
Naam en adres 
Naam: Stichting ter Ondersteuning van het Algemeen Maatschappelijk werk Utrecht en 

omstreken (OAMW) 
Adres:  Mesdaglaan 7 
  3451 JG Vleuten 
Internet:  http//www.stichtingOAMW.nl 
KvK:  Kamer van Koophandel te Utrecht 41181107 
ANBI:  ANBI register 70.95.569 
Accountant: Vallei accountants, Woudenberg 

 

Bestuurssamenstelling 
Mw. Th.D.D. de Vries    : voorzitter  
Mw. J. Melissen     : secretaris 
Dhr. R.M.G. Punte    : penningmeester 
Dhr. H.A.G. van der Meer    : bestuurslid 
Mw. K.L. Punte     : bestuurslid vanaf 28 oktober 2014 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. 
  

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen, behouden en bevorderen van de beroepsuitoefening van het 
algemeen maatschappelijk werk en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 

Jaarrekening 
De stichting is opgericht op 1 januari 1994. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en wordt een jaarrekening samengesteld door een onafhankelijk 
accountant. Beide stukken worden vastgesteld door het bestuur en getekend door het dagelijks bestuur, 
waarmee de penningmeester decharge wordt verleend. 
 

VERMOGENSPOSTIE PER 31 DECEMBER 2014 2013 

 

EUR EUR 

Activa 

  Vaste activa 589.000 628.000 

Financiële vaste activa 500.000 495.501 

Liquide middelen 460.226 471.221 

Overlopende vorderingen en overlopende activa 20.903 2.678 

 
1.570.129 1.597.400 

Passiva 
  Vermogen 1.558.560 1.591.020 

Overlopende schulden en overlopende passiva 11.569 6.380 

 

1.570.129 1.597.400 

 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VERANTWOORDING  
 
 

Grondslagen van waardering 
 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele WOZ waarde die jaarlijks wordt bepaald door 
de gemeente. De herwaardering wordt verantwoord in de resultatenrekening. Op de materiële vaste activa 
wordt niet afgeschreven. 
 

Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. 
 

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen 
nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 

Niet in de vermogensopstelling opgenomen financiële verplichtingen 
De niet in de vermogensopstelling opgenomen financiële verplichtingen worden, tenzij anders 
vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

 

 

 



 1 

 

Grondslagen van verantwoording 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven en alle hiermee 
verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen waarbij rekening wordt 
gehouden met overlopende activa en passiva. 
 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2014 2013 

 

EUR EUR 

Huisvestingskosten (groot onderhoud 2013 en 2014) 71.402 2.121 

Kapitaallasten (m.n. herwaardering o.g.) 39.000 9.000 

Organisatiekosten 13.097 10.504 

Projecten 15.000 44.821 

Totaal der lasten 138.499 66.446 

   Participatie CV 59.499 3.500 

Huren 45.637 51.959 

Overige baten en lasten 903 303 

Totaal der baten 106.039 55.762 

   Resultaat boekjaar -32.460 -10.684 

 

Projecten 
In 2014 heeft de stichting bijgedragen in de volgende activiteiten.     
   

 Project Jongerenproject, Azotod De Meern  

 Project Live Action Games, Stichting Cultuur 19 Leidsche Rijn 
 

Vennootschapsbelasting 
Aangezien ANBI Stichting niet als belastingplichtig wordt aangemerkt is geen vennootschapsbelasting 
verschuldigd. 

 

 

TOELICHTING OP DE VERMOGENSPOSITIE 2014 2013 

 EUR EUR 

Opgebouwd vermogen   

   
Saldo per 1 januari 1.591.020 1.601.704 
Exploitatiesaldo boekjaar - 32.460 - 10.684 
Saldo per 31 december 1.558.560 1.591.020 

 
 

Verantwoording 
De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoording van de penningmeester de heer R.M.G. Punte. 
In de bestuursvergadering van 11 september 2015 is door het bestuur decharge verleend aan de 
penningmeester. 
 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 
In de begroting voor 2015 zijn de kosten en baten van de stichting begroot op basis van de 
meerjarenbegroting. De bijdragen in projecten zijn voor 2015 begroot op EUR 55.000. Er zijn nog geen 
toezeggingen gedaan. 

 

 

 

 

 

 


