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Stichting ’t Clockhuys Asten 

Financieel verslag periode 21 oktober 2017/20 mei 2019 

 

1. Inleiding 

Stichting  ’t Clockhuys Asten werd opgericht  bij notariële akte van 21 oktober 2017. Bij notariële  akte 

van 3 december 2018 vond een statutenwijzing plaats. Inschrijving in het handelsregister vond plaats 

op 02-11-2017. 

Bij beschikking van 23 februari 2019 van Belastingdienst Eindhoven werd de stichting  met ingang 

van 1 januari 2018 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

 

Het algemeen bestuur wordt  gevormd door: 

. Conny van Deursen, voorzitter 

. Helmi Vlemmix, secretaris 

. Frank van Asten, penningmeester 

. Harriëtte Tinnemans, algemeen bestuurslid  

. José Hartman, algemeen bestuurslid  

 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. 

 

De stichting heeft als doel: 

.  Het realiseren en in stand houden van kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een  

licht verstandelijke beperking, die in staat zijn om met begeleiding zelfstanding te wonen. 

. Het verlenen van de benodigde zorg aan bewoners. 

. Het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het bevorderen van de zelfredzaamheid 

en de maatschappelijke integratie, waarmee bedoeld wordt dat de bewoners zoveel als 

mogelijk gebruik maken van de reguliere voorzieningen in de samenleving.   

.  De stichting beoogt niet het maken van winst. Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico 

zou kunnen meebrengen, is uitgesloten. 

 

De stichting kent een algemeen bestuur als besluitvormend orgaan en een dagelijks bestuur 

verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de stichting naar derden, de organisatie en 

financiën van de stichting en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het algemeen bestuur. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woon-zorg faciliteit van de stichting  zal pas 1 oktober 2019 operationeel zijn. Met dit verslag wordt 

inzage verschaft in de activiteiten en financiële resultaten vanaf de oprichting . 

 

2. Uitgeoefende activiteiten  

Door de stichting zijn in hoofdlijnen de volgende activiteiten ondernomen respectievelijk resultaten 

bereikt: 

Activiteiten: 

. Inventarisatie zorgbehoefte en bijbehorende kosten. 

. Zoeken naar geschikte zorg partner welke dezelfde visie op zorg en wonen deelt. 

. Inventarisatie inrichting, benodigdheden en kosten gemeenschappelijke ruimten. 

. Het uitwerken van diverse plannen ten behoeve van het genereren van inkomsten 

 voor de stichting. 

 

Resultaten: 

 

. De kosten zijn in beeld gebracht aan de hand van de diverse zorgbeschrijvingen en indicaties 

van de bewoners. Het uiteindelijke besteedbaar budget voor zorg is hieruit herleid. 

. Diverse zorg verlening organisaties zijn benaderd. 

 De organisaties hebben zich gepresenteerd door middel van een pitch. 

 Na enkele selectie gesprekken is één organisatie unaniem gekozen door alle ouders. 

. Er is een ontwerp bureau benaderd om een zo efficiënt mogelijke indeling te maken voor de 

gemeenschappelijke ruimten passend bij de bewoners. Aan de hand hiervan zijn diverse 

offertes opgevraagd bij leveranciers. 

. Opzetten van een sponsorplan.  

- Aanschrijven en benaderen van diverse landelijke stichtingen, fondsen en organisaties 

voor het verkrijgen van donaties, subsidies.  

- Deelname aan braderieën, markten voor naamsbekendheid en werving gelden. 

- Benaderen bedrijven, vrienden en bekenden voor werving gelden.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Financiën 

   

In de jaren 2017 en 2018 waren er geen inkomsten en nauwelijks uitgaven. Met ingang van 

2019 zijn er voor het eerst inkomsten door donaties, sponsering en acties van de bewoners /ouders. 

 

 

Balans per 20-05-2019 

                                              20-5-2019    21-10-2017                                          20-5-2019      21-10-2017 

Activa                                       €                     €                         Passiva                     €                      € 

Te vorderen    

sponsoring,donaties etc.      -  7825          -     0,00             Eigen vermogen       -   19020        -  0,00              

Liquide middelen                                                                      

Bank                                         -  10230         -     0,00             Kortlopende  

Kas                                            -    1015         -     0,00             schulden                     -        50         - 0,00 

 

                                                  _______         _______                                                 _______      _______                                     

                                                   - 19070         -     0,00                                                    -  19070       - 0,00 

                                                   ======          ======                                                     ======        ======                  

 

Resultaat over de periode 21 oktober 2017 t/m 20 mei 2019 

Baten                                                                                  € 

Sponsoring, donaties, acties                                          -      19225 

Lasten                                                       € 

Algemene kosten                                    -   141 

Rente en kosten bank                            -     64    

                                                                    _______            -/-    205 

                                                                                               ________ 

Resultaat                                                                             -   19020 

                                                                                                ======= 

                                                                                                        


