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inleiding

Doelstellingen van de stichting

De Stichting stelt zich ten doel:
a. het oprichten, exploiteren en in stand houden van Odensehuis Andante, ten behoeve van

thuiswonende mensen met (beginnende) dementie én hun naasten;
b. het behartigen van alle belangen die voortvloeien uit de visie en missie van Odensehuis Andante'

en voorts al hetgeen met één' en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door:
a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ten behoeve van het oprichten, exploiteren en

in stand houden van Odensehuis Andante;
b. het ontplooien van activiteiten, die het welzijn en de autonomie van de deelnemers

(thuiswonende mensen met -beginnende- dementie én hun naasten) ten goede komen;
c. het werven van fondsen;
d. het behartigen van belangen ten aanzien van onderwerpen die verband houden met de

doelstellingen van de stichting en het in stand houden van het Odensehuis;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting maakt bij het verwezenlijken van haar doelstellingen dankbaar gebruik van de kennis en
ervaring van vergelijkbare Odensehuizen elders in Nederland.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Odensehuis Andante was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:

F. Lischer : voorzitter
E.M. Schenkelaars : secretaris, penningmeester
P.J.M. Dieltjens : bestuurslid

De stichting is opgericht op 27 mei 2015.
De statutaire zetel van de stichting is Utrecht.
De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63411350.

Bij beschikking van 4 augustus 2015 is de stichting Odensehuis Andante vanaf de oprichtingsdatum
aangewezen als Algemeen Nut Beogende instelling.

Voor akkoord getekend te Utrecht, 23 maart 2017

=

_ Lisc er E.M. Schenkelaars
Voorzitter Secretaris, penningmeester
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Balans

2016 2016
Eigen vermogen

Liquide middelen - Overige resen/es 0

- Bank 1 47.202 0

- Kas 107 Kortlopende schulden

47.309 - Schulden leveranciers 2 365
- Lonen 3 1314

- Vooruit ontvangen subsidies 4 45.630

Totaal activa 47.309 Totaal passiva 47.309
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Staat van baten en lasten

2016 Begroting

| Baten I

ä,*:å';i::"° G°"'°°"t° °" 5 100.239 115.000

lnvesteringsfondsen 6 79.415 98.265

| Lasten I

Exploitatie

Personeel en vrijwilligers 7 32.323 46.711

Kantoor, PR, Huisvesting 8 22.003 36.906
Bestuur 9 893 1 .75O

Activiteiten 10 8.222 25.483
Bank/rente 140 0

Totaal exploitatiekosten 63.581 1 10.850

Investering
Totaal investeringskosten 11 70.443 100.480

| Totaal Resultaat I 45.630 1.935
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Toelichtingen noten

Balans

1 Rabo RC NL07RABOO304796530 47.202

2 Schulden leveranciers

- De Stichting Koffer 76

- Hendra Versteegde 240

- Microsoft Online services

365

3 Lonen

- Belastingen/premies -1.362
- Netto lonen 1.281

- Vakantiegeld reservering 1.395

1.314

4 Vooruit ontvangen subsidie *

- Exploitatie 36553
- Investering 3_972

45.630

* zie voor meer details de Toelichting op
de Balans en de Staat van Baten &
Lasten
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Toelichtingen noten

›

2016 Begroting
Exploitatie Gemeente en fondsen
- Eigen bijdrage deelnemers 589 4000
- Gemeente Utrecht 44.650 47.000
- Oranjefonds 45.000 50.000
- VSB Fonds 10.000 10.000 í.ï_

100.239 111.000

lnvesteringsfondsen

- Donaties 1.365 1.365
- kfHein,fonds 12.500 25.000
- VSB Fonds 40.000 40.000
- RCOAK 5.000 10.000
- Hélène de Montigny Stichting 4.400 4.400
- Fonds Sluyterman van Loo 3.750 7.500
- Van Baaren Stichting 2.000 2.000
- RDO Balije van Utrecht 4.000 4.000
- St. R.C. Maagdenhuis St. Brentano 6.400 8.000

79.415 102.265
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Toelichtingen noten
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Exploitatiekosten 2015 Begroting

7 Personeel

- Lonen

- Sociale lasten

- Pensioenlasten

- Reiskosten personeel

- Overige personeelskosten/inleen

17.438

4.577
2.643

5

3.160

7a Vrijwilligersvergoeding

8 Kantoor
- Assurantie

- Kantoorbenodigdheden

- Contributies/bijdragen
- Porti kosten

- Telefoon/internetkosten
- Computer benodigdheden
- Administratie/accountant kosten

- Vakliteratuur

- Overige algemene kosten

27.823 29.611

4.500 17.100

953 2250

166 1667

382 1750

7 1250

347 1500

397 0

776 1667

76 1 .333

40 2.000

8b Huisvesting
- Huren

- Overige huisvestigingskosten

3.144 13.417

83 PR 0 2.500

18.738 17.500

121 3489,2

9 Bestuur

- Bestuurskosten

- Vergaderkosten bestuur

- Overige kosten bestuur

18.859 20.989

385 2100

340 550

168 1200

10 Activiteiten

- Freelance medewerker
- Materiaal kosten

- Reis- en Verblijfkosten uitstapjes
- Consumpties

- Lezingen

- Samenwerkende activiteiten

893 3850

5.471 6.300

1 .124 5.500

171 1250

938 1833

0 500

518 8000
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2016 Begroting

- Oprichting Stichting 345 600

- PR en communicatie 1.367 2.000

- Huisstijl en website 2.378 1.500

- Belettering gevel en binnen 0 3.500
- Campagne bekendmaking 1.633 4.000
- Organisatiekosten algemeen 785 1500

- Opbouw deelnemersorganisatie 510 1500

- Opening 2800

- ICT/Beeld/Geluid 3.945 5.000

- Boeken en info materiaal 303 2000

- Kwartiermaker 11.256 1 1 .200

- Vrijwilligers cursus 245 1000

- Opknappen pand 2.156 15.450

- Verbouwing pand 12.230 16.740

- Algemene inrichting 3.061 4.710

- Kantoorruimte 987 1010

- Huiskamer 15.462 9.120

- Creatieve ruimte 11.714 10.550

- Keuken 2.066 2.200

- Hal, toilet

- Buitenruimte
500

3.600

70.443 100.480
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Toelichting op de Balans en de Staat van Baten & Lasten

Reserveringen van vooruit ontvangen subsidies

Exploitatie
ø Gemeente Utrecht: de in 2016 ontvangen 44.650 is in dit jaar besteed aan exploitatiekosten
ø VSB fonds: de in 2016 ontvangen 10.000 voor de exploitatie is in 2016 besteed aan

exploitatiekosten.
ø Oranjefonds: de ontvangen 45.000 t.b.v. het driejarig project is voor 8.342 besteed aan

exploitatie. Het restant bedrag van 36.658 zal bij goedkeuring in 2017 eveneens besteed worden
aan exploitatie.

ø Eigen bijdrage deelnemers: er is in 2016 een bedrag van 589 ontvangen van deelnemers. Dit
bedrag is in 2016 besteed aan exploitatiekosten

Investering
ø Donatie: er is in 2016 een donatie van 1.365 ontvangen, te besteden aan muziekinstrumenten.

Dit bedrag is in 2016 besteed aan genoemd doel.
ø kfHein,fonds: de ontvangen 12.500 is voor 10.766 besteed aan investeringen conform toekenning

(algemene investeringskosten , lCT, boeken en voorlichtingsmateriaal). Het restant bedrag van
1.734 zal bij goedkeuring in 2017 eveneens besteed worden aan investeringen conform
toekenning (algemene investeringskosten , ICT, boeken en voorlichtingsmateriaal, scholing
vrijwilligers).

ø VSB fonds: er is in 2016 een bedrag ontvangen van 40.000 voor de investeringen in het driejarig
project. Een bedrag van 24.167 is besteed aan inrichting. Bij goedkeuring zal het restant bedrag
van 15.833 in 2017 eveneens besteed worden aan inrichting

o RCOAK: Van de volledige toezegging van 10.000 maakt Odensehuis Andante voor 9.000 gebruik
in 2016. Dit bedrag is in 2016 besteed aan investeringen conform toekenning (inrichting). Een
bedrag van 5.000 is in 2016 van het fonds ontvangen. De overige 4.000 is voorgefinancierd uit
ontvangen gelden van andere fondsen.

ø Hélène de Montigny Stichting: de ontvangen 4.400 is geheel besteed aan inrichting (meubilair)
ø Fonds Sluyterman van Loo: Van de volledige toezegging van 7.500 maakt Odensehuis Andante

voor 6.745 gebruik in 2016. Dit bedrag is in 2016 conform toekenning besteed aan cursus
vrijwilligers, startkosten, kwartiermaker. Een bedrag van 3.750 is in 2016 van het fonds
ontvangen. De overige 2.995 is voorgefinancierd uit ontvangen gelden van andere fondsen.

o Van Baaren Stichting: de ontvangen 2.000 is geheel besteed aan investeringen (inrichting).
ø Stichting R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano: Odensehuis Andante maakt gebruik van de

volledige toezegging, zijnde 8.000. Dit bedrag is conform toekenning in 2016 besteed aan
inrichting (algemeen en huiskamer). Een bedrag van 6.400 is in 2016 van het fonds ontvangen.
De overige 1.600 is voorgefinancierd uit ontvangen gelden van andere fondsen

ø RDO Balije van Utrecht: de ontvangen 4.000 is geheel besteed aan investeringen (inrichting)

Uitgebreide verantwoording van de bestemmingen van vooruit ontvangen subsidies en bestedingen in
2016 aan investeringsgelden vindt plaats bij de eindafrekening van de investeringsgelden.

Gemeente Utrecht hanteert een kalenderjaar voor de verrekening van subsidiegelden.
Fondsen hanteren een projectjaar. Het eerste projectjaar is ingegaan op 1 maart 2016.

Toelichting op het verschil tussen begroot en besteed
De groei van het aantal deelnemers voor de inloop bleef achter op de ven/vachting. Met het geringere
aantal deelnemers dan verwacht, is besloten om de opbouw van het Odensehuis meer geleidelijk te laten
verlopen. Een gevolg hiervan is dat in 2016 het Odensehuis 3 dagen per week open is i.p.v. 5 dagen. Dit
gaat gepaard met minder activiteiten, projecten en vrijwilligers. Dit leidde tot minder uitgaven in 2016.
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Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van de Richtlijn voor de Jaanrerslaggeving
'Organisaties zonder winstoogmerk'.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continu`|`teitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de Staat van Baten & Lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in vorderingen, geldmiddelen en overige te betalen
posten.

Jaarrekening 2016 Stichting Odensehuis Andante 9
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Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen_

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met
betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de Staat van Baten en Lasten verantwoord als
kosten of opbrengsten.

Subsidies
Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Odensehuis Andante zal voldoen aan
de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden als
opbrengsten in de Staat van Baten en Lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten
worden gemaakt.
Subsidies ter compensatie voor de kosten van een actief worden systematisch in de Staat van Baten en
Lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
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Renkum, maart 2017

SAMENSTELINGSVERKLARING

Opdracht

ingevolge uw opdracht hebben wij de balans en de lijst van baten en lasten van Stichting Odensehuis
Andante te Utrecht samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur
van bovengenoemde Stichting.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie".
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij alles samengesteld in overeenstemming met
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
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