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JAARVERSLAG

Inleiding

Stichting Platform Gehandicapten Westland is opgericht op 8 december 2003. De stichting, die niet het

maken van winst beoogt, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27263298.

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:

a. de behartiging van de stoffelijke en niet-stoffelijke belangen van lichamelijk gehandicapten, voornamelijk

in de gemeente Westland;

b. het coördineren van de activiteiten in alle kernen van de gemeente Westland;

c. het verzorgen van de financiën en subsidies van de gemeente;

d. het plegen van overleg en het uitvoeren van onderhandelingen met de gemeente en andere partijen;

e. voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk

kunnen zijn.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

a. donaties;

b. subsidies en sponsorgelden;

c. verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;

d. de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de 

exploitatie van haar bezittingen; en

e. overige baten.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Mw. drs. J.W.M. Koremans, voorzitter

- Mw. Y.E.E. Hettfleisch von Ehrenhelm, secretaris

- Dhr. A.W.M. van Buel, penningmeester

- Mw. E.L.S. Harteveld, bestuurslid

Beloning

Volgens artikel 4.5 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden;

zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Samenvattende financiële beschouwingen

De voor 2017 toegekende subsidie ad € 24.500 is in zijn geheel gebruikt. De Verslagperiode is afgesloten

met een nadelig exploitatiesaldo van € 246. Dit saldo komt ten laste van de bestemmingsreserve die

na onttrekking per 31 december 2017 € 4.342 bedraagt  (per 31 december 2016 € 4.588).

Naaldwijk 1 februari 2018
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Platform Gehandicapten Westland

Balans

Platform Gehandicapten Westland

ACTIVA

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren --               --               

Overlopende activa 4                17              

4                17              

Liquide middelen

Kas --               --               

Bank 12.307       13.942

12.307       13.942

12.311       13.959

PASSIVA

€ €

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve PGW vorig boekjaar 4.588         4.920         

Exploitatieresultaat 246-/-        332-/-        

4.342 4.588

Voorzieningen

Voorziening project Rolstoelhandbal --               2.500

Voorziening project Rolbus 7.000 6.000

7.000         8.500         

Kortlopende schulden

Crediteuren 600            513            

Overlopende passiva 369            358            

969            871            

12.311       13.959       

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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Platform Gehandicapten Westland

Baten en lasten

Platform Gehandicapten Westland

€ €

BATEN

Giften & Donaties 3.150         9.693         

Subsidie 51.337       22.263

Bankrente 4                17

Totaal baten    A 54.491       31.973       

LASTEN

Vrijwilligers 6.767 3.316

Activiteitenkosten 39.611 19.900

Organisatiekosten 8.281 9.016

Bankkosten 78 73

Totaal lasten    B 54.737       32.305       

Toevoeging/Ontrekking

Ontrekking bestemmingsreserve    A-B 246-/-        332-/-        

31 december 2017 31 december 2016


