
Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert

De stichting 

De creatieve workshop van “zooi tot mooi” is in 2014 uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem.
Hierdoor kwamen actieve bezoekers, op het idee om een stichting op te richten. 

De oprichting van Stichting Vrienden van Zelfregie Weert op 17 oktober 2014 is een logisch uitvloeisel
van activiteiten die opgezet zijn om het creatieve te kunnen financieren.

Gegevens stichting:

Naam: Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert
RSIN/ fiscaalnummer: 854463033
KvK  nummer : 61725315
Adres: Roermondseweg 64,6004 AT
E-mail: stichtingvriendenzrcweert@gmail.com 
Website: http://weert.zelfregiecentrum.nl/vrienden-van

Beloningsbeleid:
Stichting  Vrienden  van  Zelfregiecentrum  Weert  werkt  alleen  met  vrijwilligers,  de  vrijwilligers
ontvangen geen loon voor het werk voor de stichting. 

Doelstelling:

Met het geld heeft de stichting niet als doel om winst te maken maar juist om het weer terug te
geven aan de bezoekers van Zelfregiecentrum Weert. Dit gebeurt in de vorm van het ondersteunen
van creatieve activiteiten en andere activiteiten die noodzakelijk zijn voor de ontplooiing van mensen
die de regie over hun leven weer in eigen hand willen nemen.   Hierdoor ontstaat er een warme
huiselijke basis van waaruit de bezoekers uitgenodigd worden om zelf de regie te nemen en om hun
sociale contacten uit te breiden. Een basis waarin respect bovenaan staat.

Bestuursverklaring

De  jaarcijfers  geven  een  getrouw  beeld  van  de  in-  en  uitgaven  die  Stichting  Vrienden  van
Zelfregiecentrum Weert gedaan hebben.

Het bestuur van bovengenoemde stichting verklaart dat de in- en uitgaven volgens het beleidsplan
van de stichting hebben plaatsgevonden en dat de jaarrekening naar waarheid is ingevuld

Voorzitter: John Staals
Secretaris: Ria Abbink
Penningmeester: Ton Stultjens
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Toelichting balans en overzicht baten en lasten

De stichting is gestart met € 942,24 in kas en €625,31 (crea-pot) in bewaring op een bankrekening van
derden. Dit bedrag van € 625,31 is nadat de stichting een eigen bankrekening had, gestort op de
rekening van de stichting.

De inkomsten bestaan uit de verzamelen en verkopen van goederen die mensen wegdoen en een
geringe eigen bijdrage voor materialen voor de workshops/activiteiten.

De uitgaven bestaan voor de workshops/activiteiten uit kosten zoals materialen en gereedschappen.
Voor het verzamelen en verkopen zijn onder andere uitgaven gedaan voor het inrichten en opknappen
van het winkeltje, de loods en ingezamelde goederen. Voor het ophalen van gratis spullen is een
aanhangwagen aangeschaft en zijn benzinekosten betaald.

Voor het oprichten en het beheer van de stichting is zijn kosten gemaakt voor notaris en 
kantoorbenodigdheden.

Overzicht jaarcijfers



Bestemming resultaat

In 2014 is het vermogen met € 148,52 toegenomen. Voor 2015 wordt gestreefd om de mogelijkheden
voor het generen van inkomsten door en voor bezoekers te laten toenemen, zodat nog meer 
activiteiten opgezet kunnen worden en meer structureel vorm gegeven kunnen worden. Onderdeel 
hiervan is het creëren van budget voor eigen transportmogelijkheden voor het ophalen van inboedels
e.a .spullen en de vaste lasten die hiermee samen hangen. 


