STICHTING DEKEN VAN MIERT PENNING
VEGHEL

VEGHEL, 16 MAART 2017

I. Algemeen
Stichting Deken van Miert Penning is op 9 december 2015 opgericht. De notariële akte is verleden
voor notaris Mr. O.J. Deddens, notaris te Veghel.

De Stichting heeft ten doel:
a. het in financiële zin ondersteunen van sociaal maatschappelijke instellingen of incidenteel sociaal
maatschappelijke doelen/projecten in de gemeente Veghel. Gemeente Veghel dient te worden
verstaan in breedste zin met inbegrip van deelgemeenten, toekomstige samenvoegingen en rechtsopvolgers.
b. Het eren van een Veghels Icoon door middel van het uitreiken van de "Deken van Miert Penning".
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke en andere middelen;
b. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
c. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Deken van Miert Penning is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
64726789. De Stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en is CBF erkend.

Het bestuur wordt gevormd door:
Mevrouw E.A. Slippens-Heuver (voorzitter)
Mevrouw E.A.J. Brus-van Eenbergen (secretaris)
De heer M.K.J. van Stratum (penningmeester)

De bestuursleden hebben geen zelfstandige bevoegdheid.
Zij ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

II. Activiteiten 2016

De Stichting is eind 2015 opgericht met als doel om in 2016 haar eerste evenement te organiseren.
Op vrijdag 14 oktober 2016 was het eerste evenement; Deken van Miert Penning Gala.

Met de inzet van vele vrijwilligers en met gulle financiële bijdragen is het eerste evenement een
succes geworden. Uiteindelijk is er voldoende geld gerealiseerd om de twee doelen te ondersteunen.
Eén van de doelen was een wezenlijke bijdrage leveren aan een bus voor personenvervoer voor
hulpbehoevende ouderen in de gemeente Veghel. Deze nieuwe bus is gerealiseerd en inmiddels in
gebruik genomen. De stichting heeft € 50.000 bijgedragen.
Tevens hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden van de Sint-Lambertuskerk,
door middel van een bijdrage van € 10.000 aan het restauratiefonds van deze kerk.
De bestuursleden willen middels deze jaarrekening en het verslag verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid. Met trots op het gerealiseerde resultaat in de vorm van de voorgenoemde
bijdragen en met dankbaarheid richting de vele vrijwilligers en allen die direct of indirect
ondersteuning hebben gegeven aan het realiseren van de doelen.

Vanuit het saldo van het evenement is er minder dan 1% besteed aan de organisatie- /
stichtingskosten!
87,7% is direct besteed aan de voor 2016 gekozen doelen en 11,4% blijft staan voor
toekomstige doelen.
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BALANS per 31 DECEMBER 2016

Actief

Vorderingen

2.475

Belastingen

13.683

Liquide middelen

72.363

Totaal actief

88.521

Passief

Bestemmingsreserve

7.801

Toezeggingen

60.000

Te betalen bedragen

20.720

Totaal Passief

88.521

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Baten
Opbrengst Gala-avond

129.000

Giften/Donaties

48.085

totaal baten

177.085

Lasten
Kosten evenement Deken van Miert Penning Gala
Locatie/aankleding
28.590
Techniek

9.102

Ondersteuning

7.099

Horeca

32.844

Entertainment

12.147

Communicatie

11.693

Algemeen en organisatie

7.195
108.670

Algemene stichtingskosten
Kamer van Koophandel

100

CBF keurmerk

50

bankkosten

82

overige

382
614

“Resteert”

67.801

Bestemming
Deken van Miert Bus

50.000

Sint-Lambertuskerk restauratiefonds

10.000

Bestemmingsreserve

7.801

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De staat van baten en lasten heeft betrekking op de periode vanaf oprichting tot en met
31 december 2016.
BALANS
Actief
De vorderingen betreffen te vorderen bedragen verband houdend met het evenement van 14
oktober 2016. Deze bedragen zijn bij het uitbrengen van het rapport ontvangen.
Belastingen betreft de vorderen omzetbelasting over het 4e kwartaal 2016.
Van genoemd bedrag is bij het uitbrengen van dit rapport € 13.653 ontvangen.
Liquide middelen betreft het banksaldo ultimo 2016.

Passief
Bestemmingsreserve
Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten is het positief exploitatiesaldo 2016, na de toezeggingen
aan de beoogde doelen, € 7.801. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve en zal
besteed worden aan toekomstige goede doelen.

Toezeggingen
Na afloop van het evenement zijn de gestelde doelstellingen m.b.t. de bijdragen aan de twee goede
doelen toegezegd. Begin 2017 zijn deze bedragen aan de betreffende doelen uitbetaald.
Deken van Miert Bus

50.000

Sint-Lambertuskerk restauratiefonds

10.000
60.000

Te betalen bedragen
Dit betreft het saldo van de nog te betalen bedragen vanuit het evenement 2016. Deze bedragen zijn
inmiddels voldaan.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De opbrengsten bestaan uit de verkoop van de tafels voor het gala-evenement ad. € 129.000,
alsmede diverse giften en donaties, zowel voor als tijdens het evenement.

Lasten
De lasten zijn verdeeld tussen de lasten verband houdend met het evenement van 14 oktober 2016,
als ook de lasten verband houdend met de stichting.
Vanuit het evenement resteert een saldo van € 68.415, bestaande uit het verschil van de
opbrengsten ad. € 177.085 en de directe kosten van het evenement € 108.670.

De organisatiekosten zijn zeer beperkt en houden ook deels verband met het evenement, en deels
met algemene kosten voor de stichting.
Zoals eerder gemeld krijgen de bestuursleden geen vergoeding.

Vanuit het saldo van het evenement zijn de volgende conclusies te trekken:

Saldo evenement

68.415

100,00%

614

0,90%

Naar beoogde goede doelen

60.000

87,70%

Naar bestemmingsreserve (toekomstige doelen)

7.801

11,40%

Algemene stichtingskosten

