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Bezetting Schepenbank
Stichting Schepenbank Oirsbeek heeft als doelstelling het organiseren en
stimuleren van sociaal culturele activiteiten voor de bevolking van de gemeente
Schinnen en in het bijzonder de kern Oirsbeek. Om dit doel te realiseren heeft de
stichting de Schepenbank in Oirsbeek gehuurd van De Weldadige Stichting Jan de
Limpens. Nagenoeg alle activiteiten die de stichting organiseert, vinden plaats in en
om de Schepenbank. Daarnaast wordt de Schepenbank gebruikt door andere
stichtingen en verenigingen uit Oirsbeek om activiteiten te organiseren.
De stichting organiseert een groot scala aan activiteiten voor eigen rekening en
risico. De volgende activiteiten vallen direct onder de verantwoordelijkheid van
Stichting Schepenbank Oirsbeek en worden georganiseerd door haar eigen
vrijwilligers:

Jeugd 12Don Bosco / Jeanne d’Arc
Junioren
Schepenkids
Kindervakantiewerk
Alternatieve kermis
Pietenhuis
Carnaval

(Jong)volwassenen en
ouderen
Har Rock Café

Jeugd 12+
Don Bosco / Jeanne d’Arc
Senioren
Zomercarnaval
Talent in de tent
Cito gala

Har Rock Open Air Festival
Sjependisco
Creaclub
Soos
Repair Café
Conversatie Frans
Eettafel voor ouderen
Schepenbank café
Woosjtrampelaere
Talent in de tent

De normale wekelijkse bezetting van de Schepenbank kan als volgt weergegeven
worden:
Zondag

Jaarlijkse / incidentele activiteiten

Jaarlijkse / incidentele activiteiten

Har Rock

Repair café

Zaterdag

Sjepedisco

Wensbus
JD / DB

Eettafel

Vrijdag

Café

Soos

Eettafel
Creaclub

Schepenkids

KBO
Café

Verg. beheer

Donderdag

Wensbus

Woensdag

Wensbus

Wensbus

Eettafel

Wensbus

Verg. bestuur

Avond

CVO

Welfare

Middag

Dinsdag

Frans

Ochtend

Maandag

Eettafel

Dagdeel

Voor een andere toelichting op de frequentie en inhoud van de verschillende
activiteiten wordt verwezen naar het hierna opgenomen activiteitenverslag.
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Externe gebruikers
Naast de eigen activiteiten zijn er ook anderen die regelmatig gebruik maken van
de Schepenbank. De meest frequente gebruiker van de Schepenbank is de
Wensbus van de Gemeente Schinnen. De vrijwilligers van de Wensbus hebben als
vaste locatie voor hun activiteiten de beschikking over een ruimte in de
Schepenbank. Meer informatie: wensbusschinnen.nl
Andere sociaal culturele activiteiten die regelmatig gebruik maken van de
Schepenbank zijn:

De Gemeente Schinnen(t.b.v stemlokaal bij verkiezingen);

De Welfare;

KBO;

CVO;

Chantez;

De Rusmanloop;

Buurtvereniging de Gracht;

Buurtvereniging Nieuwbuurt;

Buurtvereniging Oppeven II.
De Schepenbank wordt alleen beschikbaar gesteld voor organisaties met sociaal
culturele doelen en wordt niet commercieel verhuurd. Dit vanwege de doelstelling
van onze stichting.
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Activiteitenverslag

Jeanne d’Arc / Don Bosco
Algemeen
Doelgroep

Junioren: kinderen jonger dan 12 jaar
Senioren: kinderen 12 jaar en ouder
Aantal vrijwilligers
22
Aantal leden
50
Frequentie
Elke vrijdagavond behalve in de schoolvakanties
Omschrijving activiteit
Vanaf 2016 zijn Jeanne d’Arc en Don Bosco samengevoegd tot één activiteit
omdat zij veel activiteiten samen hadden. Echter er is wel gekozen om ook
ruimte te houden voor afzonderlijke activiteiten voor jongens en meisjes.
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.
Elke vrijdagavond is anders bij Jeanne d’Arc. 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.

Schepenkids
Algemeen
Doelgroep
Aantal vrijwilligers
Aantal deelnemers
Frequentie

Kinderen van de basisschool
5
Gemiddeld 15 per keer
Eén keer per maand op woensdag behalve in de
vakanties
Omschrijving activiteit
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 saamhorigheidsgevoel, creativiteit en
ontspanning. Dit willen we bereiken door onder andere het organiseren van
knutsel middagen.
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Kindervakantiewerk
Algemeen
Doelgroep
Aantal vrijwilligers
Aantal deelnemers
Frequentie

Kinderen van de basisschool
80
220
Eén week per jaar in de laatste week van de
zomervakantie
Omschrijving activiteit
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 een pretpark, kamp, variété, speur- en
oriëntatietochten.

Alternatieve kermis
Algemeen
Doelgroep
Kinderen van de basisschool
Aantal vrijwilligers
40
Aantal bezoekers
>200
Frequentie
Eén keer per jaar
Omschrijving activiteit
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.

Talent in de tent
Algemeen
Doelgroep
Kinderen van de basisschool
Aantal vrijwilligers
20
Aantal bezoekers
>250
Frequentie
Eén keer per jaar tijdens het kermis weekend
Omschrijving activiteit
De doelstelling van Talent in de tent is het bieden van een podium voor mensen
met een beperking. Zij kunnen hier laten zien wat hun talent op het gebied van
muziek is, afgewisseld met Limburgse artiesten. De feestmiddag blijkt, buiten de
doelgroep, zeker ook aan te slaan bij andere jongeren en ouderen uit het
Oirsbeekse en omstreken, waardoor deze groepen dichter tot elkaar komen.
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Cito gala
Algemeen
Doelgroep
Schoolverlaters van de basisschool
Aantal vrijwilligers
10
Aantal bezoekers
75
Frequentie
Eén keer per jaar
Omschrijving activiteit
Elk jaar wordt voor de schoolverlaters van de basisschool het cito gala
georganiseerd. Een feest bedoeld om het verlaten van de basisschool te vieren
en de start van de middelbare school.
Het cito gala gaat traditioneel van start door de kinderen met stoere auto’s thuis
op te halen en bij de Schepenbank af te zetten bij de rode loper. Dit spektakel
trekt elk jaar veel bekijks.

Carnaval
Algemeen
Doelgroep
Kinderen van de basisschool
Aantal vrijwilligers
10
Aantal bezoekers
>200
Frequentie
Eén keer per jaar tijdens het carnaval
Omschrijving activiteit
De carnavalsactiviteiten bestonden in 2016 uit de vrijdagmiddag voor de
bovenbouw leerlingen van de basisschool die samen met de Sjepene de bok
komen oplaten bij de Schepenbank, gevolgd door een springmiddag. Op
dinsdagmiddag organiseert de Schepenbank een kindermiddag 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 de Oirsbeekse
carnavalsvereniging.
In het voorseizoen van de carnaval wordt er jaarlijks een kinderrevue
georganiseerd in de Schepenbank.

Har Rock Café
Algemeen
Doelgroep
Jeugd en ouderen
Aantal vrijwilligers
25
Aantal bezoekers
>100
Frequentie
4 keer per jaar
Omschrijving activiteit
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.
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Har Rock Open Air
Algemeen
Doelgroep
Jeugd en ouderen
Aantal vrijwilligers
>50
Aantal bezoekers
>400
Frequentie
1 keer per jaar
Omschrijving activiteit
In 2015 heeft de eerste editie van het Har Rock Open Air plaats gevonden; een
festival waarbij een podium geboden wordt aan zowel nieuw als oud talent uit de
regio. De 2e editie in 2016 was ook een groot succes.
Tijdens het Har Rock festival is er gedurende de hele dag live muziek op twee
verschillende podia afwisselend buiten en binnen. De binnenplaats is ingericht als
rust/lounge plek waar iets gegeten en gedronken kan worden. Met meer dan 400
bezoekers op het terrein op het drukste moment is dit een zeer goed bezochte
activiteit.
Tijdens deze 2e editie is er een derde podium gecreeerd waarop sing- and
songwriters hun muziek ten gehore konden brengen.
Op het hoofdpodium en podium in de zaal was ruimte voor bands en groepen.
Het fesitval wordt door bijna het hele dorp gedragen en doordat er geen entree
geheven wordt toegankelijk voor iedereen.Voor kinderen zijn er diverse
acitviteiten. Het gevolg hiervan is dat jong en oud plezier heeft aan dit festival.

Sjepedisco
Algemeen
Doelgroep

Jeugd en ouderen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking
Aantal vrijwilligers
10
Aantal bezoekers
>50
Frequentie
4 keer per jaar
Omschrijving activiteit
De Sjependisco is een disco voor mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking. Sjependisco is een initiatief voor leerlingen van het
speciaal voortgezet onderwijs en mensen met een verstandelijke beperking. De
disco avonden vinden verspreid over het jaar plaats. Stichting Schepenbank
Oirsbeek richt zich ook op deze groep mensen en door de gerealiseerde
aanpassingen in de Schepenbank is het gebouw ook ingericht voor mensen met
een fysieke beperking.

Creaclub
Algemeen
Doelgroep
Volwassen dames
Aantal vrijwilligers
5
Aantal deelnemers
20
Frequentie
4 keer per jaar
Omschrijving activiteit
De creaclub is een activiteit waarbij knutselavonden voor dames worden
georganiseerd. Onder het genot van een kop koffie of thee en lekker gebak zijn
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.
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Soos
Algemeen
Doelgroep
Ouderen
Aantal vrijwilligers
30
Aantal deelnemers
40
Frequentie
Elke week op donderdag
Omschrijving activiteit
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.

Repair café
Algemeen
Doelgroep
Aantal vrijwilligers
Aantal bezoekers
Frequentie

Iedereen
30
100
Elke eerste zaterdag van de maand (behalve in de
zomervakantie)
Omschrijving activiteit
Het Repair Café is een organisatie ter bevordering van hergebruik van
apparatuur en middelen. Niet weggooien, maar repareren! Het team bestaat uit
een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers zoals elektriciens, naaisters,
allround medewerkers, een messenslijper, een houtbewerker, gastvrouwen en
computerdeskundigen.
De eerste zaterdag van de maand wordt het Repair Café in Oirsbeek
georganiseerd. Soms komen er tot 100 reparaties binnen, variërend van een
kapotte fiets tot een computer en alles daartussen.
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Conversatie Frans
Algemeen
Doelgroep
Iedereen die Frans wil spreken
Aantal vrijwilligers
2
Aantal bezoekers
10
Frequentie
Elke maandag behalve in de vakanties
Omschrijving activiteit
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.

Eettafel voor ouderen
Algemeen
Doelgroep

Ouderen die niet in hun eentje willen eten of die het
lastig vinden voor zich zelf te koken
Aantal vrijwilligers
15
Aantal bezoekers
Gemiddeld 15
Frequentie
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Omschrijving activiteit
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. In
samenwerking met de Wensbus Schinnen worden bezoekers, indien nodig, thuis
opgehaald en thuis gebracht.

Schepenbank café
Algemeen
Doelgroep
Aantal vrijwilligers
Aantal bezoekers
Frequentie

Bezoekers en vrijwilligers van de schepenbank
5
>15
Elke woensdag avond en vrijdag avond behalve in de
vakanties
Omschrijving activiteit
Buiten de vakantieperiodes is de Schepenbank elke woensdag- en vrijdagavond
geopend voor jongeren vanaf 18 jaar. De doelstelling is van de Schepenbank een
trefcentrum voor de jeugd te maken. Tijdens het jongeren café kan er gebruik
gemaakt worden van de faciliteiten van de Schepenbank om bijv. te biljarten of
sportwedstrijden te kijken. Ook is er een spaarclub gekoppeld aan deze avonden,
waarbij leden van de club maandelijks een bedrag storten in de spaarkas, die 1x
per jaar uitkeert en een activiteit organiseert zoals een bezoek aan een brouwerij
o.i.d.
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Woosj-trampelaere
Algemeen
Doelgroep
Iedereen
Aantal vrijwilligers
20
Aantal bezoekers
120
Frequentie
Eén keer per jaar
Omschrijving activiteit
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 100 personen van alle leeftijden aan meedoen. Ze
starten met een gezamenlijk ontbijt (spek met ei) in de Schepenbankvoor ze
starten met hun wandeling. Onderweg wordt voor een lunch gezorgd. Vanuit
Wittem worden de wandelaars met een bus teruggebracht naar Oirsbeek. Als
afsluiter kunnen de deelnemers na terugkomst in de Schepenbank genieten van
een barbecue.

Jaarlijkse evenementen
Jaarlijks komen ook diverse evenementen terug in ons programma, zoals:

Koningsdag

Algemene vrijwilligers vergadering

Zomercarnaval

Pietenhuis

Sint Maarten
Actuele informatie
Voor actuele informatie over onze activiteiten, fotoboeken en contactgegevens kunt
u terecht op onze website schepenbankoirsbeek.nl.
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Bestuur verslag
In dit verslag heeft het bestuur een overzicht opgenomen van haar activiteiten
opgenomen. Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de in dit
jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016.

Organisatiestructuur
Stichting Schepenbank Oirsbeek heeft ongeveer 20 structurele eigen activiteiten
die mogelijk gemaakt worden door 200 vrijwilligers. Om deze activiteiten allemaal
goed te laten verlopen heeft elke activiteit een eigen groep vrijwilligers die hiervoor
de verantwoordelijkheid draagt. De stichting biedt deze vrijwilligers kennis, een
locatie, organisatorische ondersteuning en financiële ruimte om de activiteiten te
organiseren.
De organisatie van de stichting kan als volgt weergegeven worden:

Raad van Toezicht (5 personen)
Bestuur (8 personen)

Staf Beheer (16 personen)
JD / DB

Soos

Eettafel

Kvw

Har Rock

Repair
Café

...

Staf Beheer regelt de planning van de activiteiten en zorgt dat de locatie geopend
wordt en dat bij activiteiten waar alcohol geschonken wordt vrijwilligers met de
benodigde diploma’s aanwezig zijn.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle activiteiten, het beleid en de
financiële resultaten van de stichting.
De Raad van Toezicht controleert het bestuur en dient conform de statuten bij
bepaalde beslissingen haar goedkeuring te geven. De Raad van Toezicht dient
bijvoorbeeld decharge te verlenen over het gevoerde beleid en de financiële
verantwoording. Daarnaast dient de Raad van Toezicht de begroting goed te
keuren.
De feitelijke activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door de vele
gemotiveerde vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor onze stichting. Jaarlijks is
er een vrijwilligers avond waar het bestuur de vrijwilligers informeert over de
lopende zaken binnen het bestuur en de financiële gang van zaken. Daarnaast
worden de notulen van de bestuursvergaderingen elke maand gedeeld met de
secretariaten van de activiteiten. Tevens wordt er regelmatig een nieuwsbrief
verzonden.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar ingezet hebben om
de activiteiten van de stichting mogelijk te maken.

12

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2016

Vergaderingen en samenstelling bestuur
Het bestuur kwam in 2016 elf keer bij elkaar voor een reguliere vergadering, te
weten op de eerste dinsdag van de maand. Eenmaal kwam een deel van het
bestuur bijeen voor een extra vergadering samen met de Raad van Toezicht.
Het bestuur bestond in 2016 uit de onderstaande personen:
Datum in
functie
26-11-2011

Naam
S.H.P.M. Göllesch

Functie
Voorzitter

L. Aerts

Algemeen
bestuurslid

20-12-2011

M.E.R.L. Palm

Algemeen
bestuurslid
Algemeen
bestuurslid
Algemeen
bestuurslid
Penningmeester

20-12-2011

Algemeen
bestuurslid
Algemeen
bestuurslid

01-12-2015

M.D.A. Notermans
R. de Jong
B. Smeets
P.A.E.M. Jaegers
T. Lintzen-Rusman

20-12-2011
20-12-2011
01-02-2012

23-02-2015

Datum uit
functie

01-12-2016

Taakverdeling
Algemeen
Handboek
Veiligheid
Communicatie
Cursussen
Sociale veiligheid
Jeanne d’ Arc
Schepenkids/Creaclub
Har Rock
Don Bosco
Secretariaat
Financiën
Staf beheer
Externe huurders
Communicatie
Soos
Eetcafe
Conversatie Frans

Beleidsplan
In 2016 is het beleidsplan 2016 – 2020 door het bestuur opgesteld en door de
Raad van Toezicht goedgekeurd. In het beleidsplan is naast de invulling van de
bestaande activiteiten, het bestuur en de financiële doelstellingen gekozen voor
een duidelijke invulling van zowel sociale als culturele activiteiten. De laatste jaren
hebben in het teken gestaan van de sociale activiteiten voor ouderen. Met Har Rock
als basis wordt de komende jaren nadrukkelijker gezocht naar invulling van het
culturele aspect.

Wijziging brouwerij
In overleg met Staf Beheer is medio 2016 besloten om na vele jaren afscheid te
nemen van Brand als brouwerij en leverancier van onze drank en horeca
benodigdheden. Er is gekozen voor de firma Meens uit Schinnen. Dit betekent dat
er vanaf medio 2016 Alfa geschonken wordt. De keuze is gemaakt omdat wij
menen dat de firma Meens beter in staat is om op passende wijze aan onze wensen
te voldoen. De Schepenbank is immers slechts een kleine horeca locatie die
volledig gerund wordt door vrijwilligers.

Aandachtsgebieden bestuur
Om de doelstellingen welke in het beleidsplan zijn geformuleerd te realiseren is het
van belang vrijwilligers aan de stichting te binden die deze activiteiten willen
bedenken, opzetten en uitvoeren. Daarnaast dient het bestuur verder versterkt te
worden met nieuwe leden. Dit vanwege het voorgenomen aftreden van de
voorzitter en penningmeester eind 2017.
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Verslag van de Raad van Toezicht
Inleiding
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op Stichting Schepenbank Oirsbeek
(SSO). Met dit verslag legt de RvT verantwoording af over het gehouden toezicht in
het jaar 2016.
De RvT is in 2016 7 maal bij elkaar geweest. Daarnaast is een delegatie van de RvT
3 maal aanwezig geweest bij bestuurvergaderingen.

Beleidsplan
Het is voor de Stichting van belang een lange termijn visie te hebben om de
continuïteit te waarborgen. Hiervoor is, door het bestuur, het beleidsplan 20162020 opgesteld. Voor het opstellen van dit beleidsplan is ook input gevraagd vanuit
de activiteiten d.m.v. een vragenformulier opgesteld door de RvT. Het vragen van
input stimuleert de vrijwilligers om na te denken over de toekomst van stichting en
hun activiteiten. Daarnaast is het beleidsplan een geschikt document voor
communicatie met externe partijen. Dit beleidsplan is door de RvT begin 2016
goedgekeurd.

Rapportages
In 2016 zijn afspraken gemaakt met het bestuur omtrent de tijdstippen van
aanlevering van rapportages, zoals kwartaalrapportages, Jaarverslag en begroting
om hier iets meer structuur in aan te brengen.

Decharge 2015
Op woensdag 12 Oktober 2016 heeft de kascontrole plaatsgevonden over de
gevoerde financiële administratie van het boekjaar 2015. Deze controle is
uitgevoerd door Jan Hermans en Chris Bouwman, beiden 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 2015
gevoerde financiële beleid. Tevens wordt hiermee het jaarverslag 2015
goedgekeurd.

Begroting 2017
De begroting 2017 is goedgekeurd door de RvT. De RvT vraagt aandacht voor de
ontwikkeling van nieuwe actviteiten. Het aanstellen van een bestuurslid dat zich
vooral bezighoudt met het bewerkstelligen van nieuwe activiteiten en daarbij ook
nieuwe kartrekkers zoekt, is geadviseerd aan het bestuur.

Bestuurssamenstelling
In 2016 zijn geen nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van de
Stichting Schepenbank Oirsbeek.

Samenstelling RvT
Eind 2016 bestaat de RvT uit de volgende personen: Chris Bouwman, Mireille
Brinkman, Kees Post, Joep VandeBerg en Jan Hermans. Jan Hermans heeft Jos
Palm in januari 2016 opgevolgd als extern lid.
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Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten 2016
Toelichting op de balans en staat
van baten en lasten

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2016

Balans per 31 december 2016
(vóór resultaatbestemming)

ACTIEF
Materiële vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

Liquide middelen

31.12.2016
€

31.12.2015
€

19.606

26.052

1

2
3

4.601
2.096

4

Totaal actief

5.054
5.292
6.697

10.346

51.542

33.021

77.845

69.419

PASSIEF
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

5

45
64.263

Resultaat boekjaar

45
62.603

9.740

1.660
74.048

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

Totaal passief

64.308

6

1.040
2.757

2.105
3.006
3.797

5.111

77.845

69.419

*] Nummer verwijst naar het corresponderende nummer in de toelichting.
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Staat van Baten en lasten 2016

Baten
Opbrengsten
Subsidies

Lasten
Vrijwilligerskosten
Huisvestingskosten
Kosten activiteiten
Afschrijvingen
Algemene kosten
Resultaat uit reguliere activiteiten
Resultaat

2016
€

Begroting
2016
€

2015
€

75.877
38.139
114.016

80.693
38.138
118.831

72.652
38.034
110.686

5.232
39.327
44.904
6.446
8.367
104.276
9.740

9.964
31.965
51.839
7.500
8.460
109.728
9.103

6.786
32.431
50.588
6.233
12.988
109.026
1.660

9.740

9.103

1.660

7

8
9
10
11
12

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

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 netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De
waardering van de voorraden grond- en 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.

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
Afschrijvingen boekjaar
Stand per 31 december

26.052
(6.446)
19.606

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

47.726
(28.120)
19.606
10%-20%33,3%

Afschrijvingspercentage

2) Voorraden

31.12.2016
€

31.12.2015
€

Bar en emballage

4.601

5.054

3) Vorderingen

31.12.2016
€

31.12.2015
€

945
0
0
1.074
0
77
2.096

786
2.423
102
1.083
834
64
5.292

31.12.2016
€

31.12.2015
€

51.544

33.021

Debiteuren
Bonus drankleverancier
Rente
Vooruitbetaalde huur
Vooruitbetaalde energiekosten
Overige vorderingen

4) Liquide middelen

Kasgeld en bank
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5) Eigen vermogen

2016
€

2015
€

45

45

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

62.603
1.660
64.263

81.077
(18.474)
62.603

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

1.660
9.740
(1.660)
9.740

(18.474)
1.660
18.474
1.660

31.12.2016
€

31.12.2015
€

1.040
2.500
257
3.797

2.105
2.500
506
5.111

Stichtingskapitaal:
Stand per 1 januari / 31 december

6) Kortlopende schulden

Handelscrediteuren
Verplichting uit hoofde van penningen
Overlopende passiva
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en
lasten
2016
€

Begroting
2016
€

2015
€

51.939
(16.974)
706
35.671

59.073
(23.755)
2.245
37.563

56.793
(20.993)
2.423
38.223

Opbrengst activiteiten
Contributies
Sponsoring
Huur
Renteopbrengst
Overige opbrengsten

26.392
820
8.070
2.170
0
2.754
40.206

34.960
1.350
3.000
1.800
120
1.900
43.130

25.030
1.047
4.430
2.173
102
1.647
34.429

Totaal opbrengsten

75.877

80.693

72.652

2.517

2.517

2.497

2.237

2.236

2.219

8.385

8.385

8.318

25.000
38.139

25.000
38.138

25.000
38.034

114.016

118.831

110.686

2016
€

Begroting
2016
€

2015
€

1.036

1.200

1.134

3.334
570
292
5.232

6.000
2.500
264
9.964

3.878
1.446
328
6.786

2016

Begroting
2016

2015

0

0

0

7) Baten

Opbrengst bar
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
Totaal subsidies
Totaal baten

8) Vrijwilligerskosten

Vrijwilligersvergoedingen
Bestuurskosten en
vrijwilligersconsumpties
Opleidingskosten vrijwilligers
Onkostenvergoedingen

Personeelsleden
Aantal (FTE)
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2016
€

Begroting
2016
€

2015
€

13.139
11.580
2.493
922
6.122
5.071
39.327

13.500
8.700
1.025
960
4.380
3.400
31.965

13.269
10.299
976
922
3.540
3.425
32.431

10) Kosten activiteiten

2016
€

Begroting
2016
€

2015
€

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

324
1.531
13.270
8.228
327
8.673
706
11.845
44.904

1.000
3.000
12.810
7.500
600
8.400
1.800
16.729
51.839

2.276
4.745
9.058
6.138
373
8.167
678
19.153
50.588

2016
€

Begroting
2016
€

2015
€

6.446

7.500

6.233

2016
€

Begroting
2016
€

2015
€

25
0
2.468
895
1.912
1.314
1.284
146
323
8.367

0
600
1.850
900
1.850
500
1.860
300
600
8.460

45
5.575
2.249
995
1.772
0
1.266
213
873
12.988

9) Huisvestingskosten

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

11) Afschrijvingen

Inventaris

12) Algemene kosten

Representatie
Reclamekosten
Bank
Administratiekosten
Contributies en abonnementen
Website
Telecommunicatie
Kantoorbenodigdheden
Overige kosten

23

Stichting Schepenbank Oirsbeek
Jaarverslag 2016

Ondertekening van de jaarrekening
De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de
opgestelde balans per 31 december 2016 en staat van baten en lasten over 2016.
Oirsbeek, 31 maart 2017
Namens het bestuur:
Was getekend:

S.H.P.M. Göllesch
(Voorzitter)

R. de Jong
(Secretaris)

B. Smeets
(Penningmeester)

M.E.R.L. Palm

L. Aerts

T. Lintzen-Rusman

P. Jaegers

Namens de Raad van Toezicht:
Was getekend:

C. Bouwman
(Voorzitter)

M. Brinkman
(Secretaris)

K. Post

J. Vandeberg

J. Hermans
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