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Voorwoord
Wat is er mooier dan een ontmoeting zonder enige vorm van belang. Een ontmoeting waarbij men elkaar
oprecht in de ogen kan kijken en de puurheid kan proeven. Een ontmoeting waarbij jij centraal staat. De
mens.
Iedere mens is uniek en in iedere mens schuilt er een wereld die voor ontdekking klaar staat. Een wereld die
in sommige gevallen gebroken en verlaten is. Een wereld die eenzaam is en snakt naar een gesprek. Al is het
maar voor korte duur.
Steeds meer leeft de mens in hun eigen isolement. Denk aan de vele mannen en vrouwen die geen
verandering durven aan te brengen in hun situatie. Mensen die opgesloten zitten in hun gewenningen en
door omstandigheden een steeds slechter leven leiden.
Door ontmoetingen te initiëren, realiseren, faciliteren is Stichting Openhaard druk bezig om juist op dit
gebied een maatschappelijke bijdrage te leveren. Door diversiteit voorop te stellen en samen te werken met
lokale initiatieven streven wij ernaar om juist antwoorden te bieden op maatschappelijke vraagstukken. Wij
geloven er sterk in dat we samen verder kunnen komen. Een weg bewandelen met elkaar spreek ons meer aan
en dat willen wij blijven doen in de komende jaren.
Dit houdt in dat we zullen participeren in projecten/initiatieven van derden, onze locaties zullen vrijmaken
voor derden en nieuwe initiatieven zullen opzetten in samenwerking met derden. In het activiteitenjaar
2017/2018 hebben wij in meerdere mate kunnen voldoen aan deze wensen. In dit verslag hebben wij hier een
korte impressie van gegeven.
Wij hebben veelvuldig de kracht gezien van een hechte organisatie. Stuk voor stuk hebben onze vrijwilligers
een enorme prestatie geleverd. Zonder hun inzet zou het Stichting Openhaard niet gelukt zijn om de
initiatieven te realiseren. Wij danken daarom al onze vrijwilligers in alle uithoeken van Rijnmond voor hun
inzet gedurende het jaar.
Graag maken wij gebruik van deze gelegenheid om de vele partnerorganisaties te danken voor hun
vertrouwen in ons. De Kidsclub3027, Stichting Minhaj, Geloven in Spangen, Dock, WMO Radar, stichting Mara,
Buurt Steun Punt. Ook danken wij de verschillende politieke partijen voor hun deelname aan het
verkiezingsprogramma in maart van 2018. Uiteraard worden al onze donateurs en geldverstrekkers zoals de
diverse fondsen bedankt voor hun bijdrage in de realisatie van onze activiteiten. Blijf ons vooral steunen in
de jaren die komen zullen.

Een blik op de financiën
74%

Activiteiten

Mede door het wegblijven van alle hectiek van
weleer zijn wij in het afgelopen jaar in staat
gebleken om veel meer

410%

Fondsen & subsidies

Wij zien dit jaar een flinke stijging in de
gelden die zijn ontvangen van fondsen en
derden. Dit heeft

23%

Donaties

Net zoals de sponsors zijn ook de donateurs
weggebleven in de afgelopen periode. De sterke
daling is een gevolg van de vele donateurs die
hebben besloten om hun donatie stop te zetten
vanwege de angst die er lange tijd heeft
geheerst.

77%

Ouderbijdragen

Een daling zien we ook terug in de
ouderbijdragen. Tegelijkertijd met de donateurs
en sponsors heeft stichting Openhaard een
hoop ouders weg zien blijven van de
activiteiten die aangeboden werden. Helaas
kwam dit eveneens door de gebeurtenissen
rondom de Turkse kwestie die sinds de zomer
van 2016 speelde in Nederland.

In het jaar 2016-2017 heeft Stichting Openhaard flinke tegenslagen moeten verwerken naar aanleiding van
gebeurtenissen rondom de Turkse Nederlanders. In dit vervolgjaar heeft de organisatie getracht om
ongestoord haar werk te verrichten. Ondanks dat er wrijving bleef bestaan hebben de vrijwilligers en
bestuursleden geprobeerd zo veel mogelijk te focussen op de activiteiten.
Door de locatie ook te verhuren aan derden hebben wij middelen voor de organisatie proberen te
genereren. Voor verschillende buurtinitiatieven zijn er eveneens fondsen en andere instanties
aangeschreven om de activiteiten via hun gelden mogelijk te maken. Gelukkig zijn er instanties geweest die
ons hierin hebben ondersteund en diverse initiatieven mogelijk hebben gemaakt. Daarvoor onze dank.
De komende jaren willen wij nog gezonder worden en blijven door onze financiële zaken op orde te stellen.
Hiermee doelen wij op het werven van donateurs voor de langere termijn en het vinden van vaste huurders
van onze locaties. Uiteraard betreft het in deze gevallen om het deels verhuren van de locatie. Wij zijn
ervan overtuigd dat deze manier ons de meeste successen zal brengen. Voor het komende seizoen zijn wij
reeds bezig met het vinden van financiën voor de diverse projecten die wij op het oog hebben. Daar zijn de
eerste resultaten binnen en deze zijn positief. Het gaat hierbij om de volgende projecten.
1.
2.
3.
4.

Bezoekmannen 010
Jongeren, geld en armoede
Wie Spo(o)rt niet?
Activiteitenreeks voor vluchtelingengezinnen

Activiteiten
Ebru Workshops in samenwerking met het Marnix Gymnasium
Net als voorheen hebben wij in samenwerking met het Marnix Gymnasium een reeks gerealiseerd met
verschillende workshops op locatie van stichting Openhaard. De bedoeling van deze workshops was om de
leerlingen wegwijs te maken in de wereld van de kunstvorm Ebru, ook wel papiermarmeren kunst genoemd.
Deze kunstvorm werd ook in Nederland in vele maten beoefend. Met de komst van de drukkerijen begon deze
kunstvorm helaas te vervagen en uiteindelijk te verdwijnen.
De leerlingen werden telkens onthaald met lekker hapjes en drankjes om vervolgens druk aan de slag te gaan
met ieder hun eigen kunstwerken. De workshops werden allen verzorgd door de eveneens Rotterdamse Roumi
Kunst instituut. Zij zijn gespecialiseerd in deze kunstvorm en hebben net als voorgaande keren een prachtige
bijdrage geleverd. Mede door hen hebben alle leerlingen een onvergetelijke tijd gekend en genoten van hun
moment bij Stichting Openhaard.
Als organisatie staan wij graag klaar voor andere schoolinstellingen voor soortgelijke initiatieven. Neem
daarvoor contact op met info@stichtingopenhaard.nl
Belangrijke dagen
Stichting Openhaard staat bekend als het ontmoetingscentrum voor de buurt. Dat is in ieder geval het streven
van de organisatie. Bij dit streven hoort uiteraard de viering van de vele belangrijke dagen die wij in ons land
kennen. Zo divers dat wij zijn Rotterdam, zo divers zijn onze belangrijke dagen. Sinterklaas, Pasen, Ramadan
en de vele andere feestdagen stonden centraal in het programma van stichting Openhaard.
Met hulp van lokale zelforganisaties hebben wij onvergetelijke dagen gerealiseerd. Daarvoor danken wij de
vele partnerorganisaties voor hun inzet en bovenal hun intentie om deze mooie initiatieven te starten.
Net als vorig jaar heeft ook dit jaar Sinterklaas een bezoek gebracht aan stichting Openhaard. Samen met De
Kidsclub 3027 hebben wij een leuke middag verzorgd aan de vele aanwezige kinderen. op 3 december vond het
programma plaats.
Ook met het carnaval werden de handen ineengeslagen en ook toen was er een grote opkomst van kinderen en
hun ouders. De vele verklede kinderen vormden een prachtig gezicht in het pand van stichting Openhaard.
Deze bijeenkomsten vormden een voorbode op verdere samenwerkingen met elkaar.
Ook tijdens de Ramadan zijn de handen ineengeslagen met lokale organisaties en zijn er diverse
ontmoetingen gerealiseerd onder het genot van een lekkere maaltijd. Zo was onze locatie in Rotterdam Zuid
het toneel voor een samenwerking tussen meerdere organisaties. Onder meer stichting Mara en het
gebiedscommissie hebben bijgedragen aan de realisatie. Samen met de buurtbewoners hebben wij bijgedragen
aan een prachtige avond tijdens de Ramadan. Mede door onze samenwerkingspartners hebben wij een diverse
groep weten te bereiken met de iftar-avonden.
Uiteraard hebben wij meerdere feestmomenten gehad binnen Stichting Openhaard. Denk aan de Carnaval,
Sinterklaas en niet te vergeten het Pasen. Wederom in samenwerking met Kidsclub 3027 hebben wij een
onvergetelijke Sinterklaas intocht gehad bij Openhaard. Met een prachtige opkomst hebben de kinderen
genoten van deze mooie dag. Net zoals zij dat hebben gedaan met het Carnaval welke binnen de deuren van
Openhaard plaatsvond. Wij vinden het belangrijk dat we organisaties de ruimte bieden om belangrijke
feestdagen een doorgang te geven aangezien dit niet altijd aan de orde meer is. Daarin willen wij ook graag
participeren door een steentje bij te dragen in de realisatie van deze momenten.
De ouders zijn wij niet vergeten afgelopen jaar. Tijdens het oudejaarsbrunch hebben wij flink wat naar binnen
gewerkt voordat we massaal onze goede voornemens voor 2018 hebben gedeeld. Deze succesvolle brunch vond
ook tijdens het Pasen plaats. Tijdens de Paasbrunch werd er wederom genoten van al het lekkers en als
belangrijkste onderdeel van deze dagen werd er met name gecommuniceerd met elkaar.
Terugkijken op wat zich in 2017-2018 heeft plaatsgevonden, zien we veel raakvlakken met het jaar hiervoor.
Wederom een hoop vieringen en heel veel activiteiten met een hoop lekkers. immers, liefde gaat door de maag
en dat willen wij ons niet laten ontgaan.
Ook dit jaar zijn onze moeders verwend tijdens onze moederdagbrunch. Een prachtige bijeenkomst in
samenwerking met stichting Dock op 12 mei heeft heel veel bezoekers getrokken en een enorme positieve
indruk gehad op onze moeders. De thema van die dag was dan ook, laat je harten spreken. Met een passende
dresscode, fleurig lente, werd deze dag compleet gemaakt. Een dag om ook in de toekomst te herhalen. De
speciale aandacht voor moeders is niet beperkt gebleven tot een enkele brunch. Moeders verdienen elke dag
alle aandacht van de wereld. Daarom hebben wij ook een speciale moeder-dochter iftar gerealiseerd binnen de
deuren van Openhaard. Mede door de inzet van WMO-Radar jongerencoaches hebben wij een onvergetelijke
dag bezorgd aan de moeders en hun dochters. Met boordevol activiteiten en een iftar als afsluiting hebben wij
een bijzonder tevreden groep mogen onthalen. Wij zien ook in de toekomst een dergelijke samenwerking
plaatsvinden zodat deze groep de speciale aandacht blijft krijgen die zij verdienen.
Het was uiteraard niet alleen feest het afgelopen jaar.
Samen met betrokkenen van diverse locaties zijn wij aanwezig geweest tijdens kransleggingen voor de
oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog tijdens de herdenkingsdag. Wij worden vandaag de dag nog
opgeschrikt met vreselijk nieuws elders in de wereld. Dat zoiets vreselijks zoveel mensen het leven heeft
gekost en zoveel levens heeft verwoest geeft eens te meer weer hoe dichtbij vreselijke ellende is geweest en
hoe diep dit zit in onze maatschappij. Wij vinden belangrijk dat deze slachtoffers altijd in onze geheugen
gegrift staat en dat we hen blijven herdenken. Hopend dat zulke ellendige dagen nooit meer zullen
plaatsvinden.

Vervolg
activiteiten
Stichting Openhaard heeft het afgelopen jaar haar deuren geopend voor meerdere instellingen. Een van de
instellingen is de stichting Minhaj. Zij fleurden ieder weekend onze locatie in Rotterdam West op. Samen met
onze eigen leerlingen ontstond er op die manier een prachtig gezicht elk weekeinde. Tijdens de weekendschool
krijgen leerlingen namelijk onderwijs afhankelijk van de behoefte.
In sommige gevallen vragen de ouders om een specifieke aandacht voor hun kind en in sommige gevallen worden
er klassikale lessen aangeboden. Wat met name het geval is dat de kinderen gezamenlijk werken aan thema's
zoals wereldvrede en respect. In de vorm van knutseldagen komen de kinderen bijeen om te werken aan thema's
die zij ook zelf mogen bepalen. Net zoals de weekendactiviteiten bieden wij ook op doordeweeks momenten theeavonden aan binnen de locaties van Openhaard. Naast de ontbijtochtenden die wij geregeld organiseren zien wij
deze avonden als een manier om bij elkaar te komen en nader kennis te maken met elkaar. Ook bieden deze
initiatieven ons de mogelijkheid om maatschappelijke kwesties te bespreken en projecten te bedenken voor
maatschappelijke vraagstukken.
Het ontbijten of het benuttigen van een kopje thee is enkel een manier om in contact te komen met elkaar. Deze
werkwijze hebben wij ook bij onze kookclub. Het is prachtig dat wij een grote groep deelnemers kookkunsten
kunnen bijbrengen, maar wij hechten veel meer waarde aan de warme banden die door deze club zijn ontstaan.
Daarom zijn wij maar al te blij dat deze initiatieven er zijn.
De landelijke actie van het Oranje Fonds, NL Doet, is een soortgelijk initiatief waarbij verschillende vrijwilligers
bijeenkomen om in eerste plaats klusjes uit te voeren voor organisaties en op de tweede plaats een ontmoeting te
realiseren tussen diverse groepen mensen. Ook dit jaar waren wij van de partij. Mede door deze mooie
aangelegenheid kunnen wij als Openhaard zijnde opgefleurd een jaar vol met activiteiten in. Dit jaar hebben wij
binnen onze locaties diverse klusjes uitgevoerd en nieuwe planten geplant in onze piepkleine voortuin. Wij zien
de NL Doet als een reguliere activiteiten aangezien wij er ieder jaar weer bij zullen zijn.
Wat ook bijna regulier plaatsvind zijn de diverse festivals in het jaar.

NL Doet
Bijna traditiegetrouw doen wij mee aan het prachtige initiatief NL Doet van het Oranje Fonds. Een dag waarin
vrijwilligers eens te meer de handen uit de mouwen steken en overal in het land klusjes uitvoeren voor diverse
organisaties. Niet alleen klusjes, maar ook ontmoetingen staan op deze dag centraal.
Zo vonden wij het ook broodnodig om een ontmoeting te realiseren naast de vele klusjes die wij hebben
uitgevoerd samen met onze vrijwilligers. Op onze diverse locaties zijn onze vrijwilligers in grote getale
opgetrokken om hun bijdrage te leveren. Ook dit jaar hebben we onze locaties een frisse look gegeven om het
jaar zo goed mogelijk doorheen te komen.
Wij zijn enorm enthousiast om telkens deel uit te mogen maken van de NL Doet dagen. Ook de komende jaren
zullen wij van de partij zijn. Hebben jullie suggesties voor een leuk initiatief? Mail ons,
info@stichtingopenhaard.nl
Festivals
Het afgelopen activiteitenjaar zat boordevol met interessante en zeer plezierige festivals waar jong en oud
beide plezier aan hebben beleefd. In de zomervakantie hebben wij samen met de thuisblijvers een
onvergetelijke dag beleefd bij Openhaard tijdens het waterballonnenfestival. Een dag waarin met name is
genoten van de gezelligheid en uiteraard de kinderen zijn getrakteerd op heel veel lekkers.
Een soortgelijk concept vond plaats tijdens het oliebollenfestival. Ook een simpel recept, namelijk heel veel
oliebollen eten samen met de buurtbewoners, maar met name in contact komen met elkaar. Nagenoeg alle
festival hadden dezelfde ingrediënten en dat zijn met name ook de activiteiten waar behoefte voor is.
Tijdens het buurtfeest in oktober kwamen tientallen buurtbewoners bijeen om een bezoek te brengen aan de
festiviteiten van Openhaard. Ook deze dag was een succes voor de genodigden. Net als alle andere festival
hebben wij de intentie eraan overgehouden om een vervolg te realiseren in de toekomst. Mede door de
opbrengsten van dit buurtfeest hebben wij een deel van onze verdere activiteiten kunnen financieren.
Anders dan voorheen genoemde festival waren de festival Besouk Delfshaven en het Wereld Wijk festival. Beide
festival hebben wij in samenwerking met andere organisatie vormgegeven en als participant deelgenomen aan
het festival. Wij hebben een enorm positieve indruk gekregen van deze initiatieven en zijn zeer enthousiast
om ook in de toekomst te participeren in een soortgelijk initiatief.

Verkiezingen 2018
In een democratie is
van groot belang dat
van morgen. Wij van
zodat zij hun verhaal

het belangrijk dat de burgers gebruik maken van hun stemrecht. Daarbij is het eveneens
er een doordachte keuze wordt gemaakt. De keuzes van de burgers vormen de toekomst
Openhaard stellen het zeer op prijs om een podium te creëren voor toekomstige politici
kwijt kunnen.

Niet alleen is het belangrijk dat politici zelf hun verhaal kwijt kunnen, maar dat de burgers ook hun eigen
vragen kwijt kunnen. Mede door programma's te realiseren hebben wij ernaar getracht om burgers in contact
te brengen met politici.
Toenmalig lijsttrekker van de CDA in Rotterdam en huidige wethouder in Rotterdam, Dhr. Sven de Langen was
te gast tijdens een van de programma's. Op onze locatie in Zuid hebben de bezoekers de mogelijkheid gehad
om vragen te stellen aan dhr. De Langen. Deze bijeenkomst verliep zeer positief en na een eerder bezoek van
de wethouder kwam aan onze vestiging in West werd ook zijn tweede bezoek met alle aandacht bijgewoond.
Tijdens ons verkiezingsprogramma kregen juist meerdere partijen en hun afgevaardigden het podium om hun
ideeën met de bevolking te delen. Uiteraard werden de kandidaten ook stevig aan de tand gevoeld door de
aanwezige kiezers.
Ondanks dat wij gene politieke voorkeur hebben en niet politiek zijn gedreven, vinden wij het belangrijk dat de
burgers hun plicht voltooien, namelijk stemmen wanneer het zich voordoet. Daar zullen wij ons voor blijven
inzetten in de komende jaren.

Samenwerking
Kledinginzameling
Met inbreng van de Leger Des Heils in Rotterdam en Buurt Steun Punt hebben wij een kledinginzamelingsactie
met succes voltooid. Tijdens een braderie kregen behoeftige mensen de mogelijkheid om de benodigde
kledingstukken de verkrijgen. Uiteraard ging ook deze actie gepaard met heel wat lekker hapjes en drankjes.
Wij danken nogmaals de betrokken partijen voor hun inbreng en staan graag klaar als hier vraag naar is.
Democratische ontmoetingen
Op woensdag 21 februari heeft Theater Rotterdam (locatie Schouwburg) haar deuren voor geopend voor
"burgerkracht": Rotterdammers die zich sterk maken voor het collectief, voor zelf doen, voor openbare ruimtes
binnen en buiten, voor het smeden van het "wij" en het "ons".
Met een gezelschap van ruim 60 deelnemers zijn wij op zoek gegaan naar hoe wij als burgers onze rol in de
democratie vertolken. Op een improviserende, bewegelijke manier en door het vertellen van verhalen hebben
wij de democratie geprobeerd te verkennen en te beleven.
Een zeer eigen manier om democratie onder de aandacht te brengen van een groep betrokken burgers. Wij
zijn trots om hier als initiatiefnemer aan deel te hebben genomen. Uiteraard willen wij graag een vervolg
hieraan geven.
Deelname Sacred Songs
Een minstens net zo belangrijk en interessant initiatief was de Sacred Songs. In samenwerking met Grounds,
Culture Connection en Open Rotterdam hebben wij deelgenomen aan dit zeer inspirerend initiatief. Wij
hebben ruimte geboden aan dhr. Prewien Pandohi-Mishre om een voorproefje te geven op onze eigen locatie in
West. Dit prachtige initiatief werd later in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam voor een groter publiek getoond.
Wij vonden het een zeer enerverende ervaring en voelen ons bevoorrecht om onze deuren te hebben geopend
voor een initiatief als Sacred Songs.
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ALGEMEEN
1.1 Bestuur
Het bestuur gevormd door de volgende functionarissen:
1. Dhr. Ayhan, M. als zijnde voorzitter;
2. Dhr. Bicer, M. als zijnde penningmeester;
3. Dhr. Unal, I. als zijnde secretaris.
De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid binnen de stichting en
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
1.2 Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 15 februari 2007 is opgericht de stichting Stichting Openhaard.
De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere
datum gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Openhaard.
1.3 Doelstelling
De activiteiten van Stichting Openhaard bestaan (conform de statuten) uit:
- Het (doen) bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen meer in het
bijzonder van inwoners van Nederland.
- Het in de Nederlandse samenleving (doen) bevorderen van maatschappelijke
participatie, in alle facetten daarvan, ook op cultureel gebied, van integratie,
solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, milieubewustzijn en
burgerschapszin;
- Het (doen) bevorderen en (doen) continueren van wederzijds begrip, wederzijds
respect en van solidariteit tussen alle inwoners van Nederland;
- Het (doen) ontwikkelen van competenties van individuen, organisaties en overheden
om hen optimaal toe te rusten om op de juiste manier te kunnen omgaan met
spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving;
- Het (doen) bevorderen en het oplossen van de opvoedingsvraagstukken in de
Nederlandse samenleving;
- Het doen ontdekken en doen ontwikkelen van eigen talenten van kinderen en jeugd
en het doen inzetten van die talenten voor een betere samenleving;
De stichting baseert al haar handelen en nalaten op respect voor de verschillende
opvattingen die in Nederland op allerlei gebieden leven.
De stichting zal zich steeds onthouden van elke stelling met name op politiek gebied.
1.4 Vestigingen
De stichting voert (in eerder genoemd boekjaar) zijn activiteiten uit in volgende
steden:
1. Rotterdam vanuit 2 filialen; benoemd naar regio 'Zuid' en'West'.
2. Barendrecht
3. Dordrecht
1.5 Bestemming van de winst 2017/2018
Het resultaat over 2017/2018 bedraagt € -3.448 tegenover een resultaat over
2016/2017 van € -23.975.
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Aan:
Stichting Openhaard
TAV Geacht bestuur
Taandersplein 1
3027 CN ROTTERDAM
Datum:
10 mei 2019, Rotterdam

Ons kenmerk:
OPHR1718

Geacht, bestuur
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2017-2018
van uw onderneming.
SAMENSTELVERKLARING
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij Consulere de jaarrekening 2017-2018 van
Stichting Openhaard
te Rotterdam samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en
voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen
van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden
in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten
van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met
zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van
de
jaarrekening
welke
aan
een
accountantsverklaring
of
aan
een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening
zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
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BALANS PER 31 AUGUSTUS 2018 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
Totaal Materiele vaste activa

31 Augustus 2018

1.030.206
5.363
2.527

31 Juli 2017

1.071.777
6.631
3.440

1.038.096

1.081.848

VLOTTENDE ACTIVA
Waarborgsom
Lening Hogiaf
Overige vorderingen en overlopende passiva

Liquide middelen

Totaal activa

30.000
4.440

30.000
-

34.440

30.000

3.271

3.311

1.075.807

1.115.159
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BALANS PER 31 AUGUSTUS 2018 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene reserve

31 Augustus 2018

749.238

31 Juli 2017

752.686

749.238

Langlopende schulden
Hypothecaire leningen
Leningen o/g

286.000
-

752.686

312.000
8.200

286.000
Kortlopende schulden
- Aflossingsverplichting
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

24.000
1.230
15.339

320.200

24.000
18.273

42.502

42.273

1.075.807

1.115.159

Jaarrekening opgesteld door Consulere BV | Consulere Finance Consulting | www.consulere.nl

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017-2018
IN EURO

2017-2018

Baten
- Baten uit Fondenwerving

256.085

215.263

256.085

Som der Baten

Besteed aan de doelstellingen
-Doelstelling

2016-2017

50.133

215.263

29.585

211.978

211.978
Beheer en administratie
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Afschrijvingen
- Personeelslasten
- Huisvestingslasten
- Bedrijfslasten
- Algemene lasten
- Rentelasten en soortgelijke lasten

27.451
4.931
43.752
6.972
90.905
17.079
5.338
12.972

24.373
4.193
43.752
5.713
89.480
22.390
6.947
14.462

Som der bedrijfslasten

209.400

211.310

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

259.533

240.895

-3.448

-25.632

Buitengewone baten
Saldo
Resultaatbestemming
Algemene Reserve

-

1.657
-

1.657

-3.448

-23.975

-3.448

-23.975
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Openhaard bestaan voornamelijk uit:
Seminars en synposia
Culturele, sociale en religieuze activiteiten
Workshops
Sportiviteiten en onderwijs
De directie
In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is
opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet
gewijzigd.
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen
actuele waarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De
actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen
die om de drie a vijf jaar plaatsvinden.
Met
op
de
balansdatum
verwachte
waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

duurzame

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Opgesteld door Consulere | www.consulere.nl
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en
andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen
reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten
Onder 'baten' wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte
c.q. te brengen bedragen
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten en de
door de stichting ontvangen bijdragen in de vorm van donaties,
sponsoringen of eventuele subsidies.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en
verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belastingen over het resultaat wordt berekend over het
resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, na
aftrek van vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet
aftrekbare
kosten.
Hierbij
worden
de
thans
geldende
belastingtarieven gehanteerd.
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Organisatie
Locatie Taandersplein 1
info@stichtingopenhaard.nl
www.stichtingopenhaard.nl
@stichtingopenhaard
@St_Openhaard

Locatie Brabantseplein 2
stereo@stichtingopenhaard.nl
www.stichtingopenhaard.nl
@stichtingopenhaard

Locatie Carre Cultuur Barendrecht
stereo@stichtingopenhaard.nl
www.stichtingopenhaard.nl
@carrecultuur
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