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ALGEMENE GEGEVENS
OPRICHTING

De stichting Houten Ontmoet is op 27 februari 2015 opgericht.

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel, het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Houten en het
doorbreken van sociaal isolement via langdurige of eenmalige initiatieven gericht op ontmoeting,
contact, zingeving en ondersteuning van inwoners en / of bepaalde doelgroepen in Houten.

WERKWIJZE

De stichting Houten Ontmoet beheert de financiën van diverse werkgroepen. Die werkgroepen zijn
gevormd rond bepaalde activiteiten. Die activiteit wordt zo zelfstandig mogelijk bedacht en
uitgevoerd door de kerngroep. De stichting ondersteunt de werkgroepen door het voeren van de
financiële administratie en het aanbieden van een ANBI-status.
De volgende kerngroepen vielen in 2020 onder de stichting Houten Ontmoet:
• Het Wereldhuis
• Doorgeefluik
• Athletes in Action
Voor deze werkgroepen geldt dat particuliere donateurs gebruik kunnen maken van de ANBI-status
van de stichting.
Naast deze werkgroepen zijn andere activiteiten mogelijk die de rekening van de stichting Houten
Ontmoet gebruiken voor het ontvangen van inkomsten en doen van betalingen. Voor deze
activiteiten biedt de stichting een “parkeerfunctie” aan voor de financiële middelen om te
voorkomen dat deze middelen (langdurig) op de rekening van een particulier moeten blijven staan.
Voor deze groep activiteiten geldt dat het niet mogelijk is voor particuliere donateurs om de
activiteit financieel te ondersteunen. De inkomsten van deze activiteiten zijn afkomstig van kerken
en andere rechtspersonen niet zijnde particulieren. In het jaar 2020 betreft het de activiteit(en):
• Vrijheidsfestival
• Bright Side of Live (migrantenvoorstelling)
• Kerk en Minima
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BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
• De heer W. Bijleveld, voorzitter
• De heer R. Reitsema, secretaris
• De heer F. Hobelman, penningmeester
• Mevrouw I. Ahlrichs, bestuurslid
• De heer E. Kramer, bestuurslid
VASTELLING VAN DIT JAARVERSLAG

Dit financieel jaarverslag van de stichting is door het bestuur goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 12 november 2021.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa

Passiva

Materiële vaste activa
Fietskar

Overige vorderingen
Debiteuren (medegebruikers)
Opgebouwde rente ING 2020

€
€

€

-

€

-

225
€

Liquide middelen
Bank- en spaarrekeningen
ING rek. NL20 INGB 0004 8053 31 €
ING rek. NL63 INGB 0006 7919 90 €
ING-Bank spaarrek.
€
Contanten
Kas Eat to Meet (Wereldhuis)
Kas Doorgeefluik
Totaal

€
€

Egalisatierekening

€ 34.240

Kortlopende schulden
Vordering van Migrantenvoorstelling

€

300

Overige schulden:

€

-

225

10.110
23.000
€

33.110

€
€

1.205
34.540 Totaal

183
1.022
€ 34.540
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De ‘debiteuren’ zijn medegebruikers van het gebouw van Het Wereldhuis. Er zijn
medegebruikers die een vaste plek hebben (in 2020 alleen st. Present), en medegebruikers
die incidenteel ruimte huren. Het bedrag € 225 is het totaal van nog niet betaalde facturen
voor medegebruik.
De Stichting Houten Ontmoet heeft een egalisatierekening opgenomen in de jaarrekening.
Op de egalisatierekening wordt het saldo verantwoord van het totaal aan baten en lasten
van de werkgroepen/activiteiten. Het saldo komt ten gunste of ten laste van de egalisatierekening.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER WERKGROEP/ACTIVITEIT

Alle baten en lasten zijn te relateren aan één van de werkgroepen of activiteiten. Daarbuiten heeft
de stichting geen algemene baten en lasten. Om die reden worden de baten en lasten hieronder per
werkgroep/activiteit verantwoord.
Wereldhuis
Baten
Bankkosten
€ 16,44
Bijdrage incidentele gebruikers
€ 735,00
Bijdrage Kerken
€ 350,00
Bijdrage vaste gebruikers
€ 1.600,00
Collecte kerken
€ 950,36
Giften particulieren
€ 110,00
Inboedelverzekering
Inrichting
Levensmiddelen
Materialen Crea
Onderhoud en Schoonmaak
Taallessen
Tuin
Verhuizing
€ 3.230,81
Websitekosten
Bijdragen deelnemers Eat to Meet (contanten)
€ 599,35
Aanschaf levensmiddelen Eat to Meet (contanten)
Eindtotaal
€ 7.591,96

Lasten
€ 172,90

Doorgeefluik
Transport
Fietsen
Fooienpot
Gereedschap
DGL Team
Diversen
Bijdrage afschrijvingen bakfiets
Bedrage bedrijven
Eindtotaal

Baten
€ 1.976,00
€ 2.100,00
€ 4.092,00

Lasten
€ 2.336,00
€ 945,00

Athletes in Action
Aankoop materialen
Bijdrage bankkosten
Bijdrage stichtingskosten
Event
Vaste toezeggingen particulieren
Eindsaldo naar Landelijke stichting
Terugstorting gift particulieren
Eindtotaal

Baten
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€
77,92
€ 541,87
€ 288,55
€
5,64
€ 404,23
€ 454,03
€ 430,21
€ 1.375,00
€ 356,05
€ 570,50
€ 4.676,90

€ 219,00
€ 1.220,00
€ 3.060,00
€ 765,00
€ 450,00
€ 9.383,00

€ 7.780,00
Lasten
€ 396,08
€
76,72
€
7,50
€
90,65

€ 410,00

€ 410,00
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€ 1.670,00
€
10,00
€ 2.250,95
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BSoL
Ontvangen giften
Overgemaakt naar organisatoren
Eindtotaal

Baten
€ 1.700,00

Kerk en Minima
Bijdrage kerken
Doorstorting naar werkgroep
Eindsaldo na projecteinde 2020
Eindtotaal

Baten
€ 600,00

€ 1.700,00

Lasten
€ 1.400,00
€ 1.400,00
Lasten
€ 600,00

€ 2.197,37
€ 2.797,37

€ 600,00

In 2020 waren er geen baten en lasten voor het Vrijheidsfestival omdat er vanwege Coronabeperkingen geen Vrijheidsfestival is georganiseerd.
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De baten van alle werkgroepen gezamenlijk bedragen € 21.882, de gezamenlijke lasten €
16.708. De stichting heeft daarmee over het jaar 2020 een batig saldo van € 5.174. Dit saldo
komt ten gunste van de egalisatierekening.
De werkgroep “Het Wereldhuis” heeft van de gemeente Houten een schadeloosstelling
ontvangen voor het niet mogen doorgaan van de slaapwacht. Tijdens de verhuizing in 2019
zijn daardoor onnodig kosten gemaakt om de slaapwacht mogelijk te maken. De
schadeloosstelling staat in de staat van baten en lasten onder ‘verhuizing’.
De Corona-beperkingen hebben grote invloed gehad op het aantal georganiseerde
activiteiten in Het Wereldhuis en op incidenteel medegebruik. Veel activiteiten konden een
groot deel van het jaar niet doorgaan.
De werkgroep “Athletes in Action” heeft haar activiteiten in 2020 afgerond. Het batig saldo
van de werkgroep is overgemaakt naar de landelijke organisatie “Athletes in Action”.
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