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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van
Stichting Schepenbank Oirsbeek,
voorheen Stichting Jeugd en
Jongerenwerk Oirsbeek.
In dit jaarverslag zijn de activiteiten over
2014 beschreven en zijn de
werkzaamheden van het bestuur
toegelicht. Tevens wordt er
verantwoording afgelegd voor het
financiële beleid middels de opgenomen
jaarrekening. Als vooruitblik op het
lopende kalenderjaar is de begroting 2015
opgenomen. Als laatste doet de Raad van
Toezicht van de stichting verslag van haar
activiteiten.
Het jaar 2014 heeft voor Stichting
Schepenbank Oirsbeek (SSO) voor een
belangrijk deel in het teken gestaan van
de verbouwing van de Schepenbank. Het
doel van de verbouwing was tweeledig.
De vervanging door de eigenaar van het
dak enerzijds was noodzakelijk
onderhoud. De aanleg van een miva toilet
en een nieuwe keuken anderzijds was
bedoeld om in de Schepenbank invulling
te kunnen geven aan de nieuwe
doelstelling van SSO.
Door de verbouwing hebben bijna alle
activiteiten gedurende een periode van
drie-en-een-halve maand stil gelegen.
Alleen de Eettafel voor ouderen en het
Repair Café zijn verder gegaan op een
andere locatie.
Na de feestelijke opening op 12 oktober jl.
zijn alle activiteiten weer als vanouds
opgepakt binnen de Schepenbank. Ook de
huurders die regelmatig gebruik maken
van de Schepenbank zijn weer terug op
het vaste honk.
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In 2014 zijn er naast de verbouwing van
de Schepenbank ook andere belangrijke
stappen gezet, namelijk:






Het afsluiten van een nieuw
huurcontract met een looptijd van 2
keer 5 jaar waardoor het gebruik van
de Schepenbank door SSO tot en met
2024 verzekerd is.
Vanaf 2015 zou een belangrijk deel
van de gemeentelijke subsidies en
bijdragen welke gekoppeld waren aan
de huur van de Schepenbank
wegvallen. Door de nieuwe
activiteiten binnen de Schepenbank
zijn we in staat geweest nieuwe
afspraken te maken met de gemeente
over nieuwe bijdragen vanaf 2015.
Voor de financiering van de
verbouwing is meer dan € 100.000
aan investeringssubsidies
aangetrokken.

In 2014 is door de vrijwilligers hard
gewerkt aan het creëren van een gezonde
basis voor de toekomst. Door de nieuwe
activiteiten en functionaliteiten is de
Schepenbank verzekerd van een centrale
plek in de Oirsbeekse gemeenschap.
Oirsbeek, augustus 2015

Simone Göllesch
Voorzitter
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De Schepenbank heeft
meer dan 200 betrokken
vrijwilligers

>200
21 7
147.000
18 6
60
Er vinden 21 vaste
activiteiten plaats in
de Schepenbank

De activiteiten kunnen 7
dagen per week terecht

In totaal ontving de
Schepenbank in 2014
€ 147.000 aan subsidies

18 beheerders hebben een
Sociale Hygiëne certificaat en
staan klaar voor onze gasten

6 externe verenigingen
maken structureel gebruik
van de Schepenbank

Jeanne d’Arc en Don Bosco
bestaan in 2015 alweer 60
jaar

De gemiddelde leeftijd van
het bestuur is 37, het jongste
bestuurslid is 24 jaar

37
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ACTIVITEITENVERSLAG
Algemeen
Stichting Jeugd en Jongerenwerk is al
weer 45 jaar een begrip in Oirsbeek en
omstreken. De activiteiten van Don Bosco
en Jeanne D’Arc bestaan in 2015 alweer
60 jaar. De stichting heeft een rijk
verleden in Oirsbeek. Er zijn hele
generaties opgegroeid met en in de
Schepenbank. Er zijn ongeveer 200
vrijwilligers betrokken bij de activiteiten
van de stichting! In de loop van de jaren
zijn er activiteiten bij gekomen en
weggevallen. In 2012 heeft er een
statutenwijziging plaatsgevonden
waardoor het ook binnen de doelstelling
past om activiteiten te organiseren voor
alle leeftijdscategorieën.
Jeugd 12
Don Bosco Junioren
Jeanne D’Arc Junioren
Schepenkids
Kindervakantiewerk
Alternatieve kermis
Pietenhuis

Jeugd 12+
Don Bosco Senioren
Jeanne D’Arc Senioren
Bamboocha
Zomercarnaval
Carnaval
Talent in de tent
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In 2014 heeft dit geleid tot de een verdere
uitbreiding van een aantal activiteiten die
in het laatste kwartaal van 2013 zijn
gestart, namelijk:




Repair café;
De Soos;
Conversatie Frans.

Nieuw in 2014:




De eettafel voor ouderen;
Talent in de tent;
Ladiesnight.

Onder de vlag van de stichting vallen nu
de onderstaande activiteiten:

(Jong)volwassenen en ouderen
Har Rock Café
Sjependisco
Creaclub
Soos
Repair Café
Conversatie Frans
Eettafel voor ouderen
Schepenbank café
Woosjtrampelaere
Talent in de tent
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Toelichting op de activiteiten
Don Bosco
De doelstelling van jongensclub Don
Bosco is jongens samenbrengen en actief
bezig houden, persoonlijkheidsontwikkeling, leren delen en werken in
een groep, leren rekening te houden met
elkaar, spelenderwijs dingen maken met
een grote variëteit aan materialen en
toepassingen. Door sportieve en culturele
ontwikkeling creëren we een
saamhorigheidsgevoel,
creativiteit en
ontspanning.
De deelnemers zijn
ingedeeld in drie
groepen, namelijk de
junioren (6-10 jaar) en
de senioren (11-15
jaar) en een DOGgroep (Vanaf 16 jaar).
De junioren komen 40 keer per jaar op de
donderdag avond bij elkaar en de
senioren en de DOG-groep komen 40 keer
per jaar bij elkaar op de vrijdagavond. Bij
de groepen bestaan thans uit ongeveer 15
deelnemers. De activiteiten van Don
Bosco bestaan onder andere uit sport,
binnen- en buitenspellen, speurtochten,
kamperen.

Jeanne D’Arc
Jeanne D’Arc is een gezellige club voor
jonge meiden tussen de 6 en 16 jaar. De
club vindt plaats op de maandagavond en
bestaat uit twee groepen: de Junioren en
de Senioren. De Junioren zijn de jongste
meiden die de leeftijd hebben tussen de 6
en 11 jaar. Voor hen begint de clubavond
om 18.00uur en eindigt weer om
19.30uur. De Senioren zijn de wat oudere
meiden vanaf 12 jaar t/m 16 jaar
waarvoor de clubavond begint om 18.30
uur en eindigt om 20.00uur.
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Elke maandagavond is anders bij deze
gezellige meidenclub. Er wordt een
veelvoud aan activiteiten aangeboden
voor de meiden. De activiteiten worden
afgestemd op de ontwikkeling van het
kind. Hun interesses worden vervolgens
meegenomen bij het maken van de
planning, zodat de kinderen met plezier
de clubavonden komen bezoeken. De
activiteiten die worden georganiseerd
bestaan onder andere uit
Spelletjesavonden, toneel spelen, koken,
knutselen, dansen etc.
Tevens doen we heel
af en toe een uitstapje
met de kinderen. Zo’n
uitstapje zal een
aantal keer in het jaar
plaatsvinden.
Uitstapjes waaraan
gedacht kan worden,
zijn: Toverland,
Kinderstad, Bioscoop, Zwembad. En een
of twee keer per jaar gaan we op kamp.

Schepenkids
Schepenkids organiseert knutselmiddagen
rond diverse thema’s, workshops, viering
Sinterklaas, kerst en Pasen, Pietendisco,
spellen, bingo, wandel- en speurtochten
sportieve activiteiten en nieuw dit jaar
was het Pietenspeelhuis waar 250
kinderen hebben kunnen spelen.
De doelstelling van Schepenkids is
persoonlijkheidsontwikkeling, leren delen
en werken in een groep, leren rekening te
houden met elkaar, spelenderwijs eigen
maken met een grote variëteit aan
materialen en toepassingen, sportieve en
culturele ontwikkeling het creëren van
een saamhorigheid gevoel, creativiteit en
ontspanning het creëren van een
saamhorigheid gevoel
De knutsel -instuif voor kinderen is vanaf
4 jaar en wordt maandelijks
georganiseerd (met uitzondering van de
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vakantiemaanden). Aan de activiteiten
nemen gemiddeld zo’n 60 kinderen per
keer mee. De workshops, sport en cultuur
en themamiddagen, wandel- en
speurtochten worden acht keer per jaar
georganiseerd. Er doen gemiddeld 50
kinderen per keer mee.

Kindervakantiewerk

Daarnaast organiseren de dames van de
Schepenkids het jaarlijkse citogala.
Kinderen uit groep 8 nemen afscheid van
hun basisschooltijdperk en beginnen aan
een nieuwe spannende reis in het
voortgezet onderwijs. Leerlingen van
allerlei scholen rondom Oirsbeek kunnen
zich aanmelden om dit te vieren.





Vanuit de sporthal vertrekken de leerling
in prachtige, coole auto’s, waarvan
sommige eigenaren jaarlijks kosteloos
meewerken om de prachtig geklede
schoolverlaters naar de Schepenbank te
rijden. Hier ligt een rode loper klaar en
staan fotografen paraat om plaatjes te
schieten van de prachtig uitgedoste
leerlingen.
Om de leerlingen al een beetje kennis te
laten maken met mogelijke nieuwe
klasgenootjes, krijgt elke leerling een
polsbandje in een bepaalde kleur, wat
staat voor de middelbare school waar ze
naar toe gaan. Op deze manier kunnen ze
al kennismaken met nieuwe school- en
klasgenootjes.

Al sinds 1976 is de Schepenbank één week
per jaar een vrijplaats voor kinderen van 6
tot 12 jaar. Er wordt gewerkt in drie
leeftijdsgroepen die deels een eigen
programma hebben. De drie groepen zijn
als volgt ingedeeld:
kinderen uit groep 3 en 4
kinderen uit groep 5 en 6, en
kinderen uit groep 7 en 8.

De doelstelling voor de kinderen is het
afsluiten van de vakantie, het werken aan
een geordende dag planning als
voorbereiding op het nieuwe schooljaar,
het treffen van oude en nieuwe vrienden
en vriendinnen. Tijdens de activiteiten
wordt gewerkt in groepsverband en is er
een actief programma in Oirsbeek en
directe omgeving. De activiteiten bestaan
uit een kennismaking, sport, (bos)spelen,
knutselen, bezoek aan het Steinerbos,
kamp, variété, speur- en
oriëntatietochten.
Kindervakantiewerk wordt georganiseerd
in de laatste week van de zomervakantie.
Er nemen 160 tot 180 kinderen deel aan
de activiteiten. Naast de kinderen zijn er
90 vrijwilligers actief bij de organisatie en
de uitvoering van de activiteiten.

Het citogala is elk jaar een groot festijn
waarvoor het hele dorp uitloopt om te
komen kijken hoe de leerlingen uit groep
8 aankomen in de Schepenbank.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014
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Alternatieve kermis
Elk jaar wordt vanwege het wegvallen van
de reguliere kermis een alternatieve
kermis georganiseerd. De stichting huurt
dan verschillende leuke attracties en
activiteiten voor de kinderen uit de
omgeving. Tegen een lage vergoeding
kunnen de kinderen gebruik maken van
de attracties.
De doelstelling is het behoud van het
dorpsgevoel en het op een leuke manier
samenbrengen van kinderen en ouders.
Bij de alternatieve kermis hebben we
ongeveer 800 deelnemers. De
alternatieve kermis is langzaam uit aan
het groeien naar een weekend vullend
programma. In 2013 was de zaterdag
avond al een leuke activiteit. In 2014 is
zelfs al op de vrijdag avond het
feestgedruis losgebarsten.

Pietenhuis
Vlak voor Sinterklaas nemen de Pieten
intrek in de Schepenbank om vandaar
cadeautjes uit te delen aan de kinderen in
Oirsbeek. Veel scholen uit de omgeving
maken gebruik van de gelegenheid om de
Pieten in de Schepenbank te bezoeken.

Bamboocha
Bamboocha organiseert ongeveer 10 keer
per jaar een disco dans avond voor de
jeugd van de hele gemeente Schinnen. De
doelstelling is de jeugd kennis laten
maken met het ‘uitgaan’. Er worden leuke
avonden georganiseerd waar de jeugd
elkaar kan treffen en gezellig samen kan
dansen, kletsen en iets drinken. De
toegang is meestal vanaf 13 jaar,
gemiddeld zijn er 120 deelnemers
aanwezig.
Terugkomende thema’s bij de party’s zijn
o.a. het Nieuwjaar bal, après-ski,
schuimparty, oranjebal, zomercarnaval,
beachparty, Halloween en het kerstbal. In
2013 is er vanaf het zomercarnaval
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structureel beveiliging ingeschakeld bij de
Bamboocha activiteiten. Dit vanwege
toenemende baldadigheid van de
bezoekers. Dit heeft er in 2014 geleid tot
een aanzienlijke terugloop van het aantal
bezoekers.

Carnaval
De carnaval activiteiten bestaan uit 4
avonden carnaval voor de jeugd en de
dinsdagmiddag voor de jonge jeugd vanaf
4 jaar. De doelstelling is het bevordering
van de culturele beleving van Carnaval.
Daar hoort ontspanning, ontmoeting en
het dorpsgebeuren bij. Carnaval wordt
georganiseerd in samenwerking met
diverse carnavalsverenigingen.
In 2014 bleek dat de carnaval, mede door
de benodigde beveiligingskosten, dat de
kosten hoger waren dan de opbrengsten.
Het bestuur zal voor de toekomst bekijken
op welke manier de carnaval in de
Schepenbank wordt voortgezet en of daar
nog vraag naar is.

Har Rock Café
De activiteiten van Har Rock bestaan uit
muzikale (live)avonden (cover-bands, Tour
of Duty), popmuziek, concerten en de
motorzegening i.s.m. een motorclub en de
Zibbith-veteranen.
De doelstelling is het aanbieden van een
professionele en goed verzorgde
speelplek voor (jong)muzikaal talent uit
Oirsbeek en omliggende kerkdorpen. Har
Rock heeft een verbindende sociale
functie door het blijven betrekken van
oud vrijwilligers en voormalige jeugd uit
het dorp bij de Schepenbank.
De bezoekers variëren in leeftijd van 13
tot 80 jaar. Har Rock wordt 4 keer per jaar
op de zaterdagavond georganiseerd. Er
zijn ongeveer 120 bezoekers per activiteit.
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Sjependisco
De Sjependisco is een disco in en veilige
omgeving voor mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking.
Sjependisco is een nieuw initiatief voor
leerling van het voortgezet onderwijs en
mensen met een verstandelijke
beperking. De disco avonden vinden
verspreid over het jaar plaats. Stichting
Jeugd en Jongerenwerk richt zich ook op
deze groep mensen en door de geplande
aanpassingen in de Schepenbank (MIVAtoilet, drempelvrije toegang van de
Schepenbank) is deze activiteit vanaf eind
2014 ook goed toegankelijk voor mensen
in een rolstoel.
De Sjepedisco is voor mensen met een
beperking die zich amuseren op de
muziek, waarvoor de vrijwiligers van de
Schepenbank in de rij staan om te komen
helpen, waardoor een mengeling ontstaat
van mensen met en zonder beperking.
Ouders die het moeilijk vinden om hun
zoon of dochter alleen op stap te laten
gaan, pakken zich samen in het
bargedeelte, waardoor zij ook een
gezellige avond hebben met andere
ouders.

Talent in de tent
Daar de tent voor de alternatieve kermis
reeds zaterdagmiddag klaar voor gebruik
was voor de feestavond met band, is er
gezocht naar een aansprekende
zaterdagmiddagactiviteit.
Aangezien de Sjepedisco van de Stichting
zich richt op mensen met een beperking,
is de kermisgroep (bestaand uit
vrijwilligers) gaan kijken wat zou
aansluiten om zo de activiteiten voor deze
doelgroep verder uit te breiden.
Na onderzoek in andere gemeenten om te
zien wat succes had is ‘Talent in de Tent’
ontstaan.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Afgewisseld door Limburgse artiesten
kunnen mensen met een beperking hun
talentop het podium laten zien.
De feestmiddag blijkt, buiten de
doelgroep, zeker ook aan te slaan bij
andere jongeren en ouderen uit het
Oirsbeekse en omstreken, waardoor er
een prachtige co-existentie is ontstaan. De
feestmiddag bleek buiten de doelgroep,
ook aan te slaan bij andere jongeren en
ouderen uit het Oirsbeekse en omstreken,
waardoor er een prachtige co-existentie is
ontstaan.

Creaclub
In 2012 viel een aantal creatieve dames
op dat de schepenbank iets miste…
Leuke activiteiten voor dames. En zo is
Creaclub Schepenbank ontstaan. We zijn
begonnen met maandelijks een
knutselavond voor dames, een heel
gezellige dinsdagavond waar onder het
genot van een kop koffie of thee en lekker
gebak al heel wat creatieve kunstwerken
tot stand zijn gekomen. Onze bezoekers
variëren in leeftijd van 18 tot 80 jaar en
deze avonden zijn altijd heel gezellig. In
2014 is er, in navolging van een
succesvolle ladiesnight in 2013, wederom
een Oirsbeekse ladies night
georganiseerd, met modeshows, welness,
leuke stands en een goed gevulde
goodiebag, hebben de 150 aanwezige
dames een onvergetelijke avond gehad.
We streven ernaar om nog veel meer
leuke activiteiten te gaan organiseren in
de toekomst.

Soos
De soos vormt een groep van zo’n 30
vrijwilligers die zich voorgenomen heeft
overdag allerlei nuttige en leuke
activiteiten te organiseren in de
Schepenbank voor mensen die ook
overdag thuis zijn.
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Die ‘thuiszitters’ kunnen mensen zijn
zonder betaald werk, mensen die met
(vroeg)pensioen zijn, werkzoekenden,
arbeidsongeschikten, huisvrouwen of
huismannen enzovoorts. Ze kijken niet
naar de leeftijd, dus jongeren zijn ook
welkom! Onze activiteiten vinden overdag
plaats en wel op momenten dat de
Schepenbank niet benut wordt voor
jongerenactiviteiten.
Ons motto is dat we het met elkaar een
beetje aangenaam moeten maken in deze
samenleving door iets voor anderen te
betekenen. We willen niemand betuttelen
en iedereen uitnodigen ook een steentje
bij te dragen. Zo is vanuit onze groep ook
het Repair Café, de Eettafel en de
conversatie Frans ontstaan. Stap eens
binnen als een van onze activiteiten plaats
vindt
Iedere donderdag tussen 10 en 17 uur kan
iedereen die overdag vrij is terecht in de
Schepenbank te Oirsbeek voor een praatje
of om een kaartje te leggen. De hele dag is
het biljart beschikbaar en is er een
leestafel, waar naast maand- en
weekbladen de krant van de dag te lezen
is. Tussen de middag van 12 tot 14 uur
kan er geluncht worden: er is een
maaltijdsoep en een broodje
gezond/ham/kaas of worst verkrijgbaar.
Tussen 10.15 en 10.30 uur is de start van
een wandeling in groepsverband. Er wordt
een route tussen de 5 en 9 kilometer
gelopen. Er zijn ook routes beschikbaar
voor mensen die individueel willen lopen.
Vanaf 13.30 uur kan er gekaart worden.
Enkele mannen spelen dan kwajongen,
soms wordt er gejokerd en een groep
vrouwen bridgen die middag.
De eerste donderdagmiddag van de
maand tussen 14 en 15 uur is er een z.g.
formulierenspreekuur. Mensen die
problemen hebben met het invullen van
een formulier of een ander probleem
Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014

hebben als klant met een leverancier,
kunnen dan gratis terecht voor hulp.

Repair Café
Het Repair Café is een organisatie ter
bevordering van hergebruik van
apparatuur en middelen. Niet weggooien,
maar repareren!
Buiten dat reparaties lagere kosten met
zich meebrengen, dan nieuw kopen,
draagt het Repaircafe Oirsbeek hiermee
ook bij aan een beter milieu.
Het team bestaat uit een groeiende groep
enthousiaste vrijwilligers zoals
elektriciens, naaisters, allround
medewerkers, een messenslijper, een
houtbewerker, gastvrouwen en
computerdeskundigen.
Eén zaterdag per maand wordt het Repair
Café in Oirsbeek georganiseerd.
Gemiddeld komen er 60 reparaties
binnen, variërend van een kapotte fiets
tot een computer en alles daartussen. In
2014 is het Repaircafe uitgegroeid tot zo’n
succes dat de vrijwilligers van Repaircafe
Oirsbeek worden gevraagd om mee te
helpen bij het opzetten Repaircafe’s in
andere gemeenten.

Conversatie Frans
Iedere maandagmiddag van 13.00 tot
14.30 uur kan er onder begeleiding in
groepsverband in het Frans
geconverseerd worden. De activiteit is er
op gericht om tijdens vakanties of tijdens
familiebezoek in Frankrijk of Wallonië een
gesprek te kunnen voeren over alledaagse
onderwerpen. Het is dus geen cursus,
fouten maken is niet erg. De kosten
bedragen € 3,- per keer. Soms maakt de
groep een excursie, waarbij in het Frans
een rondleiding wordt verzorgd. Zo
bezocht de groep onlangs kasteel
Amstenrade, waar de gravin
hoogstpersoonlijk een rondleiding in het
Frans
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Eettafel voor ouderen

Woosjtrampelaere

Iedere maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag is er tussen 12 en 14 uur een
eettafel in de Schepenbank voor mensen,
die niet in hun eentje willen eten of die
het lastig vinden voor zich zelf te koken.
Gekookt wordt door 3 ervaren maar
vrijwillige koks en er is hulp van enkele
vrijwillig(st)ers. De maaltijden zijn
verantwoord en gezond en bestaan uit 3
gangen: voorgerecht, hoofdgerecht en
een dessert. Per tafel is er gratis een kan
water beschikbaar, andere consumpties
dienen contant afgerekend te worden. De
eettafel is gestart omdat Cicero per 1
januari ’14 is gestopt met de eettafel in ’t
Stegelke in verband met bezuinigingen.
Gemiddeld zijn er 5 bezoekers per keer.
Eind 2014 was de verbouwing van de
keuken, het MIVA-toilet en de
drempelvrije toegang klaar en vanaf die
tijd kan er gekookt worden voor grotere
groepen ouderen.

Een aantal jaren geleden zijn twee
vrijwilligers met een worst naar Wittem
gelopen om de paters te vragen voor goed
weer tijdens de alternatieve kermis te
bidden. Inmiddels is de wandeling een
jaarlijkse traditie en zeer leuk evenement
geworden waar meer dan 90 personen
van alle leeftijden aan meedoen.
Inmiddels wordt er, op verzoek van
andere Stichtingen rondom Oirsbeek,
gepraat om deze groep wandelaars uit te
breiden, waarbij er vanuit Schinnen en
Doenrade aangesloten wordt op de groep
wandelaars uit de Schepenbank.

In 2014 aten gemiddeld 10-15 mensen per
dag bij het Eettafel voor ouderen.

Schepenbank café
Buiten de vakantieperiodes is de
Schepenbank elke woensdag- en
vrijdagavond geopend voor jongeren
vanaf 16 jaar. De doelstelling is van de
Schepenbank een trefcentrum voor de
jeugd te maken. Tijdens het jongere café
kan er gebruik gemaakt worden van de
faciliteiten van de Schepenbank om bijv.
te biljarten of sportwedstrijden te kijken.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014
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JAARVERSLAG BESTUUR
Inleiding
In dit verslag heeft het bestuur een
overzicht van haar activiteiten
opgenomen. Voor de financiële
verantwoording wordt verwezen naar de
in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2014.

Samenstelling bestuur
Het bestuur kwam in 2014 elf keer bij
elkaar voor een reguliere vergadering, te
weten op de eerste dinsdag van de
maand. Bij elke vergadering werd het
quorum om besluiten te kunnen nemen,
gehaald.
Het bestuur bestond in 2014 uit de
onderstaande personen:

In 2014 is een nieuwe voorzitter
gevonden in de persoon van Simone
Göllesch. Simone verruilt haar rol als
secretaris voor die van voorzitter. De rol
van secretaris is overgenomen door
Robert de Jong.
Het bestuur bedankt de afgetreden
bestuursleden voor hun bijdrage. Het
bestuur bedankt Harry Driessen voor zijn
wijsheid de afgelopen drie jaren. Harry
heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de doorstart van de activiteiten in
2012.
Hoewel het voorzitterschap van Emiel
Verstegen van korte duur was heeft Emiel
een belangrijke bijdrage geleverd in het
verkrijgen van de subsidies die onze
activiteiten mogelijk maken.

Naam

Functie

Datum in
functie

S.H.P.M. Göllesch

Voorzitter

26-11-2011

L. Aerts

Algemeen bestuurslid

20-12-2011

M.E.R.L. Palm

Algemeen bestuurslid

20-12-2011

M.D.A. Notermans

Algemeen bestuurslid

20-12-2011

R. de Jong
B. Smeets

Algemeen bestuurslid
Penningmeester

20-12-2011
01-02-2012

F.J.M. Eggen
T. Lintzen-Rusman

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

01-11-2013
23-02-2015

E.E.H.H.O. Verstegen
H.M.C. Driessen

Voorzitter
Algemeen bestuurslid

12-08-2013
29-08-2011

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Datum uit
functie

Taakverdeling
Algemeen
Handboek
Veiligheid
Communicatie
Cursussen
Sociale veiligheid
Jeanne d’ Arc
OJ
Schepenkids/Creaclub
Har Rock
Don Bosco
Secretariaat
Financien
Programering
Beheerclub
Externe huurders
Communicatie
Soos
Eetcafe
Conversatie Frans

01-01-2015
01-01-2015
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In 2014 is ook Tinie Lintzen-Rusman
toegetreden tot het bestuur. Tinie is als
vrijwilliger bij de eettafel voor ouderen,
de soos en het Repair Café het
aanspreekpunt binnen het bestuur voor
de nieuwe activiteiten.

Nieuwe activiteiten
Het klinkt vreemd om over de eettafel
voor ouderen, het Repair Café,
conversatie Frans en de Soos te praten als
nieuwe activiteiten. Inmiddels zijn deze
activiteiten immers 1,5 jaar onderdeel van
onze stichting. 1,5 jaar is in de 45 jarige
historie van onze stichting echter redelijk
nieuw.
De integratie van de nieuwe activiteiten
en vrijwilligers verliep in eerste instantie
stroef. Integreren en aanpassen kost
immers tijd en moeite. De vrijwilligers van
zowel de nieuwe activiteiten als de
bestaande vrijwilligers hebben zich alle
moeite gedaan om de samenwerking
succesvol te laten zijn. Inmiddels is de
samenwerking zo goed dat het lijkt alsof
het nooit anders is geweest.

Subsidie / gemeentelijke
bijdrage
Bij de overgang in 2012 van de exploitatie
van de Schepenbank van Stichting Beheer
Jeugdhuis Schepenbank naar Stichting
Schepenbank Oirsbeek is bij de gemeente
bedongen dat ook de bijdragen ten
aanzien van die exploitatie over zouden
gaan. Uit dien hoofde ontving Stichting
Schepenbank Oirsbeek tot en met 2014
een bijdrage in de exploitatie van € 13.539
per jaar en een huurgewenningsbijdrage
van € 11.286 per jaar. Vanaf 2015 zouden
beide bijdragen vervallen.
Met de gemeente zijn gesprekken
gevoerd over het overnemen van de
eettafel voor ouderen als activiteit.
Tijdens deze gesprekken waren de
onderwerpen tweeledig, het geschikt

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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maken van het pand en de financiële
continuïteit van onze stichting. Beide
onderwerpen zijn met elkaar verbonden.
Het is immers niet zinvol in een
verbouwing te investeren bij een stichting
die binnen afzienbare tijd haar rekeningen
niet meer kan betalen.
Het college van B&W heeft een voorstel
voorgelegd aan de Raad om de
Schepenbank een jaarlijkse bijdrage toe te
kennen van € 25.000 voor het initiatief om
de eettafel voor ouderen over te nemen.
Hiermee is voor de stichting het dreigende
gat in de exploitatie vanaf 2015 gedicht.
De gemeente heeft de bijdrage die
voorheen voor Cicero € 35.000 per jaar
bedroeg voor de open eettafel voor
ouderen met € 10.000 laten dalen.
Hierdoor heeft de gemeente ruimte om
nieuwe initiatieven te financieren.
Stichting Schepenbank Oirsbeek heeft de
activiteiten van Cicero overgenomen op
gelijke voorwaarden voor de deelnemers.
Het aantal deelnemers is fors
toegenomen sinds de activiteit in de
Schepenbank huist.

Huurcontract
Bij de overgang in 2012 van de exploitatie
van de Schepenbank van Stichting Beheer
Jeugdhuis Schepenbank naar Stichting
Schepenbank Oirsbeek is de
huurovereenkomst van het pand
overgenomen. Deze overeenkomst is
geëindigd op 31 december 2014. Hierna
zou de eigenaar jaarlijks de huur op
kunnen zeggen. Aangezien dit een
onwenselijke situatie is heeft het bestuur
zicht ingezet om een nieuwe
huurovereenkomst voor 5 jaren met een
optieperiode van 5 jaar af te sluiten.
Hierdoor is Stichting Schepenbank
Oirsbeek de komende 10 jaren verzekerd
van het gebruik van de Schepenbank.
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De Weldadige Stichting Jan de Limpens
heeft hier uiteraard haar volle
medewerking aan gegeven. De
huurcondities zijn, ondanks het feit dat
we nu een grote deel van de Schepenbank
huren en gebruiken, gelijk gebleven.

Verbouwing van de
Schepenbank

aangelegd worden. Aangezien de
meterkast aan de andere kant van het
pand gelegen is moesten de nieuwe
leidingen door de hal en de binnenplaats
getrokken worden. Een hele klus waar
door een aantal vrijwilligers hard aan
meegewerkt is.

Aanbrengen Miva toilet

De integratie van de nieuwe activiteiten is
enorm bespoedigd door de in 2014
uitgevoerde verbouwing van de
Schepenbank. Vrijwilligers van alle
activiteiten hebben samengewerkt om de
noodzakelijke verbouwing te realiseren.

De Schepenbank beschikte niet over een
Miva toilet. Er is met de gemeente en de
vrijwilligers lang gekeken naar de plaats
waar deze aangelegd kan worden en waar
hij voldeed aan alle vereisten betreffende
omvang en bereikbaarheid.

In de periode tussen juli 2014 en oktober
2014 is er hard gewerkt aan het geschikt
maken van de Schepenbank voor
ouderen. In diezelfde periode heeft de
eigenaar van het pand, de Weldadige
Stichting Jan de Limpens, het dak van het
pand laten vervangen. De vervanging was
noodzakelijk vanwege een aantal
lekkages. Tijdens de werkzaamheden is de
oude asbest isolatie vervangen en het dak
geïsoleerd volgens moderne standaarden.

Uiteindelijk werd duidelijk dat het alleen
mogelijk zou zijn in een stuk van de
Schepenbank dat werd gehuurd door de
huiswerkbegeleiding. In onderling overleg
en met medewerking van de
huiswerkbegeleiding is de Weldadige
Stichting Jan de Limpens bereid gevonden
deze ruimte zonder additionele
huurvergoeding beschikbaar te stellen.
Om de huiswerkbegeleiding te
compenseren voor de afgestane ruimte is
er een trap aangelegd waardoor de
huiswerkbegeleiding de eerste etage kan
gebruiken.

De verbouwing van de Schepenbank om
het pand geschikt te maken voor ouderen
en de eettafel voor ouderen zijn de
volgende verbeteringen doorgevoerd:




Vervangen van de oude keuken;
Aanbrengen Miva toilet;
Vervangen vloer gang.

Vervangen van de oude keuken
De keuken in de Schepenbank voldeed
niet aan de technische en hygiënische
voorschriften om dagelijks te koken voor
ouderen. Er is een plan van aanpak
opgesteld waarin de vereisten waar de
keuken aan moest voldoen waren
opgenomen. Hieruit bleek dat alle
aansluitingen in de keuken niet voldeden
voor de nieuwe keuken. Er moesten
nieuwe elektra-, water- en
gasvoorzieningen naar de keuken
Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Vervangen vloer gang
De gang waarmee de ingang en de grote
zaal verbonden zijn was betegeld met
grove onregelmatige stenen waar veel
ouderen moeite mee hadden. Aangezien
de gehele vloer uit de gang gehaald moest
worden om de nieuwe leidingen naar de
keuken te trekken is de gang voorzien van
egale tegels.

Financiering verbouwing
In eerste instantie was de omvang van de
noodzakelijke verbouwing onduidelijk. De
nieuwe aansluitingen in de keuken en de
locatie van het Miva toilet zijn lang
onduidelijk geweest. In eerste instantie
zijn subsidies aangevraagd bij het
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Oranjefonds en het VSBfonds. Beiden
hebben elk € 15.000 bijgedragen. Snel
daarna volgde de gemeente met een
toezegging van in totaal € 28.500. Om de
gehele kosten te dekken is als laatste een
subsidie aangevraagd bij de Provincie
Limburg welke maar liefst bijna € 51.000
heeft bijgedragen.

van meer dan € 18.000. De belangrijkste
oorzaken zitten in de overschrijding van
de begrote kosten:

De totale kosten van de verbouwing
bedroegen € 114.403. De totale
ontvangen subsidies € 109.341. Per saldo
heeft Stichting Schepenbank Oirsbeek zelf
€ 5.052 bijgedragen aan de verbouwing.



Heropening



Omdat de opdrachten pas uitgegeven
konden worden toen de financiering rond
was zijn de verbouwingen later gestart
dan gepland. Toch is er door de inzet van
alle partijen, leveranciers, verhuurder,
subsidieverstrekkers en vrijwilligers amper
vertraging ontstaan in de verbouwing.
Op 12 oktober 2014 is de Schepenbank
onder grote belangstelling feestelijk
heropend. Tijdens de heropening zijn de
vrijwilligers die een uitzonderlijke bijdrage
hebben geleverd aan de realisatie van de
verbouwing in het zonnetje gezet.

Naamswijziging
Begin 2015 is besloten de naam van onze
stichting te wijzigen. De naam Stichting
Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek dekt
simpelweg niet meer de lading van onze
activiteiten en wekt zelfs verwarring.
Door de naam te koppelen aan het pand
waar al onze activiteiten plaats vinden is
het voor eenieder duidelijk wie we zijn en
waar we voor staan. Derhalve hebben we
gekozen de naam te wijzigen in Stichting
Schepenbank Oirsbeek.

Financiële gang van zake
Zoals u kunt opmaken uit de in dit
jaarverslag opgenomen jaarrekening is het
boekjaar 2014 afgesloten met een verlies
Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Door de verbouwing zijn er extra
kosten gemaakt om de eettafel voor
ouderen door te laten gaan.
Daarnaast waren de kosten voor deze
activiteit groter dan de opbrengsten.
Begin 2014 was bij de Bamboocha
activiteiten en carnaval beveiliging
nodig vanwege de aanwezigheid van
agressieve jeugd. Hiervoor zijn
aanzienlijke kosten gemaakt die niet
in de begroting opgenomen.
In 2014 is er een driedaags
evenement georganiseerd rondom de
alternatieve kermis. De kosten die
hiermee gemoeid waren zijn niet
terug verdiend met de opbrengsten.
Eind 2014 is besloten een grote groep
vrijwilligers de training Sociale
Hygiëne te laten volgen. Het doel
hiervan is de druk bij de groep
vrijwilligers te verkleinen die altijd
aanwezig moeten zijn bij activiteiten
waar alcohol geschonken wordt.

De verbouwing was op 31 december 2014
financieel nog niet geheel afgehandeld.
Een deel van de subsidies moest nog
ontvangen worden en een deel van de
betalingen moesten nog gebeuren. Mede
hierdoor was de kaspositie van de
stichting per 31 december 2014 erg laag.
Op basis van de begroting en de inmiddels
gerealiseerde afwikkeling van de
financiële kant van de verbouwing is een
kaspositie van € 30.000 begroot ultimo
2015.

Bestuur agenda
De bestuur agenda in 2014 werd vaak
bepaald door praktische zaken waaronder
de verbouwing. Hierdoor kwam de
nieuwe opzet van het bestuur met de
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verschillende portefeuilles niet altijd tot
zijn recht.
Stichting Schepenbank Oirsbeek heeft als
doel midden in de gemeenschap Oirsbeek
te staan met haar activiteiten. Dit doel
geldt voor alle leeftijden. De afgelopen 1,5
jaar hebben de activiteiten voor ouderen
een vlucht genomen.
De activiteiten voor jongeren daarentegen
hebben het moeilijker. Met name
Bamboocha / OJ heeft het moeilijk. Het
bestuur gaat in 2015 een beleidsplan
opstellen waarin doelstellingen en
plannen geformuleerd worden omtrent
alle activiteiten. Hierbij zal ook bewust
nagedacht worden over de vraag of met
alle activiteiten ten allen tijde doorgegaan
moet worden.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014
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JAARREKENING 2014

Jaarrekening 2014
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Balans per 31 december 2014
Staat van baten en lasten 2014
Toelichting op de balans en staat van
baten en lasten
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Balans per 31 december 2014
Vóór resultaatbestemming

31.12.2014
€

31.12.2013
€

29.550

25.872

ACTIEF
Materiële vaste activa

1

Inventaris
Vlottende activa
Voorraden

2

6.384

6.612

Vorderingen

3

24.797

5.584

Liquide middelen

4

Totaal actief

31.181

12.196

19.719

45.555

80.450

83.623

PASSIEF
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

5

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

45

45

81.077
(18.473)

76.677
4.401
62.649

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

Totaal passief

81.123

6

14.265
3.536

0
2.500
17.801

2.500

80.450

83.623

*] Nummer verwijst naar het corresponderende nummer in de toelichting.
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Staat van baten en lasten 2014

Baten

2014
€

Begroting
2014
€

2013
€

69.693

64.600

70.500

37.695
107.388

36.659
101.259

37.302
107.802

7

Opbrengsten
Subsidies

Lasten
Vrijwilligerskosten

8

11.378

8.650

6.575

Huisvestingskosten

9

34.145

36.150

37.944

Kosten activiteiten

10

55.456

38.500

41.356

Afschrijvingen

11

6.775

5.500

5.335

Algemene kosten

12

Resultaat uit reguliere activiteiten

18.107
125.861
(18.473)

8.550
97.350
3.909

12.191
103.401
4.401

Resultaat

(18.473)

3.909

4.401

*] Nummer verwijst naar het corresponderende nummer in de toelichting.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014

19

Toelichting op de balans en
staat van baten en lasten
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Schepenbank
Oirsbeek Oirsbeek, statutair gevestigd te
Oirsbeek bestaan voornamelijk uit het
organiseren van sociaal culturele
activiteiten voor de bevolking van
Oirsbeek en omstreken.

Algemene grondslagen voor de
opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de Richtlijn voor
de jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij
het desbetreffende balanshoofd anders
wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs,
verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op
de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming.
Investeringssubsidies
Subsidies in verband met de aanschaf van
(materiële) vaste activa worden in
mindering gebracht op de investering.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en
handelsgoederen worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden.
De waardering van de voorraden gronden hulpstoffen komt tot stand op basis
van fifo gewogen gemiddelde prijzen.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd
tegen 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.
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Grondslagen voor de bepaling van
het resultaat
Opbrengsten voortvloeiend uit de
verkoop van goederen worden
verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische
voordelen alsmede alle belangrijke risico’s
zijn overgegaan op de koper. De kostprijs
van deze goederen wordt aan dezelfde
periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden
opgenomen naar rato van de mate waarin
de diensten zijn verricht, gebaseerd op de
tot dat moment in het kader van de
dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van
de totaal te verrichten dienstverlening. De
kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Netto baten
De netto baten bestaan uit de baten de
wijziging in de voorraad en de overige
opbrengsten, de kosten van grond- en
hulpstoffen en de kosten van uitbesteed
werk en andere externe kosten. Hierbij
wordt onder baten verstaan de opbrengst
van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet
geheven belastingen.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste
van de staat van baten en lasten gebracht
in het jaar waaraan ze door de
subsidiegever zijn toegekend.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1) Materiële vaste activa
Inventaris
€
Stand per 1 januari
Investeringen
Ontvangen investeringssubsidies

25.872
119.794
(109.341)
36.325
(6.775)
29.550

Afschrijvingen boekjaar
Stand per 31 december
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

44.991
(15.441)
29.550
10%-20%33,3%

Afschrijvingspercentage

De ontvangen investeringssubsidies zijn als volgt opgebouwd:
Provincie Limburg
Gemeente Schinnen
VSB Fonds
Oranjefonds
Totaal

50.841
28.500
15.000
15.000
109.341

De investeringen in 2014 zijn per saldo voor een bedrag van € 10.453 uit eigen middelen
gefinancierd.
2) Voorraden

Bar
Emballage en statiegeld

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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31.12.2014
€

31.12.2013
€

4.269
2.115
6.384

4.457
2.155
6.612
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3) Vorderingen

31.12.2014
€

31.12.2013
€

269
2.422
269
5.620
8.834
1.083
6.300
24.797

377
2.422
587
761
0
0
1.437
5.584

31.12.2014
€

31.12.2013
€

19.719

45.558

2014

2013

Stichtingskapitaal:
Stand per 1 januari / 31 december

45

45

Algemene reserves:
Stand per 1 januari
Toevoeging uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

76.677
4.400
81.077

47.630
29.047
76.677

4.400
(18.473)
(4.401)
(18.474)

29.047
4.401
(29.047)
4.401

31.12.2014
€

31.12.2013
€

14.265
2.500
1.036
17.801

0
2.500
0
2.500

Debiteuren
Bonus drankleverancier
Rente
Vordering Weldadige Stichting Jan de Limpens
Nog te ontvangen investeringssubsidies
Vooruitbetaalde huur
Overige vorderingen

4) Liquide middelen

Kasgeld en bank

5) Eigen vermogen

Onverdeeld resultaat boekjaar:
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Resultaatverdeling
Stand per 31 december

6) Kortlopende schulden

Handelscrediteuren
Verplichting uit hoofde van penningen
Overlopende passiva

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Huurverplichting:
Het pand aan de Oirsbekerweg 2a te Oirsbeek wordt gehuurd van de Weldadige Stichting Jan
de Limpens. De jaarlijkse huur bedraagt € 12.999 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Medio 2014
is een nieuwe huurovereenkomst gesloten welke tot 31 december 2019 loopt. Daarna zal
deze met 5 jaar verlengd worden.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

2014
€

Begroting
2014
€

2013
€

57.317

51.500

61.357

0
(24.004)
2.425
35.738

0
(21.500)
0
30.000

(416)
(27.488)
2.422
35.875

Opbrengst activiteiten
Contributies
Sponsoring
Huur
Renteopbrengst
Overige opbrengsten

27.936
1.311
1.980
1.827
1.108
(207)
33.955

27.425
1.600
2.575
1.750
1.250
0
34.600

25.926
1.594
2.575
1.860
1.235
1.435
34.625

Totaal opbrengsten

69.693

64.600

70.500

2.466

2.466

2.466

2.191

2.192

2.191

8.213

8.212

8.212

13.539

13.539

13.539

11.286
37.695

10.250
36.659

10.894
37.302

107.388

101.259

107.802

7) Baten

Opbrengst bar
Mutatie verplichting penningen
Inkoop bar
Bonus drankleverancier

Subsidies:
Subsidie gemeente Schinnen
Kindervakantiewerk
Subsidie gesloten Jeugd- en jongerenwerk
Gemeente Schinnen
Subsidie gemeente Schinnen open Jeugd- en
jongerenwerk
Toevoeging gemeente Schinnen
exploitatiekosten
Huurgewenningsbijdrage gemeente
Schinnen (per saldo)
Totaal subsidies
Totaal baten

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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2014

Begroting
2014

2013

€

€

€

Vrijwilligersvergoedingen

2.109

2.000

1.664

Bestuurskosten en vrijwilligersconsumpties
Opleidingskosten vrijwilligers
Onkostenvergoedingen

4.316
4.943
10

5.000
1.500
150

4.483
344
84

11.378

8.650

6.575

8) Vrijwilligerskosten

Personeelsleden
Aantal (FTE)

9) Huisvestingskosten

Huur Schepenbank
Gas, water en licht
Lasten pand
Verzekeringen
Onderhoud en kleine aanschaf

10) Kosten activiteiten

Bamboocha
Don Bosco
Jeanne D'Arc
Har Rock
Kindervakantiewerk
Soos
Eettafel voor ouderen
Repair Café
Overige activiteiten
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2014

Begroting
2014

2013

0

0

0

2014
€

Begroting
2014
€

2013
€

12.999
12.041
841
917
7.347
34.145

13.500
9.500
1.500
850
10.800
36.150

13.113
8.085
1.184
749
14.813
37.944

2014
€

Begroting
2014
€

2013
€

1.873
1.776
1.219
2.058
6.838
186
9.811
1.548
30.147
55.456

3.500
2.500
2.000
2.000
5.000
1.250
5.000
750
16.500
38.500

8.106
2.056
3.303
1.494
5.262
0
0
0
21.135
41.356

26

11) Afschrijvingen

2014
€

Begroting
2014
€

2013
€

Inventaris

6.775

5.500

5.335

12) Algemene kosten

2014
€

Begroting
2014
€

2013
€

60
450
2.203
913
1.767
653
7.442
1.173
1.488
1.688
270
18.107

0
750
1.900
900
1.750
0
0
1.250
0
1.500
500
8.550

416
870
417
254
1.534
3.060
1.561
1.102
739
2.221
17
12.191

Representatie
Reclamekosten
Bank
Administratiekosten
Contributies en abonnementen
Website
Beveiligingskosten
Telecommunicatie
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Overige kosten
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Akkoordverklaring
De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde
balans per 31 december 2014 en staat van baten en lasten over 2014.
Oirsbeek, 4 augustus 2015
Was getekend,
Het bestuur:

S.H.P.M. Göllesch
(Voorzitter)

R. de Jong
(Secretaris)

B. Smeets
(Penningmeester)

M.E.R.L. Palm

L. Aerts

M.D.A. Notermans

F.J.M. Eggen

T. Lintzen-Rusman

Overige gegevens
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
Het bestuur stelt voor het verlies over 2014 in mindering te brengen op de algemene
reserves.

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014

28

BEGROTING 2015

Begroting 2015
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Toelichting
Exploitatiebegroting 2015
Toelichting op de exploitatiebegroting
Liquiditeitsbegroting 2015
Begrote balans per 31 december
2015
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Toelichting
De doelstelling bij het opstellen van de
exploitatiebegroting is inzicht te geven in
de ontwikkeling van de resultaten,
liquiditeiten en het vermogen waarbij
rekening is gehouden met geplande en
verwachte investeringen.
De prognose is gebaseerd op de
verwachtingen van het bestuur en de
geplande activiteiten. De gehanteerde
periode waarover de prognose is
opgesteld loopt van 1 januari 2015 tot en
met 31 december 2015. De prognose
bestaat uit de volgende onderdelen, die in
dit onderdeel nader toegelicht worden:




Exploitatieprognose.
Liquiditeitsprognose.
Balansprognose.
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Een belangrijke doelstelling van het
bestuur is het behouden van een
substantieel weerstandsvermogen. In
2014 wordt een huurgewenningsbijdrage
en een exploitatiebijdrage ontvangen van
de gemeente Schinnen welke daarna
komt te vervallen. In de raadsvergadering
van de Gemeente Schinnen van mei 2014
is besloten Stichting Jeugd en
Jongerenwerk een jaarlijkse bijdrage te
geven van € 25.000 met ingang van 2015.
Hiermee kunnen we de weggevallen
huurgewenningsbijdrage en
exploitatiebijdrage opvangen.
De begroting 2015 is vastgesteld door het
bestuur van de stichting.
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Exploitatiebegroting 2015
Begroting
2015
€
Baten
Opbrengsten

1

86.565

Subsidies

38.034
124.599

Lasten
Vrijwilligerskosten

2

10.150

Huisvestingskosten

3

36.098

Kosten activiteiten

4

46.630

Afschrijvingen

5

9.000

Algemene kosten

6

18.658
120.536

Resultaat

4.063

*] Nummer verwijst naar het corresponderende nummer in de toelichting.
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Toelichting op de exploitatiebegroting 2015

1) Opbrengsten

Begroting
2015
€

Baropbrengst
Omzet bar
Inkopen bar
Brutomarge bar

60.000
22.380
37.620

Opbrengst activiteiten
Opbrengst activiteiten
Verhuur
Sponsoring
Rente
Contributies
Overige opbrengsten

40.020
1.750
2.000
250
4.425
500
48.945

Subsidies en gemeentelijke bijdragen
Subsidie gesloten jeugd en jongerenwerk
Subsidie open jeugd en jongerenwerk
Toevoeging exploitatiekosten
Subsidie KVW

Totaal opbrengsten

2) Vrijwilligerskosten

2.219
8.318
25.000
2.497
38.034
124.599

Begroting
2015
€

Vrijwilligersvergoeding
Autokostenvergoeding
Studiekosten
Penningen vrijwilligers

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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2.500
150
1.500
6.000
10.150
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3) Huisvestingskosten

Begroting
2015
€

Huur
Verzekeringen
Grondlasten en belastingen
Onderhoud en kleine aanschaf
Schoonmaakkosten
Gas, water en electra

4) Kosten activiteiten

13.248
1.250
850
5.750
2.500
12.500
36.098

Begroting
2015
€

Alternatieve kermis
Bamboocha
Don Bosco
Jeanne D'Arc
Har Rock
Kinder Vakantiewerk
Schepenkids
Soos
Eettafel voor ouderen
Repair Café
Conversatie Frans
Overige

5) Afschrijvingen

7.000
1.800
2.575
2.500
3.250
6.000
7.500
1.000
13.055
750
200
1.000
46.630

Begroting
2015
€

Inventaris

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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9.000
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6) Algemene kosten

Begroting
2015
€

Telecommunicatie
Administratiekosten
Drukwerk
Contributies en abonnementen
Reclamekosten
Rente en bankkosten
Diverse algemene kosten

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014

1.752
1.300
2.000
2.500
6.306
1.750
3.050
18.658

34

Liquiditeitsbegroting 2015
Begroting
2015
€
Begroot resultaat boekjaar
Bij: afschrijvingen

4.063
9.000
13.063

Af: investeringen 2015
Af: betaling kortlopende schulden
Bij: ontvangst vooruitbetaalde kosten

5.000
13.500
17.500

Mutatie liquide middelen (toename)

12.063

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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Begrote balans per 31 december 2015

ACTIEF
Materiële vaste activa
Vlottende activa:
Voorraden
Overige kortlopende vorderingen

31.12.2014
€

Begrote balans per
31.12.2015
€

29.550

25.550

6.384
24.797

6.384
7.297
31.181

13.681

Liquide middelen

19.719

31.782

Totaal actief

80.450

71.013

PASSIEF
Eigen vermogen:
Kapitaal
Overige reserves
Resultaat boekjaar

45
81.077
(18.473)

45
62.604
4.063
62.649

Kortlopende schulden
Leveranciers
Overige schulden

Totaal passief

Stichting Schepenbank Oirsbeek
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14.265
3.536

66.712

765
3.536
17.801

4.301

80.450

71.013
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VERSLAG 2014
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht houdt toezicht op
de Stichting Jeugd en Jongerenwerk
Oirsbeek. Met dit verslag legt de Raad
verantwoording af over het gehouden
toezicht in het jaar 2014.

Schepenbank een centrale rol speelt in
onze stichting heeft het bestuur
voorgesteld om de naam van de Stichting
te wijzigen in Stichting Schepenbank
Oirsbeek. Hieraan heeft de RvT
goedkeuring gegeven. De naamswijziging
is begin 2015 geëffectueerd.

Vergaderingen RvT en
Bestuur

Decharge 2013

Inleiding

De RvT is in 2014 vier keer bij elkaar
geweest. Op 4 Februari en 4 November is
de RvT aanwezig geweest op de
bestuursvergadering.
Gedurende het jaar 2014 zijn
onderstaande onderwerpen aan de orde
geweest:

Verbouwing en verlenging
huurcontract
In Mei 2014 heeft de RvT goedkeuring
gegeven aan de begroting en plannen
inzake de verbouwing van de keuken en
het realiseren van een invalidentoilet in
de Schepenbank. Deze verbouwing is
noodzakelijk gezien de uitbreiding van
activiteiten en doelgroepen. Daarnaast
heeft de RvT ook goedkeuring gegeven
aan de nieuwe huurovereenkomst van de
Schepenbank met de weldadige Stichting
Jan de Limpens. Een verlenging van het
huurcontract was noodzakelijk in verband
met het verkrijgen van subsidies voor de
verbouwing.

Naamswijziging
De naam Stichting Jeugd- en
jongerenwerk Oirsbeek dekte niet meer
de lading van de activiteiten van de
stichting. Gezien het feit dat de stichting
meerdere leeftijdsgroepen in haar
doelgroepen heeft zitten en het pand De
Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2014

De kascontrole over het boekjaar 2013 is
uitgevoerd door Jacques Pluijmaekers en
Chris Bouwman. De jaarrekening 2013
wordt akkoord bevonden en de RvT
verleent decharge aan het bestuur. De
RvT heeft aangegeven meer handvaten
nodig te hebben voor controle/inzicht
gedurende het jaar. Na overleg met
bestuur is besloten dit te doen door
middel van het overleggen van
kwartaalcijfers.

Begroting 2015
Op 22 december is de begroting 2015
besproken. Uit deze begroting blijkt een
ambitie in het realiseren van activiteiten
en het verwerven van nieuwe leden en
bezoekers. De RvT heeft de begroting
2015 goedgekeurd met de kanttekening
dat het bestuur een beleidsplan opstelt
waaruit plannen en acties blijken
waarmee de ambities in de toekomst
gerealiseerd kunnen gaan worden. Het
realiseren van voldoende activiteiten en
het hebben van voldoende leden en
bezoekers is niet alleen belangrijk voor de
realisatie van de begroting maar ook voor
de continuïteit van de Stichting.
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Aftreedrooster

Decharge

Per 1 Januari 2015 treedt Piet Worms af
volgens het aftreedschema. Piet stelt zich
helaas niet opnieuw beschikbaar i.v.m.
andere activiteiten. Piet was een extern
lid en ter vervanging is Kees Post
aangetreden per 1 Januari 2015.

Op vrijdag 26 juni 2015 heeft de
kascontrole plaatsgevonden over de
gevoerde financiële administratie van het
boekjaar 2014. Deze controle is
uitgevoerd door Mireille Brinkman, Kees
Post en Chris Bouwman, allen lid van de
raad van toezicht. Deze controle is
uitgevoerd in het bijzijn van Bas Smeets
(penningmeester). Van deze controle is
een verslag opgesteld. Op basis van de
controle en het verslag verleent de RvT
décharge aan het bestuur over het in 2014
gevoerde financiële beleid. Tevens wordt
hiermee het jaarverslag 2014
goedgekeurd.

Bestuurswisselingen
De RvT dient statutair goedkeuring te
geven aan het toetreden van nieuwe
bestuursleden. Daarnaast dienen ze de
leden van het Dagelijks Bestuur in functie
goed te keuren.
In het Jaar 2014 is Tinie Linssen
toegetreden binnen het bestuur. De RvT
heeft hieraan goedkeuring gegeven.
Daarnaast heeft, in verband met het
vertrek van voorzitter Emiel Verstegen,
binnen het bestuur een wisseling van
functies plaatsgevonden. De RvT heeft
goedkeuring gegeven aan de benoeming
van Simone Göllesch tot voorzitter en
Robert de Jong tot secretaris van de
stichting.
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