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1. Samen in Aktie Houten
SiA Houten is als vrijwilligersnetwerk op 1 september 2017 daadwerkelijk van start gegaan na een
voorbereidingsperiode van ongeveer een jaar. In dit jaarverslag geven we een overzicht van het eerste
projectjaar. Dit eerste jaar loopt dus van 1 september 2017 tot 31 december 2018.

1.1. Visie, missie en doel en uitgangspunten
1.1.1. Visie
SiA Houten biedt een actief vrijwilligersnetwerk voor de Houtense samenleving waarin jongeren naar
andere mensen omzien die hulp nodig hebben. Samen in Actie is de schakel tussen aanbod en hulpvraag,
daarnaast inspireert en stimuleert Samen in Actie de jongeren om zich vrijwillig in te zetten in Houten.

1.1.2. Missie
Jongeren laten zichzelf positief zien doordat zij het daadwerkelijk samenleven in Houten vormgeven.
Houtense jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen om zich heen. De jongeren
zetten zich actief in voor hun medemens.
Verschillende doelgroepen zijn met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen. Deze
ontmoetingen zorgen ervoor dat beide doelgroepen elkaar iets geven. Scholen, maatschappelijke
organisaties, kerken en andere betrokkenen inspireren, stimuleren, onderwijzen en leren jongeren om
zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Het dienen van elkaar en het dorp is een vanzelfsprekendheid.
De vrijwillige inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert inwoners van Houten in het samenleven en
de inzet voor elkaar. Het is vanzelfsprekend dat men elkaar helpt. Deze hulp bouwt de gemeenschap op
en draagt bij aan het sociale netwerk van mensen in Houten. Jongeren ondernemen eigen initiatieven die
bijdragen aan het samenleven. SIA laat zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het welzijn van
ieder mens in Houten.
Vrijwilligerswerk begint dichtbij; in de straat, op het werk en op school. SIA laat zien hoe dichtbij hulp aan
de kwetsbare medemens is en hoe eenvoudig mensen geholpen kunnen worden.
SIA verbindt de dagelijkse leefsituatie met vrijwilligerswerk. Jongeren worden gestimuleerd om betrokken
te zijn in hun directe omgeving en op die manier een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving.
Hierdoor krijgt samenleven inhoud.
SIA draagt actief bij aan een samenleving waarin men naar elkaar omkijkt. SIA verbindt vrijwilligers aan
projecten op basis van wat zij kunnen doen en leuk vinden. Daarnaast koppelen wij vrijwilligers in hun
eigen buurt aan elkaar. Door deze werkwijze worden er kleine netwerkjes gebouwd waarin mensen elkaar
ontmoeten, naar elkaar omzien en elkaar helpen.
Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Houtense samenleving. In
onderlinge verbindingen en ontmoetingen wordt naastenliefde zichtbaar. Jong geleerd is oud gedaan.
Jongeren krijgen een levensstijl mee waarin het normaal is dat er naar elkaar wordt omgezien.
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1.1.3. Doel
Hulp en netwerk bieden aan mensen met weinig of geen netwerk.
Bij het hoofddoel behoren onder andere de volgende subdoelen:
•

Hulpvragen te inventariseren

•

Vrijwilligers te werven - met de focus op jongeren - en die te koppelen aan hulpvragers

•

Het aanbieden van coaching en begeleiding

•

Het organiseren van projecten en evenementen

•

De onderlinge betrokkenheid stimuleren, zorg en inzet bevorderen

•

Jongeren inspireren en motiveren tot vrijwilligerswerk

•

Actief burgerschap ontwikkelen

•

Het voeden van intrinsieke motivatie bij vrijwilligers

•

Verbinden en ontmoeten van verschillende doelgroepen

•
•

Een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede
Jongeren ontmoeten o.a. ouderen; kwetsbare mensen, mensen met een beperking,
(allochtone) kinderen en gezinnen.

1.1.4. Uitgangspunten
•

Vrijwillige inzet

•
•

Samenwerking met maatschappelijke organisaties en vele andere betrokkenen
Een gezamenlijk hoofddoel: kwetsbare en hulpbehoevende mensen helpen

•

Samen werken aan netwerkversterking en samenleven in Houten

•

Aansluiten bij wat er lokaal aanwezig is, bijvoorbeeld bestaande groepen en initiatieven.

•

In straten/buurten/wijken/instellingen gemeenschap stimuleren

•

Gericht op mensen in de gemeente Houten

•

Jongeren inspireren om dagelijks Houten te dienen. Dichtbij, in de eigen omgeving:
Thuis, straat, school, werk, sport en andere plekken in de samenleving

•

Eigen initiatieven stimuleren

1.1.5. Coördinatoren en bestuur
Coördinatoren: Wytze Bezemer
Rushil Changoer
Bestuur:
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Kees Versteegt, voorzitter
Jedidja Bonte: secretaris
Sieze Muijsert: penningmeester

2. Stand van zaken
Na alle voorbereidende werkzaamheden om een stichting op te richten en alles wat daarbij hoort is SiA
Houten is in de zomer van 2017 van start gegaan. Er is in de eerste periode sterk ingezet op het bouwen
van contacten en netwerk.

2.1. Vrijwilligers
In de verslagperiode hebben we als SiA Houten circa 78 mensen kunnen inzetten als vrijwilliger. We
hebben een speciale focus op jongeren die geen eigen netwerk hebben. Kenmerk van deze groep is dat
die zich niet makkelijk laat vinden, maar dat zij vanuit een bepaald aanbod graag in beweging willen
komen. Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid In Houten onder jongeren relatief veel voorkomt. Wij
hopen de jongeren de helpende hand te bieden, door het aanbieden van laagdrempelig vrijwilligerswerk.
Zij kunnen dan voor een ander van betekenis zijn en bouwen tegelijk aan een eigen netwerk door het
contact met andere vrijwilligers.

2.2. Hulpvragen
In de verslagperiode is 160 keer een vrijwilliger ingezet voor 308 hulpactiviteiten met een bereik van 420
hulpvragers. Het gaat om een divers palet van vragen. Hieronder staan voorbeelden van behandelde
hulpvragen.

Aantal

Hulpactiviteiten

Totaal aantal uren

Hulp ontvangers

Aantal ingezette
vrijwilligers

308

940

420

160

2.2.1 Voorbeelden hulpvragen
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•

Maatjescontacten die op een vaste frequentie plaatsvinden (wekelijks, elke twee weken of elke
maand)

•

Tuinklussen: Heg snoeien bij een eenzame man die kampt met depressie, tuin betegelen van een
vrouw met een handicap, tuin netjes maken van een eenzame vrouw, balkon schoonmaken van
een vrouw met een beperking, tuin opruimen van een alleenstaande moeder, schutting plaatsen
bij een gezin uit Syrië die geen netwerk heeft in de woonplaats.

•

Huisklussen: Lampjes ophangen bij ouderen, schilderijen ophangen en kasten in elkaar zetten bij
ouderen die zelf in de rolstoel zitten.

•

Sociale hulp: Koffie drinken bij ouderen; sporten met jongeren/vluchtelingen en eenzamen;
teamuitje met jongeren die een functionele beperking hebben; pannenkoeken bakken voor de
bewoners van een zorglocatie.

•

Bijlessen: Wiskunde bijles en taallessen voor statushouders

•

Rolstoel tweedaagse: Tijdens de avondvierdaagse zijn er een groep jongeren geweest die
ouderen gingen duwen in de rolstoel om zo mee te lopen met de avondvierdaagse. Dit in twee
avonden vanuit een verzorgingshuis in Houten.

•

Inwoners van een wijk verbinden met elkaar door wekelijks te gaan eten, verhalen ophalen en
uiteindelijk een voorstelling maken van al deze verhalen. Dit in samenwerking met SHINE (cultuur
en theater organisatie).

2.2.2 Resultaten hulpactiviteiten
De reacties die we krijgen van de hulpvragers zijn erg positief. We zien dat de inzet van de jonge
vrijwilligers impact heeft voor de hulpvragers. Dit komt doordat er tijdens de hulpactiviteit sprake is van
sociaal contact met de vrijwilliger en hulpvrager. Bij praktische hulp ontstaat er een verbinding tussen de
twee personen en vandaaruit zien we dat er vrijwillig meerdere hulpactiviteiten ontstaan. Ook bij de
vrijwilligers zien we een ontwikkeling doordat zij zich inzetten voor de ander. Vaak krijgen we hierover
positieve reacties dat de vrijwilligers veel leren van de hulpvragers en dat het hen voldoening geeft. Met
name de eenzame mensen die hulp ontvangen zijn ons enorm dankbaar. Vaak wordt dit ook
teruggekoppeld naar een hulpverlener of vanuit een andere organisatie waarin de hulpvrager ook
betrokken is. De contactpersoon/hulpverlener koppelt hierin een positieve reactie terug en is ook
dankbaar voor het werk dat SIA Houten doet.
Dat er vanuit een hulpactiviteit een relatie is opgebouwd tussen de vrijwilliger en hulpvrager is het
hoogste doel, zodat zij uit zichzelf blijvende hulp kunnen bieden aan deze hulpvrager. Zo ontstaat er
spontaan maatjescontact en zien we blijvende vriendschappen ontstaan.
We zien zo terug wat wij mede beogen, namelijk dat een stijl van leven waarin je naar een ander omziet
preventief uitwerkt. Het voorkomt veréénzaming en mogelijk ook disfunctioneren waardoor later een
sterker beroep op professionele hulp en daarmee gepaard gaande kosten noodzakelijk worden. Zo
functioneert SiA Houten in wat men noemt de ‘nulde lijn’ van de hulpverlening.

2.4. Samenwerking met maatschappelijke en welzijnsorganisaties
Met veel verschillende maatschappelijke en welzijnsorganisaties hebben we in de verslagperiode
gesprekken gevoerd om SiA Houten en haar werkwijze bekend te maken. In bijlage 1 geven we een
overzicht van de welzijnsorganisaties waarmee we in het verslagjaar contact hebben gehad. Door het
opbouwen van deze contacten hebben we meerdere hulpvragen binnengekregen en bouwen we aan een
mooie samenwerking en onderlinge versterking.

2.4.1 Beschrijving samenwerking
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•

Stichting Present: Met Stichting Present heeft SIA Houten een goede samenwerking. Beide
partijen hebben zich duidelijk kunnen onderscheiden, waardoor het voor de inwoners uit Houten
ook duidelijk is. Hulpvragen waar Stichting Present niet uitkomt worden doorverwezen naar SIA
Houten, en andersom. Daarnaast hebben Stichting Present en SIA Houten samen een NLDoet
actie bedacht en uitgewerkt voor de gemeente Houten.

•

VanHouten&Co: VanHouten&Co is de welzijnsorganisatie in Houten die op vele vlakken actief is
in de Houtense samenleving. SIA Houten heeft fijne gesprekken gehad met het team van
VanHouten&Co, met als uitkomst dat er hulpactiviteiten worden doorverwezen naar SIA Houten
voor een snelle koppeling met jonge vrijwilligers. Beide partijen delen hun expertise met elkaar
en hebben als doel om elkaar te gaan versterken in de Houtense samenleving. VanHouten&Co
beveelt ons ook aan bij andere organisaties en de gemeente in Houten.

•

Sociaal team: Het sociaal team weet SIA Houten inmiddels te vinden en geven hulpvragen door
die passen bij SIA Houten. Daarnaast koppelt SIA Houten de hulpvragers door die meer zorg nodig
hebben dan enkel praktische of sociale hulp.
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•

Handje Helpen: Vanuit Handje Helpen ontvangt SIA Houten regelmatig hulpvragen, die direct
gekoppeld kunnen worden aan vrijwilligers vanuit het jongerennetwerk van SIA Houten.
Voorbeelden hiervan zijn het helpen van een Syrische jongen met beperking om samen naar een
kinderboerderij te gaan.

•

SHINE: SIA Houten deelt hun jongerenvrijwilligersnetwerk met het netwerk van SiA Houten, om
zo meer jongeren te kunnen activeren met de talenten die deze jongeren hebben. Hieruit zijn
concrete activiteiten waaronder een wijkmusical. Dit is een project waarin bewoners uit de wijk
‘De Molen’ elkaar ontmoeten, verhalen opdoen en daaruit een voorstelling maken. Hier worden
bewoners die geen of weinig netwerk hebben geholpen om aan een netwerk te komen in hun
eigen wijk. SIA Houten verzorgt hierin de verbinding en koppelt directe hulpactiviteiten met de
bewoners vanuit dezelfde wijk. Ook verzorgt SIA Houten het na traject waardoor er blijvende
contacten ontstaan met betrekking tot maatjescontact.

•

Hogeschool van Utrecht: Vanuit de Hogeschool Utrecht zijn er afgelopen jaar meerdere
studenten gekomen voor opdrachten vanuit de opleiding Social Work. Hieruit zijn meerdere
maatjescontacten opgezet die momenteel nog actief zijn. Er hebben bijvoorbeeld acht studenten
stage gelopen voor een schoolopdracht waarin nieuwe hulpactiviteiten worden opgezet en
uitgewerkt.

•

Lister: Vanuit Lister krijgt SIA Houten regelmatig hulpvragen binnen voor maatjescontact en
praktische hulp. Lister weet SIA Houten goed te vinden en de samenwerking loopt goed.

•

Reinaerde: Vanuit Reinaerde heeft SIA Houten een samenwerking opgebouwd voor de bewoners
van de woongroepen. De bewoners hebben maatjescontact nodig en praktische hulp. Daarnaast
worden er activiteiten georganiseerd voor de hele woongroep, met als doel dat de bewoners in
de toekomst ook gaan meehelpen aan hulpactiviteiten die haalbaar zijn voor hen.

•

Philadelphia: Philadelphia ondersteunt SIA Houten met het contact en samenwerking met
Reinaerde. Philadelphia helpt studenten van de Avans Hogeschool met het opzetten van nieuwe
hulpactiviteiten in het netwerk wat zij hebben.

•

Avans Hogeschool: Vanuit de Avans Hogeschool zijn een aantal studenten actief bij SIA Houten,
die nieuwe hulpactiviteiten uitzetten in samenwerking met Philadelphia.

•

MBO Utrecht: Vanuit de MBO Utrecht zijn studenten bij SIA Houten gekomen voor nieuwe
hulpactiviteiten die zelf zijn opgezet door deze studenten met hulp van SIA Houten. Een
voorbeeld hiervan is een sporttoernooi voor vluchtelingen uit het AZC in samenwerking met
Athletes in Action.

•

Athletes in Action: Athletes in Action organiseert jaarlijks een landelijk event in Houten, voor
zowel bewoners uit Houten als omstreken. SIA Houten is hiervoor benaderd om het bedenken
van nieuwe activiteiten en werven van vrijwilligers. Het netwerk van SIA Houten is toegesneden
om ook de kwetsbare mensen in Houten te kunnen helpen om mee te doen aan de verschillende
(gratis) sportactiviteiten. Daarnaast mogen we altijd ‘kwetsbare’ mensen doorverwijzen naar de
gratis sportactiviteiten die wekelijks plaatsvinden in Houten.

•

De Loericker Stee (Warande): De Loericker Stee is een verzorgingshuis in Houten die heeft
aangegeven te willen samenwerken met SIA Houten. Hieruit zijn al verschillende
maatjescontacten opgebouwd en is er geholpen bij verschillende praktische hulp bij de ouderen
thuis. Daarnaast worden er ook grotere activiteiten ondernomen waarbij vrijwilligers nodig zijn,
zoals het helpen bij de Avond4Daagse voor de bewoners, met het duwen van de rolstoelen
waarin 40 ouderen geholpen werden. Ook loopt er een project om pannenkoeken te bakken en
samen te eten met 90 ouderen.

•

Het Haltna Huis: Het Haltna Huis is een verzorgingshuis in Houten waarbij contact gelegd is met
de bewoners. De bewoners hebben praktische en sociale hulp nodig, waarbij SIA Houten direct
vrijwilligers kon koppelen. Een voorbeeld hiervan is het maken van een radio, bewoner naar de
kapper begeleiden en samen een kopje koffiedrinken.

•

ONVZ: ONVZ heeft SIA Houten benaderd om samen te werken om Houten vitaal te krijgen, mede
door het bieden van praktische hulp in samenwerking met de medische zorg in Houten. Dit kan
voor SIA Houten mogelijk ook leiden tot financiële ondersteuning vanuit het ONVZ. Ook vanuit de
gedachte dat dit preventief kan werken op de zorgconsumptie.

•

College de Heemlanden: College de Heemlanden is een middelbare school in Houten, waarbij SIA
Houten een samenwerking mee heeft opgebouwd. Er zijn een aantal lessen gegeven door
vrijwilligers van SIA Houten omtrent stressbestendigheid. Daarnaast biedt de school de MASstage aan voor de leerlingen, om dit bij SIA Houten uit te voeren.

2.5. Financien
2.5.1 Resultaten per inkomstenpost
Fondsen: in 2017 en 2018 is SiA Houten voor een groot gedeelte gefinancierd door landelijke fondsen, zoals
het Oranjefonds, het Kansfonds en het VSBfonds. Deze fondsen hebben tesamen € 54.500 gedoneerd. De
overige inkomsten zijn echter nagenoeg nihil gebleken. Om die reden hebben we een fondsenwervingsactie
ingezet. De inkomsten daaruit werden aangewend om de tekorten 2018 weg te werken waarbij het de
bedoeling was om met een nieuw plan alle voorgenomen plannen in 2019 wel tot uitvoering te brengen.
De ingezette fondsenwervingsactie heeft voor 2018 een bedrag van circa € 15.000 opgebracht.
Lokale fondsen: van de lokale Stichting Mazzel is wel een bijdrage ontvangen en eveneens van de OLVB
(Onze Lieve Vrouwen Broederschap) te Houten.
Gemeente Houten: in 2018 werd subsidie aangevraagd bij de gemeente Houten voor 2019, maar zij stelden
zich in eerste instantie afwachtend op. De aanvraag was te breed geformuleerd. De achtergrond daarvan
was dat SiA Houten nog in een pioniersfase zat. Nu alles duidelijker vorm heeft gekregen zullen we voor het
komende jaar opnieuw een aanvraag indienen. Gesprekken met gemeentepersoneel hebben ons duidelijk
gemaakt dat subsidie door de gemeente kansrijk geacht mag worden.
Overige posten: door tijdsgebrek voor de fondswerving in 2018 zijn acties om ook van kerken giften te
verkrijgen in 2018 uitgesteld. Ook een actie die we ons voorgenomen hadden om bedrijven te benaderen
konden we om dezelfde reden niet uitgevoerd krijgen. Beide acties willen we in 2019 oppakken. Hoewel er
regelmatig contacten waren met partners en scholen heeft dit nog niet geleid tot werkzaamheden of
activiteiten waaruit inkomsten gegenereerd konden worden.
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3. Vooruitblik naar 2019
3.1. Begroting 2019
Inkomsten

2019

Kosten

2019

Fondsen

€ 39.500

Personeel

€ 53.750

Gemeente

€ 14.500

Partners
Bedrijven
Maatschappelijke organisaties
Kerken

€ 3.500
€ 4.000
€ 2.000
€ 2.000

Vrijwilligersbudget
PR & Communicatie
Kantoorkosten
Bijdrage TijdVoorActie
Inspiratiebijeenkomsten

€ 4.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 500

Giften

€ 2.500

Totaal inkomsten

€ 68.000

Totaal kosten

€ 67.250

3.2. Evenementen
SiA Houten wil zich met haar vrijwillige jongeren ook richten op het organiseren van evenementen voor
groepen van mensen die vanuit hun leefwereld snel op achterstand komen te staan. Onze vrijwilligers
willen wij ook maatschappelijke betrokkenheid bijbrengen door hen bij deze evenementen in te zetten.
Met enkele projecten hebben we daar ervaring mee opgedaan en dit blijkt in een behoefte te voorzien. Zo
organiseren we projecten op sportgebied, gezelligheid in een kopje koffie project of een
pannenkoekenfestijn. Ook organiseerden we een rolstoelen-tweedaagse.

3.3. Vrijwilligers
In 2019 zullen we ons richten op het uitbreiden van ons vrijwilligersnetwerk. Gebleken is dat op het
vragen van medewerking veelal positief gereageerd wordt, maar dat de praktische invulling het voor
jongeren niet altijd lukt om op korte termijn te reageren of tijd vrij te maken. Mede daarom willen ons
sterker richten op het organiseren van planbare activiteiten volgens vaste routines. Uiteraard blijven we
ook zoveel als mogelijk is individuele hulpvragen afhandelen.

3.4. Fondsenwerving
Gezien de goede inhoudelijke resultaten zijn de drie grote fondsen: Oranjefonds, VSB fonds en Kansfonds
bereid om ook in 2019 aan SiA Houten bij te dragen. Van hen zijn tot op heden toezeggingen gedaan tot
een bedrag van € 39.000.
In 2019 zullen we kerken actief benaderen voor ondersteuning van SiA Houten door giften of een plaats
op het collecterooster. Ook zullen we een actie inzetten om bedrijven te benaderen voor steunverlening
aan SiA Houten vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook gaan we in 2019 meer werken
met projectbegrotingen voor met name structurele -maandelijks weerkerende- activiteiten. Hiervoor
willen we aansprekende activiteiten ontwikkelen waaraan bedrijven of fondsen hun naam kunnen
verbinden.
Tevens gaan we in 2019 SiA supporters werven in een Club van 100 die elk een kleine maandelijkse
bijdrage doneren met een gemiddeld totaal van ca € 100 per jaar
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De fondsenwervingsactiviteiten zullen we in 2019 aanpakken door middel van een daarvoor opgezet plan
waarvoor we aanvraag om ondersteuning hebben ingediend bij de Maatschappij voor Welstand en waarin
we ondersteuning krijgen van de Sesam Academie.

4. Bedankt
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Jaarrekening
Het financiële overzicht over de periode van 23 maart 2017 tot 31 december 2018 staat hierna opgenomen.

Balans
(na resultaatverdeling)
Activa
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

2.515

8.250

3.510

13.575

6.025

21.825

31 december 2018

31 december 2017

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

1

2

Totaal activa

Passiva

€

€

€

€

Stichtingsvermogen
Overige reserve
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

11

3

(4.461)

(5.574)

4
5
6

1.305

941

2.651

2.201

6.530

24.257
10.486

27.399

6.025

21.825

Staat van baten en lasten
2018

Baten

7

Giften en baten
Overige giften

8
9

Begroting
2017 2017/2018

€

€

€

53.958
120

17.625
0

93.750
3.000

54.078

17.625

96.750

42.013
10.952

20.591
2.608

74.801
21.750

52.965

23.199

96.551

1.113

(5.574)

199

2018
€

2017
€

1.113

(5.574)

Lasten
Personeelskosten
Overige lasten
Som der lasten
Saldo van baten en lasten
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11

Bestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting SIA Houten is feitelijk gevestigd op De Slinger 2, 3995 DE te Houten en statutair gevestigd op
Hollandsspoor 74, 3994 VW in Houten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68363311.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De stichting is bij akte opgericht op 23 maart 2017.
De activiteiten van Stichting SIA Houten bestaan voornamelijk uit:
- het helpen van jongeren en jongvolwassenen in Houten en omstreken om zich (professioneel) te ontwikkelen
en in te zetten voor de medemens;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
C.J. Versteegt, voorzitter;
S.J. Muijsert, penningmeester;
J. Bonte, secretaris.
De stichting kwalificeert als ANBI-instelling. De beschikking hiertoe is afgegeven op 27 maart 2017.

Informatieverschaffing over continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting SIA Houten is per 31 december 2018 negatief. De stichting is volledig
afhankelijk van giften van derden. De continuïteit van de stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van
derden om te schenken. Het negatieve eigen vermogen is met name ontstaan vanwege de langere aanlooptijd
van het project en het uitblijven van enkele begrote en verwachte baten.
In 2018 is het tekort gedeeltelijk ingelopen. Het bestuur verwacht komende jaren het tekort verder weg te
werken, maar blijft hiervan volledig afhankelijk van baten van derden. Het bestuur heeft vertrouwen dat
derden bereidwilliger zullen zijn als gevolg van grotere naamsbekendheid en de positieve inhoudelijke
ontwikkelingen en activiteiten waarmee de stichting zich bezighoudt.
Daarnaast zal de stichting in 2019 begeleid worden door SESAM Academie bij het opzetten en uitvoeren van
een dekkend fondsenwervingsplan.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting SIA Houten zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
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Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake
is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Giften en baten
Opbrengsten bestaan uit ontvangen giften en overige opbrengsten welke aan het boekjaar toerekenbaar
zijn.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten.

Pensioenlasten
Stichting SIA Houten heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
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Toelichting op de balans
Vorderingen > 1 jaar
Geen van de vorderingen heeft een resterende looptijd van meer dan één jaar.
31-12-2018
€

31-12-2017
€

715
1.800

0
8.250

2.515

8.250

31-12-2018
€

31-12-2017
€

3.510

13.575

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

(5.574)
1.113

0
(5.574)

Stand per 31 december

(4.461)

(5.574)

31-12-2018
€

31-12-2017
€

1.305

941

31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.651

2.201

31-12-2018
€

31-12-2017
€

4.500
1.613
417

0
1.382
22.875

6.530

24.257

1

Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringskosten
Nog te ontvangen baten uit fondsen

2

Liquide middelen

ING-bank

3

4

Overige reserve

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

5

Schulden ter zake van pensioenen

Overige schulden ter zake van pensioenen

6

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten
Vakantiegeld
Vooruit ontvangen baten uit fondsen
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€

7

Baten

Giften en baten
Overige baten

53.958
120

17.625
0

93.750
3.000

54.078

17.625

96.750

2018
€

8

53.958
0
0
0
0
0
0

17.625
0
0
0
0
0
0

55.000
15.000
8.000
6.500
2.500
2.500
4.250

53.958

17.625

93.750

2018
€

120

2018
€

0

3.000

Begroting
2017 2017/2018
€
€

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

16

Begroting
2017 2017/2018
€
€

Overige giften

Overige giften

10

Begroting
2017 2017/2018
€
€

Giften en baten

Giften en baten van fondsen
Giften en baten van gemeente
Giften en baten van partners
Giften en baten van bedrijven
Giften en baten van maatschappelijke organisaties
Giften en baten van scholen
Giften en baten van kerken

9

Begroting
2017 2017/2018
€
€

33.683
5.548
2.782

16.842
2.581
1.168

74.801
0
0

42.013

20.591

74.801

2018
€

Begroting
2017 2017/2018
€
€

Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Vakantiegeld

31.379
2.304

15.690
1.152

74.801
0

33.683

16.842

74.801

Gemiddeld aantal FTE
2018
Aantal
0,90

Gemiddeld aantal FTE
2017

Aantal
0,50

Gemiddeld aantal FTE
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2018
€

Begroting
2017 2017/2018
€
€

302
2.135
8.515

295
298
2.015

0
4.500
17.250

10.952

2.608

2.608

Overige lasten

Overige personeelskosten
Kantoor- en huisvestingskosten
Algemene kosten

2018
€

Begroting
2017 2017/2018
€
€

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding woon-werk
Overige personeelskosten

17

315
(13)

131
164

0
0

302

295

0

2018
€

Begroting
2017 2017/2018
€
€

Kantoor- en huisvestingskosten
Kantoor- en huisvestingskosten

2.135

298

4.500

2018
€

Begroting
2017 2017/2018
€
€

3.000
2.763
1.294
922
500
36
0
0

1.500
0
200
0
310
5
0
0

4.500
0
0
4.500
0
0
7.500
750

8.515

2.105

17.250

Algemene kosten
Bijdrage Stichting TijdVoorActie
Kosten fondsenwerving
Assurantiepremie
Kosten PR en communicatie
Administratiekosten
Bankkosten
Kosten vrijwilligers
Kosten inspiratiebijeenkomsten

Ondertekening van de jaarrekening
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.
Houten,

C.J. Versteegt
Voorzitter
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S.J. Muijsert
Penningmeester

J. Bonte
Secretaris

