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I, Algameen

Stichtmng DOeken van Mert Penning 1s op 9 december 2015 opgencht De notariE!le kte rs verleden
voor notans Mr OJ Deddens, notam te Veghel.

De Stchting heeft ten doel.
a h1t rn f1nanc1t!le zm onderstaunen van sociaal maatschappehjke 1nstelhn11en of 1nc1denteel soc,aal
maatschappehyke doelen/proyecten mn de gemeente Ve&hel. Gemeente Veghel dent te warden
verstaan in breedste zun met 1nbegrip van deelaemeenten, toekomsttee samenvoeaingen en rechts
opvolaers.
b. Het eren van een Veghwls /coon door mddel van het u1treiken van de "0eken van M1ert Penning".
c. Het vemchten van alle verdere handelineen, die met het vorenstaande 1n de ru1mste zin verband
houden of daartoe bevorderhyk kunnen zyn.

De Stichtine tracht haar doel ender meer te verwezenhJken door:
a Het verkriygen en verwerven van de daartoe benod1gde geldeltJk& en andere m1ddelen;
b het aanleggen en beheren van geldeliJke reserves en/of fondsen,
c alle andere wettge en aeoorloofde m1ddelen die met haar doel verband houden of daartoe
bevorderlyk kunnen zuyn

Stchting Deken van Mert Penning is 1ngeschreven b1J de Kamer van Koophandel ender nummer
64726789
De St,chtma heeft de ANSI (Al11meen Nut Beogl!nde lnstelhng) status.

Het bestuur wordt sevormd door
Mevrouw EA Shppens-Heuver (voorz1tter)
Mevrouw E A.J Brus•van Eenberaen (secretans)
De heer F J.G. van Halteren (pennmgmeester)

De bestuursleden hebben geen z.elfstand1ge bevoegdhe1d
Zy ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

Vanaf 2018 1s er een kascommsse bastaande ut:
De heer W.J A.L M Verwegen
De heer A.A H.M. Claassen
De verklanng van de kascommis1e is opgenomen m d1t rapport



ti., Atiyitgitm

De St1cht1n11s eind 2015 opcericht metals doel om m 2016 haar eerste evenement te organiseren
Op vrydag 14 oktober 2016 was het eerste evenement, DOeken van Miert PenningGala
26 oktober 2018 was het tweede evenement van het Oeken van M1ert Penmna Gala.

Met de mnzet van vele vrywilligers en met gulle financnele bydragen is ook het tweede evenement een
succes aeworden. Uitl!1ndeliJk ,s er voldoenda geld ger;ahseard om da twH doelen te ondersteunen
Ef!n van de doelen was een wezenl1jke b1jdrage leveren aan het realiseren van een natuurspeeltuin
mn het centrum van Veghel. Op 20 april 2019 1s Natuurspeelpark Deken van M1ert officeel geopend
De st1chting heeft: een biJdrage van C 52.000 geleverd aan Natuurspeelpark Oeken van Miert.
Tavens hebb1n wiJ ean b1Jdrage kunnen leveren aan het instand houden van de S1nt•Lambertuskerk,
door muddel van een biydrage van € 10.000 aan het restauratiefonds van deze kerk

Door Corona zjn er 1n 2020 en 2021 seen evenementen gehouden. Het volgende evenement staat
gepland voor 2024. In 2022 zun er activiterten georganiseerd voor mn Veghel opeevaneen
Oekra1nse vluchtehngen. De kosten h1ervoor komen u1t de bestemm1ngueserve van de stichtng.

Ve&hel, 9 februan 2023

E A. Slippens•Heuver EA J Brus-van Eenbercen F J.G van Halteren



3ALAN 31 05EMER 9 tr en met92z

Actief 31 december 2022 31 december 2021 31 december 2020

Vorderins;en

Belas tngen

Liquide middelen 11.487 14944 15.173

Totaal actef 11.487 14.944 15.173

Passief

Bestemmings reserve 11487 14944 15173

Toezeggmgen

Te betalen bedragen

Totaal Passief 11.487 14944 15 173... -·



$TAAT VAN OATEN El'i L.AmN OV£.fl ZQZQ tot tn mtt ZQll

Battn i!m. Z021 7020

Opbrengst Gala~avond
G1ften/Donat1es t b v 11luchtel1naen Oekra1ne 95

totaal baten 95

,,mn
Kosten evenement Deken van Mert Penmung Gala
Locate aankledmng
Technek
Odersteun1n1
Horeca
Entertainment
Uitgavan ten behoeva van vluchtellngen Oekra1ne m Veghel 3 283
Communicate
Algemeen en orgamusatie 68 180

3.283 68 180

Algemene stchtmngskosten
Kamer van Koophandel
CBF keurmerk
bankkasten 175 161 157
avenge 94

269 157
161

Tekrt 3 457 229 337

}3femma

Bestemming$reserve ..........,;3.457 -229 -337- . -



TQEUHTING OP OE BANS EN $TMT VAN ,i\TWN IA$UN

B9ALAN$
A;pet

L1qu1de m1ddelen betreft het banksaldo ult1m01aar.

Passef

Bestemmingireserve
Zeals bliykt unt de staat van baten en lasten bedraagt het negat1IvI 1xpl01tatiesaldo 2022 C 3.457
Dit bedrag is in mundering gebracht op de bastemm1ngsruerve en butiidbaar aan toekomst1ge goede doelen

$Ti\AT V/1.N 11\TlN lN Wllti

Oe staat van baten en lasten heeft betrekking op het kalender1aar 2020 tot en met 2022

In 2020 en 2021 ziJn er louter beheerskosten ten laste van de bestemm1ngsreserve IeIaan
aangezen er in deze Jaren geen evenementen ziJn geweest
In 2022 is het 1nit1at11f genomen om Oekra1nse vluchtehngen die 1n Veghel z11n opgevangen te ondersteunen
Er 1s o a. ten uitJe naar de Efteling georsamseerd met busvervoer om deze mensen een leuke dag te bezorgan



VERKLARING KASCOMM1$51!

De ondara;etekenden W.J.A.L.M. Verw1gen en A.A.H.M. Claassen (samen de Kascomm1ss1t vormend) verklaren:
alle stukken en bescheden betrekking hebbende op de explortate over hetpar 2020 tot en met 2022 en de balans per
31 december 2022 van Stichting van Miert Penning te Veghel, te hebben cecontroleerd en akkoord bevondan

De kascommissie verleent het bestuur decharge over het gevoerde financile beled over 2020 tot en met 2022

Veghel, 9 februar, 2023

W.J A.L.M. Verweeen A.A.H M. Claassen




