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Naam en adres
Naam:
Stichting OAMW (Ondersteuning van Activiteiten voor Maatschappelijk Welzijn)
Adres:
Burgemeester Verderlaan 2
3544 AD Utrecht
Internet:
http//www.stichtingOAMW.nl
KvK:
Kamer van Koophandel te Utrecht 41181107
ANBI:
ANBI register 70.95.569
Accountant:
Administratie Partners BV, Nieuwegein
Bestuurssamenstelling
Mw. J. Melissen : voorzitter en secretaris
Mw. C. van der Meij : penningmeester vanaf 11-05-2020
Mw. D. Dolewaard : bestuurslid
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van initiatieven en activiteiten gericht op het
verbeteren van het maatschappelijk welzijn, 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.
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
•
•
•
•
•

Het beschikbaar stellen van middelen aan projecten, evenementen en activiteiten;
Die een meerwaarde leveren om de kwaliteit van het leven te verbeteren;
Op cultureel-, maatschappelijk-, educatief- en sportief- terrein.
De behaalde resultaten worden op basis van rapportage getoetst.
Jaarlijks worden de budgetten vastgesteld en de bestedingen verantwoord.

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

2020

2019

EUR

EUR

Activa
Vaste activa
Liquide middelen

1.750.903

1.336.000

57.567

381.374

1.808.470

1.717.374

1.800.790
7.680

1.699.194
18.180

1.808.470

1.717.374

Passiva
Vermogen
Overlopende schulden en overlopende
passiva
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VERANTWOORDING
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele WOZ waarde
c.q. de aanschafwaarde 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. 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

Huisvestingskosten

2020

2019

EUR

EUR

8.151

7.771

-94.000

-136.000

Organisatiekosten

21.491

14.871

Projecten

20.729

49.393

Totaal der lasten

-43.629

-63.965

Huren
Totaal der baten

59.140
59.140

89.556
89.556

102.769

153.521

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

Resultaat boekjaar

Projecten
In 2020 heeft de stichting bijgedragen in de volgende activiteiten:
Rood Noot
JustInTime Terschelling
Plus Moves
HDC Utreg
Speldag Koedijk
Johannes school
Sociaal sporten
Judo Ryu Rijksen
Lets Break the Shame
’t Huus st janssteen
Fenix tekenmateriaal
Kerstpakketten abrona
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Vennootschapsbelasting
Aangezien ANBI Stichting niet als belastingplichtig wordt aangemerkt is geen
vennootschapsbelasting verschuldigd.
TOELICHTING OP DE VERMOGENSPOSITIE

2020

2019

EUR

EUR

Opgebouwd vermogen
Saldo per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar
Saldo per 31 december

1.699.194

1.545.763

101.596

153.431

1.800.790

1.699.194

Verantwoording
De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoording van de penningmeester de mevrouw C. van
der Meij. In de bestuursvergadering is door het bestuur decharge verleend aan de penningmeester.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
In de begroting voor 2021 zijn de kosten en baten van de stichting begroot op basis van de
meerjarenbegroting. Er zijn extra kosten voor aanpassingen aan nieuwe investeringen begroot. De
bijdragen in projecten zijn voor 2021 begroot op EUR 35.000.

