33.464,00

62.840,00

inzake vernieuwing/onderhoud

44.286,00

23.208,00

Vermogen

72.364,00

85.154,00

156.364,00

174.952,00

Schulden op korte termijn

Crediteuren en transitoria

6

7
TOTAAL

Schulden op lange termijn

rentedragende leningen
5

174.952,00

€
per 31-12-14 per 31-12-15

Voorzieningen

TOTAAL

2015
Algemeen
Er wordt een toelichting gegeven over de posten die van belang zijn voor de ANBI publikatieplicht.
De normale posten zoals debiteuren, transitoria vloeien voort uit de bedrijfsvoering.
Wel wordt stilgestaan bij de voorzieningen- en vermogensposten.
SPECIFICATIE BIJ DE BALANS VAN VOORZIENINGEN EN VERMOGEN

Omschrijving
6 Voorzieningen
Er is een bedrag voor onderhoud gereserveerd, gelijk aan het voorgaand jaar ter grootte van
Voorts is een voorziening in 2014 in het leven geroepen voor het vervangen van de verlichting.
Een groot deel van de bestaande verlichting wordt omgezet in LED-verlichting. In 2014 is een aantal keren
ingebroken en daardoor is een voorziening voor camera beveiling opgenomen. In 2015 is het
grootste gedeelte gerealiseerd. De voorziening is derhalve afgenomen van € 22.000.-- in 2014 naar € 922.--in 2015.

Bedrag €
22.286,00

922,00
23.208,00

7 Vermogen
Het vermogen is toegenomen in 2015 door het resultaat van de exploitatie. Dit vermogen, wordt mede i.v.m. een onzekere
toekomst door mogelijke bezuinigingen, gereserveerd. Tevens dient het als buffer voor mogelijke tegenvallende exploitatie resultaten.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Code Omschrijving

1
2
3
4.1
4.2
5
6,1
6,2
7.

Resultatenrekening 2015
€
€
Lasten
Baten

Personele kosten
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten
Cursussen
Overig
Overheidssteun
Steun van particuliere zijde
Gemeentelijke subsidie

205.012,00
260.701,00
37.134,00
65.651,00
6.167,00
30.004,00
0,00
2.012,00

TOTAAL

606.681,00

Positief exploitatie resustaat

12.790,00

18.807,00
203.609,00
810,00
56.191,00
8.409,00
80.866,00
0,00
1.055,00
249.724,00
619.471,00

Code Omschrijving

1
2
3
4.1
4.2
5
6,1
6,2
7.

Personele kosten
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten
Cursussen
Overig
Overheidssteun
Steun van particuliere zijde
Gemeentelijke subsidie
TOTAAL

Positief exploitatie resustaat

Resultatenrekening 2014
€
€
Lasten
Baten

176.632,00
263.566,00
28.511,00
25.757,00
4.048,00
54.321,00

0,00
216.480,00
257,00
20.744,00
4.958,00
75.661,00

11.413,00
0,00
564.248,00

23.009,00
232.162,00
573.271,00

9.023,00

Algemeen
Er wordt een toelichting gegeven over de posten die van belang zijn voor de ANBI publikatieplicht.
De normale posten zoals debiteuren, transitoria vloeien voort uit de bedrijfsvoering.
Wel wordt stilgestaan bij de voorzieningen- en vermogensposten.
1 Personele lasten
Het wijkcentrum heeft enkele professionals in dienst, die salaris ontvangen. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet bij de exploitatie van het centrum.
2 Huisvestingskosten
Het centrum is eigendom van de gemeente. De stichting huurt het van de gemeente.

Daarbovenop komen de energielasten, het schoonhouden en het onderhoud van de inventaris.
Enige ruimten zijn verhuurd en komen t.g.v. de exploitatie.

3 Organisatiekosten
Hieronder vallen de kosten voor automatisering, kantoorbenodigdheden en vergaderkosten. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

4 Activiteiten
Dit betreffen de cursussen die gegeven worden aan buurtgenoten. De activiteiten t.b.v. de buurt worden onder deze post eveneens opgenomen.
Enige activiteiten zijn; een snuffelmarkt; bridgetoernooien; een eetcafé; jongerenactiviteiten; kunst en cultuuruitingen; bodyfit; kookcursussen; etc.

5 Overig
De opbrengsten vanuit de bar komen hier tot uitdrukking, alsmede de daarmee gepaard gaande kosten e.d. .
6 en 7Steun van de particuliere zijde en gemeentelijke subsidie.
De gemeentelijke subsidie is nodig om het hoofd boven water te houden, daarnaast ontvangt de stichting incidentele bijdrage

van bijv. het Oranje Fonds.

