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 Debet Credit Debet Credit

BALANS PER 31-12-2018

Activa

Kortlopende vorderingen 1.610€                 1.550€                 

Liquide middelen 13.821€               16.606€               

Totaal: Activa 15.431€               18.156€               

Passiva

Eigen vermogen 11.306€               14.375€               

Schulden 4.125€                 3.781€                 

Totaal: Passiva 15.431€               18.156€               

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Baten

Opbrengsten 40.975€               47.613€               

Sponsorgelden 495€                    6.978€                 

Subsidie 3.060€                 2.980€                 

Totaal: Baten 44.530€               57.571€               

Lasten

Kosten reguliere activiteiten 861€                    798€                    

Personeelskosten 34.756€               45.175€               

Huur 8.377€                 8.159€                 

Overige kantoor- en bedrijfskosten 2.409€                 3.894€                 

Financieel opbrengsten en kosten 11€                      -8€                       

Uitzonderlijke activiteiten (uit sponsorgelden) 1.184€                 1.890€                 

Totaal: Lasten 47.598€               59.909€               

Resultaat boekjaar -3.068€                -2.338€                

Toelichting grondslagen Algemeen:   

De stichting is een organisatie zonder winststreven. De stichting is niet belastingplichtig en hoeft geen BTW af te dragen.

Vaste Activa: De stichting bezit geen (materiële) vaste activa. De activa die zij bezit (voornamelijk meubilair, speelmaterialen) hebben geen economische waarde.

Liquide middelen: Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. 

Kortlopende schulden: De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Langlopende schulden: De stichting heeft geen langlopende schulden.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zijn betrekking hebben. 

Het resultaat van 2018 is in belangrijke mate bepaald door tegenvallende toestroom van clienten voor de nieuwe dagbesteding dbM.

Financiele analyse:

Ten opzichte van 2018 valt op dat in 2019 de baten gedaald zijn. Dit is het gevolg van het feit dat in februari 2019 de dagbesteding dbM is gestopt.

Hiermee samenhangend zijn ook de persoonneelskosten gedaald.

Verder was er ten opzichte van voorgaande jaren een forse daling van de sponsorgelden.
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Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Stichting Obliek biedt zorg aan kinderen en (jong)volwassenen met een beperking, onder begeleiding van professionele zorgmedewerkers

dat ondersteund wordt door een team van vrijwilligers. Het zorgaanbod bestaat uit begeleiding bij wonen, dagbesteding en vrije tijd.

Vrije tijd: Sesam

In 2019 hebben elke woensdag activiteiten plaatsgevonden van 14.15-17.15u voor de groep van ca. 5-20jr.

Als onderdeel hiervan de tweewekelijks 'klusmiddag' speciaal voor de 13-plussers. Deze klusmiddagen zijn als een soort terugkerende 'snuffelstage'. 

Enkele keren per kwartaal komen ze bij meewerkende organisaties over de vloer, en mogen daar taakjes verrichten. Op deze manier leren zij de bedrijven in hun

woonomgeving kennen en leren zij iets over arbeidshouding. E.e.a. aansluitend bij  wat ze op school aangeboden krijgen en bij hun interesses.

Ook vormen bewegingsgerichte activiteiten, cultuur, creatieve activiteiten en bijv. koken onderdeel van het woensdagmiddagprogramma.

Daarnaast hebben tweewekelijks activiteiten op de vrijdagavond plaatsgevonden van 19.00-22.00u (SesamXL, voor 13-plussers).

De activiteiten van SesamXL zijn meer gericht op de wat oudere groep jongeren, en bestaan uit sociale activiteiten op eigen locatie, uitjes

naar een stad, de natuur of bijv. discobowlen. De begeleiding begeleidt bij het oefenen van sociale vaardigheden en bij de gesprekken die spontaan ontstaan.

Tweewekelijks vinden ook op zaterdag activiteiten plaats van 10.00-16.00u. De leeftijdsgroep en activiteiten van deze dag zijn vergelijkbaar met die van de woensdag.

De Sesamactiviteiten lopen zeer goed. Er is lokaal een constante stroom, en regionaal is de belangstelling groeiende.

Uitbreiding van het team van zorgmedewerkers en vrijwilligers is noodzaak, wil de stichting de toestroom aankunnen zonder gebruik te moeten gaan maken van een wachtlijst.

Dagbesteding: dbM

Begin 2019 zijn de activiteiten gestaakt.

Wonen: Mon Fort

Het projectplan van Mon Fort omhelst een pand voor ca. 14-16 zelfstandige woonunits voor bewoners met een 24/7-ondersteuningsvraag.

Sinds 2016 is met groter wordende intensiteit overleg gepleegd met gemeente, woningbouwvereniging, provincie en (ouders van) aspirant bewoners.

Er is een intentieovereenkomst met gemeente en woningcorporatie ondertekend. Een haalbaarheidsonderzoek is in de laatste fase.

Binnen korte tijd ontstond een belangstellendenlijst met daarop 19 serieus geinteresseerden.

Het project ondervindt sinds 2017 vertraging als gevolg van een stagnerend licht- en geluidonderzoek. Het streven om in de zomer 2018 een aangepast bouwplan 

in te dienen bij de gemeente, is niet gehaald. De verwachting is dat begin 2019 helderheid is over de milieuzonering (licht en geluid).


