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1. Inleiding 

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

Bij notariële akte van 3 december 2018 vond een statutenwijziging plaats. 

Inschrijving in het handelsregister vond plaats op 02-11-2017 onder nummer 69984824. 

 

Het algemeen bestuur wordt gevormd door: 

. Conny van Deursen voorzitter 

. Helmi Vlemmix  secretaris 

. Frank van Asten penningmeester 

. Jan van den Bogaart algemeen bestuurslid 

. Rob van Brussel algemeen bestuurslid 

 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. 

 

De stichting heeft als doel: 

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

een lichtverstandelijke beperking die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen. 

. Het (doen) verlenen van of bemiddelen bij het verwerven van de voor de bewoners 

benodigde zorg. 

. 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 heeft geen winstoogmerk. Indien de stichting winst maakt zal deze winst zo snel 

mogelijk worden geïnvesteerd in het realiseren en in stand houden van kleinschalige 

woonvoorzieningen. Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico zou kunnen 

meebrengen, is uitgesloten. 

 

De stichting kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het 

functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van alle bestuursbesluiten. 

Het algemeen bestuur mandateert alle bevoegdheden aan het dagelijks bestuur die nodig zijn om de  

doelen van de stichting te realiseren. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woon-zorg faciliteit van de stichting is operationeel vanaf 01-10-2019. 

Met dit verslag  wordt inzage verschaft in de activiteiten en financiële resultaten 

over het jaar 2020. 

 

2. Uitgeoefende activiteiten. 

 

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

bereikt: 

 

Activiteiten: 

 

. Werving van nieuwe leden via “vrienden van ’t Clockhuys” 

. Vinden van donateurs welke willen bijdragen in gelden of goederen t.b.v. de stichting. 

. Het verspreiden van bekendheid onder de gemeenschap. 

. Het verder uitwerken van het sponsorplan. Waaronder het benaderen en aanschrijven van 

diverse landelijke stichtingen, fondsen en organisaties voor het verkrijgen van donatie, 

subsidies.  

 

Resultaten: 

 

. Het leden bestand “vrienden van ’t Clockhuys” is gegroeid. 

. Diverse landelijke stichtingen, fondsen welke zijn benaderd en een donatie hebben 

toegezegd hebben dit gedaan. E.e.a. loopt nog. Na de uiteindelijke financiële verantwoording 

 zullen enkele fondsen hun donatie alsnog doen gelden. 

 

 

Opmerking: In verband met de wereldwijde corona pandemie hebben wij diverse malen onze 

geplande activiteiten moeten bijstellen, annuleren. Er waren diverse activiteiten 

gepland voor het werven van vrienden en donateurs. Dit heeft helaas geen doorgang 

kunnen vinden en zal later 2022 hopelijk als nog plaatsvinden. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Financiën 

 

Financiële positie over periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 

 

    2020      2020   

    ------------         ----------- 

    €      €   

Activa       Passiva    

 

Materiële vaste activa  139.595  Stichtingsvermogen   186.269  

Vorderingen     17.081  Kortlopende schulden      26.441  

Bank en kas     56.034 

            

    ------------     ------------ 

     212.710       212.710 

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

           

Resultaat over 01-01-2020 t/m 31-12-2020 

 

2020 

---------            

     €  € 

      

Netto baten    78.942 

Kosten/opbrengsten   - 7.893 

     --------- 

Bruto winst      71.049  

       

Lasten 

Afschrijving op materiële vaste 

activa     23.365 

Overige lasten    81.480  

     --------- 

Som der bedrijfslasten     104.845 

       ----------- 

Resultaat      - 33.796 

Rentelasten en soortgelijke kosten         - 566 

       ----------- 

Netto resultaat      - 34.362 

                   ======== 

Op verzoek kunnen wij u een gedetailleerde jaarrekening doen toekomen    


