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VOORWOORD

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van Stichting Steun de
woningvereniging De Burgh.
Het doel van de stichting is om fondsen te verwerven en andere
activiteiten te ondernemen ten behoeve van het woonproject De Burgh in
Wageningen.
Dit woonproject is in oktober 2014 van start gegaan. Het project biedt
huisvesting en zorg aan 8 jongvolwassenen met een lichte verstandelijke
beperking.
De opbrengsten van de activiteiten van de stichting komen geheel ten
goede aan woonvereniging De Burgh.
De sponsorwerkgroep bestaande uit leden van de woonvereniging De
Burgh heeft in 2014 zich ingespannen om de activiteiten met betrekking
tot de fondsenwerving af te ronden in die zin, dat erop is toegezien dat de
sponsorgelden werden besteed aan een zo zinvol en functioneel mogelijke
inrichting van de gemeenschappelijke ruimten binnen het woonproject.
Er is een dekkingsplan opgesteld. Voor de meeste fondsen is ook
verantwoording afgelegd in 2014.
Wij zijn bijzonder dankbaar voor zoveel steun aan het woonproject
waardoor het mogelijk was om de bestaande wensen met betrekking tot
de inrichting ook daadwerkelijk te realiseren.
februari 2015

Ruub Vis
voorzitter
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Doelstelling
In augustus 2011 is zowel de Woonvereniging de Burgh als de Stichting Steun de
Woonvereniging de Burgh opgericht door ouders van 5 jongeren met een
verstandelijke beperking. Doel van de vereniging is een kleinschalig woonproject in
Wageningen te realiseren en in stand te houden voor 8 jong volwassenen met een
licht verstandelijke beperking. Om het woonproject financieel mogelijk te maken is de
Stichting Steun de Woonvereniging de Burgh opgericht. In 2013 is met de bouw van
het woonproject begonnen.
Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: het verwerven van fondsen
ten behoeve van de Vereniging Woonvereniging De Burgh gevestigd te Wageningen
teneinde dit woonproject te kunnen realiseren en in stand te houden en voorts al
hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, te ondernemen . De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven
van fondsen in de ruimste zin van het woord en het organiseren van
benefietactiviteiten.
ANBI-status
Zowel de Stichting als de Woonvereniging hebben de ANBI-status.
Organisatie
Bestuur
Voorzitter de heer R.J.H. Vis,
secretaris de heer L.T.G. van Engelen
penningmeester mevrouw R.J.Schakel
Werkgroep sponsoring
Het bestuur wordt ondersteund door de werkgroep sponsoring.
Naast de bestuursleden maken deel uit van de werkgroep: mevrouw S.
Visser en de heer W. Wisgerhof.
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Planning en verantwoording
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Aan het
einde van het boekjaar, doch uiterlijk in januari van het nieuwe boekjaar
stelt het bestuur een begroting en een beleidsplan voor activiteiten,
fondsenwerving, beheer en bestedingen op.
De penningmeester legt elk jaar uiterlijk in mei verantwoording af van het
in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer.
Financiering woonproject
Langlopende kosten
In 2014 is het wonen van start gegaan. Het woongebouw bestaat uit 8
appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Het project kent een
scheiding van wonen en zorg. De Woningstichting verhuurt de individuele
appartementen met gedeeld gebruik van de gemeenschappelijke
voorzieningen direct aan de bewoners. De woonkosten en het
levensonderhoud betalen de bewoners van hun Wajong uitkering of
andere voorziening. De zorg wordt verleend door een door de Burgh ,
namens de bewoners, geselecteerde zorgaanbieder. De bewoners betalen
de begeleiding en zorg uit een PGB (Persoons Gebonden Budget ).
Activiteiten

Nadat in 2013 een begroting en een dekkingsplan waren opgesteld waarin
alle vanaf de oprichting van de stichting toegezegde of uitgekeerde giften
ten behoeve van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten zijn
verwerkt, is in 2014 voorafgaande aan de start van het woonproject in
oktober 2014 nauw overleg gevoerd met de werkgroep inrichting van de
vereniging De Burgh. Het overleg was erop gericht om ervoor te zorgen
dat de sponsorgelden conform dekkingsplan zijn besteed aan de inrichting
van de gemeenschappelijke ruimten.
De verdere activiteiten hebben in 2014 vooral bestaan uit het informeren
van de sponsoren omtrent het verloop van het project en de besteding
van de sponsorgelden. In 2014 is de financiële verantwoording
toegezonden aan de diverse sponsoren.
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Inkomsten
De opbrengst van de sponsoractiviteiten is in totaal €103,400--. Hiervan
is in 2014 € 8000,-- nog niet betaalbaar gesteld. Deze gelden worden pas
na goedkeuring van de verantwoording betaalbaar gesteld. Inmiddels is
deze goedkeuring ontvangen.
De inkomsten zijn binnengekomen via de Stichting ( diverse fondsen) en
de Vereniging ( VSB fonds en sponsoracties Vereniging ) en eenmaal in
natura ( Keller keukens) .
Uitgaven
Op basis van de toegezegde sponsorgelden is de oorspronkelijke begroting
aangepast naar een bedrag van €103.400. Bij de uitvoering van deze
aangepaste begroting bleken sommige posten hoger uit te vallen en
sommige posten lager. Dit heeft geleid tot een herschikking van de
middelen. Hierbij zijn steeds de randvoorwaarden ( bestemming
sponsorgelden ) en de specifieke voorwaarden van de diverse sponsoren
in acht genomen.
Per eind december 2014 is van het beschikbare sponsorbudget
€ 98251,98 uitgegeven.
Een bedrag van €5158,02 voor de post tuin is in overleg met de
betreffende sponsor nog niet uitgegeven en gereserveerd voor kosten van
de tuinaanleg en tuininrichting.

Contact
Voor informatie over de Stichting en het woonproject De Burgh kunt u
zich wenden tot:
Secretariaat Stichting Steun de Woonvereniging de Burgh:
Bert van Engelen
Tel. 0317-416220
e-mail: bertvanengelen@planet.nl
Penningmeester Stichting Steun de Woonvereniging de Burgh:
Renee Schakel
Tel. 0343-578162
e-mail: renee.schakel@hu.nl
Website: www.deburghwageningen.nl
Correspondentieadres: Niemeijerstraat 61 6701 CN Wageningen
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