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Stichting Oisterwijk Centraal
Het bestuur
Waterhoefweg 97
5061ZC OISTERWIJK

Referentie: 998-2017
Betreft:
jaarrekening 2017

Oisterwijk, 13 maart 2018

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap
verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Parel Administratie & Advies

H.F.M. Pouwels-van Straalen
Kantoorhouder
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 22 juli 2015 werd de Stichting Oisterwijk Centraal per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63785307.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Oisterwijk Centraal wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
Het stimuleren, activeren en begeleiden van activiteiten en diensten voor burgers van met name de
gemeente Oisterwijk op het brede terrein van welzijn.
Bestuur
Het dagelijkse bestuur wordt gevoerd door:
- M. Eijkelhof, voorzitter
- C. Pouwels, penningmeester
- A. Bekkers, secretaris
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1.3 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2017
€

2016
€

2015
€

Inkomsten SOC activiteiten
Bruto bedrijfsresultaat

68.566
68.566

36.345
36.345

27.369
27.369

Uitgaven SOC activiteiten
Project Ontmoeting in Beweging
Som der bedrijfskosten

44.714
26.385
71.099

43.326
43.326

19.151
19.151

Bedrijfsresultaat

-2.533

-6.981

8.218

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten

23
23

-

-

Bijzondere baten
Som der bijzondere baten en lasten

8.421
8.421

-

-

Resultaat

5.911

-6.981

8.218
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2. JAARREKENING

Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

21.568

Liquide middelen

Totaal activazijde

21.568

-

8.282

1.583

29.850

1.583

Oisterwijk, 13 maart 2018
Stichting Oisterwijk Centraal

M. Eijkelhof, voorzitter

C. Pouwels, penningmeester

A. Bekkers, secretaris
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

31 december 2017
€
€

7.148

31 december 2016
€
€

1.237
7.148

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

2.468
20.234

Totaal passivazijde

1.237

346
22.702

346

29.850

1.583

Oisterwijk, 13 maart 2018
Stichting Oisterwijk Centraal

M. Eijkelhof, voorzitter

C. Pouwels, penningmeester

A. Bekkers, secretaris
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2017
2017
€
Inkomsten SOC activiteiten
Inkomsten project Ontmoeting in
Beweging

€

36.326

€

36.345

32.240

68.566
68.566

Bruto bedrijfsresultaat
Uitgaven SOC activiteiten
Uitgaven project Ontmoeting in
Beweging
Som der bedrijfskosten

2016
€

44.714

43.326

26.385

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten

23

Bijzondere baten
Som der bijzondere baten en lasten

8.421

36.345
36.345

71.099

43.326

-2.533

-6.981
-

23

Resultaat

-

8.421

-

5.911

-6.981

Oisterwijk, 13 maart 2018
Stichting Oisterwijk Centraal

M. Eijkelhof, voorzitter

C. Pouwels, penningmeester

A. Bekkers, secretaris
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6
BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen
voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.
De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de waardering volgens
afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW. Van belang voor het inzicht in het vermogen betreft met name de afwijking
in de waardering van materiële en immateriële vaste activa.
Onderneming
Stichting Oisterwijk Centraal, statutair gevestigd te Oisterwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 63785307.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Oisterwijk Centraal, statutair gevestigd te Oisterwijk, bestaan voornamelijk uit:
Het stimuleren, activeren en begeleiden van activiteiten en diensten voor burgers van met name de
gemeente Oisterwijk op het brede terrein van welzijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Waterhoefweg 97 te Oisterwijk.
Schattingswijziging
Toepassing van de fiscale grondslagen betekent dat rekening is gehouden met de fiscale
afschrijvingsbeperkingen. Veranderingen in de afschrijvingstermijnen, -percentages, of -methoden worden
gezien als schattingswijzigingen en worden verwerkt in overeenstemming met de fiscaal gebruikelijke
verwerkingswijze.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt
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.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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