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Stichting Odensehuis Walcheren
Balans
Boekjaar 2018

DEBET 31-12-2018 31-12-2017 CREDIT 31-12-2018 31-12-2017

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Materiële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 3.551 -5.265

Exploitatiesaldo 2018 21.493
VLOTIENDE ACTIVA

Voorraden 0 0 KORTLOPENDE SCHULDEN
Debiteuren 0 0 Crediteuren 333 793
Vorderingen Loonheffing en pensioen 0 3.417
- Overige vorderingen 394 13.433 Overige schulden

liquide middelen - Te restitueren subsidie / bijdragen 2.000 0
- Rabobank betaalrekening 22.006 489 - Lening bestuurder 0 4.000
- Rabobank spaarrekeningen 7.304 1.297 - Te betalen verlofdagen 0 4.471
- Kas 233 227 - Te beta len kosten 2.560 8.030

Totaal debet 29.937 15.446 Totaal credit 29.937 15.446
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Stichting Odensehuis Walcheren
Staat van baten en lasten
Boekjaar 2018

2018 Begroting 2018 2017

Subsidie Gemeente Vlissingen 32.096 32.097 22.836
Subsidie Gemeente Vee re 16.200 16.200 14.542
Subsidie Gemeente Middelburg 8.130 8.903 7.932
Eigen bijdrage deelnemers 8.455 4.000 10.958
Overige baten / giften 1.150 850 2.150
Baten voorgaande jaren 8.816 0 2.905

Totaal baten 74.847 62.050 61.323

Lonen en salarissen / inleen personeel 18.474 33.000 51.317
Ontvangen ziekengeld 0 0 -11.499
Sociale lasten en verzekeringen personeel 346 0 9.713
Pensioen lasten 0 0 4.076
Overige personeelskosten 336 2.200 1.294
Vrijwilligerskosten 1.334 4.000 1.017
Kosten activiteiten deelnemers 8.764 7.750 7.921
Huisvestingkosten 34 0 0
Bestuurskosten 1.728 600 1.055
Accountantskosten 3.563 4.000 3.651
Kantoorkosten 2.320 2.500 1.894
Organisatie, activiteiten en PR 6.138 5.900 1.176
Overige kosten 1.222 2.000 -275

Totaal lasten 44.259 61.950 71.338

Bedrijfsresultaat 30.588 100 -10.01S
Financiële baten en lasten -279 -100 -258

Exploitatiesaldo 30.309 • 0 -10.273

* van dit resultaat betreft een bedrag ad € 8.816 een nagekomen bate vanuit de Gemeente Vlissingen ter dekking van het
negatieve exploitatiesaldo over 2017. Per saldo is er over 2018 derhalve sprake van een positief exploitatiesaldo ad € 21.493.



Toelichting op de balans per 31 december 2018

Overige vorderingen

Betreft vooruitbetaalde kosten website ad € 333 en eigen bijdrage deelnemer ad € 61.

Eigen vermogen

Saldo 1 januari 2018 € - 5.265
Gemeente Vlissingen, aanvullend subsidie ter dekking van het
negatieve exploitatiesaldo over 2017 - 8.816
Saldo 31 december 2018 € 3.551

Na definitieve vaststelling van de subsidie door de gemeenten zal het exploitatieoverschot 2018
ad € 21.493 worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Crediteuren

Kosten website ad € 333.

Te restitueren subsidie/bijdragen

Terugbetaling van € 2.000 aan de Stichting De Godshuizen wegens het niet doorgaan van organiseren
van activiteiten en inrichting van een keuken na verhuizing.

Te betalen kosten

Accountantskosten ad € 865, kosten detachering ad € 135, theaterproject ad € 1.550 en bijdrage
deelnemer ad € 10.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

Baten

Gemeenten:

Vlissingen

Een structurele activiteitensubsidie is toegekend van € 32.096.

Veere

De incidentele subsidie ad € 16.200 is, net zoals in 2017, gebaseerd op de personeelskosten ad €
60.000. Het aandeel van de Veerse bezoekers op het totaal aantal Walcherse bezoekers is 27%.
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Middelburg

De subsidie ad € 8.130 is gerelateerd aan het aantal bezoekers uit Middelburg.

De Walcherse gemeenten hebben besloten met ingang van 2019 een zodanig subsidie beschikbaar te
stellen dat een coördinator voor 24 uur per week in dienst genomen kan worden. Ten opzichte van
2018 een uitbreiding met 8 uur. Met het besluit is tevens zekerheid verkregen over voortzetting van
financiering van het Odensehuis.

Eigen bijdrage deelnemers

Met ingang van 1 juli zijn de bedragen voor contributie en maaltijden naar beneden bijgesteld. Vanaf
2019 wordt de eigen bijdrage van de deelnemers gesplitst in een bedrag voor contributie en een
bedrag voor de maaltijden evenals de hierop betrekking hebbende uitgaven.

Overige baten/giften

Deze post bestaat uit een gift van het Comité Walcherse Spelen.

Baten voorgaande jaren

De gemeente Vlissingen heeft in 2017 een subsidie toegekend gebaseerd op een gelijk deel voor elke
Walcherse gemeente van de totale subsidie 2017. Achteraf is het de gemeente duidelijk geworden
dat de beide andere gemeenten niet elk voor een-derde deel van het totale bedrag subsidie hebben
verleend. Zij hebben de hoogte van de subsidie gebaseerd op het aantal bezoekers van hun
gemeente. Hierdoor heeft de gemeente Vlissingen minder subsidie toegekend dan was besproken.
De gemeente Vlissingen heeft daarom besloten de subsidie 2017 alsnog te corrigeren met een
bedrag van € 8.816.

Lasten

Lonen en salarissen/ inleen personeel, Sociale lasten en verzekeringen personeel en Overige
personeelskosten

De advertentie voor een coördinator in het voorjaar heeft geen benoembare kandidaat opgeleverd.
Vervolgens heeft de optie gespeeld van eigen personeel versus inhuren van personeel mede ook in
het licht van onzekerheid over de financiering van het Odensehuis. Met de Stichting WVO Zorg is
uiteindelijk een detacheringsovereenkomst van 16 uur per week gesloten voor de periode 1 mei tot
en met 31 december 2018. Van de vrijwilligers is veel gevraagd en dankzij hun grote inzet heeft het
Odensehuis zich staande kunnen houden en zijn de verplichtingen nagekomen.

Kosten activiteiten deelnemers

In deze post is begrepen de aankoop van een BrainTrainer.



Huisvestingskosten

De huisvesting is evenals in 2017 om niet beschikbaar gesteld door Stichting WVO Zorg.

Bestuurskosten

Deze post bestaat uit een verzekering voor rechtsbijstand en bestuurdersaansprakelijkheid, kosten
afscheid vier bestuursleden en reiskosten.

Accountantskosten

De financiële en salarisadministratie wordt verzorgd door DRVAccountants & Adviseurs. Met ingang
van het boekjaar 2019 zal DRV een beoordelingsverklaring opstellen conform het gestelde in de
subsidieverordening.

Organisatie, activiteiten en PR

Betreft in hoofdzaak de ontwikkeling van een responsive website.

Overige kosten

Betreft de viering van het eerste lustrum.

Resultaat

Het positieve resultaat - na aftrek van de nagekomen bate vanuit de gemeente Vlissingen- IS In
hoofdzaak een gevolg van lagere personeelskosten als gevolg van een vacatureperiode van vier
maanden en een hogere bijdrage van de deelnemers dan begroot.

Begroting 2018

Deze is aangepast na de toegezegde subsidie van de gemeenten.

Vlissingen, 20 maart 2019

Stichting Odensehuis Walcheren,

Pablo Picassoplein 86,

4382 KBVlissingen

www.odensehuiswalcheren.nl
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