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Stichting O.I.G./I.H.D.
T.a.v. het bestuur 
Abelenstraat 1
1971 NL  IJmuiden

Geacht bestuur,

Opdracht 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over
2017 van Stichting O.I.G. / I.H.D. te IJmuiden.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting O.I.G./I.H.D. te IJmuiden is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over 2017, met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.)

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting O.I.G./I.H.D.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Beverwijk, 1 oktober 2018

De Hooge Waerder

R.C.M. Timmer
Accountant-Administratieconsulent                                                          

rtimmer
Handtekening_RTimmer



Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Hieronder geven wij een verkorte opstelling van de winst-en-verliesrekening over 2017 met daarnaast
vergelijkende cijfers. 

2017 2016 Mutatie
x 1.000 € € €
Baten 291 274 17

Lasten 89 90 (1)
Huisvestingskosten 44 45 (1)
Inventaris- en machinekosten - 3 (3)
Verkoopkosten 6 7 (1)
Vervoerskosten 108 107 1
Kantoorkosten 16 17 (1)
Algemene kosten 12 7 5

Som der bedrijfslasten 275 276 (1)

Bedrijfsresultaat 16 (2) 18
Financiële baten en lasten (1) - (1)

Nettoresultaat 15 (2) 17

De aanschafkosten van vervoermiddelen worden in één keer ten laste van het resultaat gebracht. 

Het resultaat boekjaar is in 2017 toegenomen ten opzichte van 2016 met € 17.000. 
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm met vergelijkende cijfers over voorgaand jaar.  

Financiële structuur
31-12-2017 31-12-2016

x 1.000 € % € %

Activa
Vorderingen 10 2,6 11 2,6
Liquide middelen 381 97,4 417 97,4

391 100,0 428 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 379 96,9 365 85,3
Kortlopende schulden 12 3,1 63 14,7

391 100,0 428 100,0
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Analyse van de financiële positie
31-12-2017 31-12-2016

x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 10 11
Liquide middelen 381 417

391 428
Kortlopende schulden (12) (63)

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 379 365

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 379 365

Financiering

Stichtingsvermogen 379 365

Blijkens voorstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2017 ten opzichte van 
31 december 2016 met € 2.000 gedaald, te weten van € 367.000 ultimo boekjaar 2016 tot € 365.000
ultimo boekjaar 2017.
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Bestuursverslag

Algemene informatie (in het bestuursverslag)

Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit:

Voorzitter: De heer J. van Ikelen
Secretaris en nieuwsblad/website: De heer K. Maas
Penningmeester: De heer N. Koers
Vervoerscoördinator: De heer H. Stutvoet
Inkoop/verkoop: De heer B. Alderliesten
Activiteiten en evenementen: Mevrouw M. Buitenhek 

Oorspronkelijk werd Stichting OIG (Ontspanning Invaliden Gehandicapten) opgericht in 1965. Ooit is er
een bestuurlijke afsplitsing geweest van de OIG, genaamd de IHD (Invalide- HulpverleningsDienst). 
In het jaar 2000 zijn deze stichtingen echter weer met elkaar gefuseerd, waarmee 
Stichting O.I.G./I.H.D. ontstond.

De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers in diverse sectoren en biedt over het algemeen vanuit
haar centrale locatie 'De Abeel' diverse mogelijkheden tot ontspanning via activiteiten en evenementen
voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Tot de doelgroep behoort steeds meer ook
de groep ouderen die mogelijk in een sociaal isolement dreigen te komen. 

Tevens biedt de organisatie een vervoersmogelijkheid voor de inwoners van Velsen die niet zelfstandig
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit vervoer vindt plaats met behulp van zeven busjes
en een groep van rond de vijftig chauffeurs. De busjes zijn voorzien van een lift waardoor ook vervoer
van rolstoelgebruikers en liggend vervoer met behulp van brancards mogelijk is. 

De centrale post in 'De Abeel' wordt bezet met een zestal vrijwilligers. Deze sector wordt gecoördineerd
door de vervoerscoördinator. Veel andere organisaties, zoals de Zonnebloem en diverse
verzorgingstehuizen, maken gebruik van de mogelijkheid om vervoer door de stichting te laten
uitvoeren. 

De organisatie dankt haar bestaansrecht voor een belangrijk deel aan het dagelijks legen van de
textielcontainers, waarvan er dertien verspreid staan in de gemeente Velsen. De opgehaalde kleding
wordt deels gesorteerd en verkocht in de verkoopruimte aan de Industriestraat. Naast kleding worden
daar ook meubilair, boeken, films en huishoudelijke artikelen en elektronica aangeboden. 

In het jaar 2017 zijn rond de 140 vrijwilligers verbonden aan de organisatie en staan er zo'n 600
gasten/donateurs ingeschreven. 

Bestuurlijke ontwikkeling:

Zoals kan worden afgeleid uit het aantal vergaderingen, is 2017 bestuurlijk een druk jaar geweest. Veel
aandacht werd noodzakelijkerwijs geschonken aan gesprekken met de gemeente over de
textielconcessie. Bij het afsluiten van het jaar is het contract nog steeds niet gereed voor ondertekening.
Zolang de overeenkomst niet rond is, stagneren ook de ontwikkelingen rond de aankoop van onze
centrale vestiging a/d Abelenstraat in IJmuiden.
Voor de toekomst van onze organisatie is het van belang dat hierover snel duidelijkheid komt.
Andere onderwerpen die bestuurlijke aandacht vroegen waren onder meer ons wagenpark, de nieuwe
website, de afvalstoffenregistratie en de overname van de Welfare activiteiten van het Rode Kruis. 
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Besloten is om twee oude bussen te vervangen. Naast de oude vrachtwagen die, door de aanschaf in
2016 van een nieuw exemplaar, niet langer nodig was, is één oude bus verkocht en krijgt de ander een
nieuw leven als bestelbus voor onze verkoopruimte. 
Opdat bedrijfsafval van onze verkoopruimte ook onder de nieuwe wetgeving kan worden afgestort, heeft
onze organisatie zich verplicht laten registreren als ‘afvalbewerker’.

Medio 2017 is onze nieuwe website de lucht in gegaan. Met ruim 2.500 bezoekers in het eerste half jaar
zijn de voorlopige ervaringen positief. Steeds vaker richten burgers zich via de site met vragen of
opmerkingen tot ons. 

Eind 2017 hebben wij besloten om de bestaande Welfare activiteiten van het Rode Kruis onder onze vlag
voort te zetten. Het gaat specifiek om handwerkactiviteiten in een aantal woonzorgcentra in Velsen.

Ook in het verslagjaar hebben weer veel gasten gebruikt gemaakt van ons vervoer en onze reguliere
activiteiten en evenementen, veelal in combinatie met ons vervoer. 

Daarnaast hebben wij incidenteel ondersteuning geleverd tijdens het Havenfestival en bij de
kerstactiviteit voor eenzame ouderen in Velsen. Ook onze samenwerking met ‘De Baan’ in het kader van
Fun Pop mag niet onvermeld blijven. 

Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds gewenst, zowel ter vervanging als vanwege de ontwikkeling van ons
gastenbestand.
Via de vacaturebank van het Servicecentrum vrijwilligerswerk Velsen proberen wij potentiële gegadigden
te benaderen maar ook via ons Nieuwsblad en werving o.a. op de Jaarmarkt in Oud Velsen. 

De verkoop van gebruikte kleding en textiel is onverminderd succesvol. 
Dit levert een belangrijk bijdrage aan onze organisatie ter bekostiging van de diverse activiteiten en
evenementen.

Het bestuur heeft in 2017 vergaderd op:

16 januari, 6 februari, 27 februari, 3 april, 24 april, 15 mei, 17 juli, 1 augustus, 4 september, 2 oktober,
30 oktober en 4 december.

Van iedere bestuursvergadering is een verslag gemaakt. In de daarop volgende bestuursvergadering is
het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

De activiteiten

Naast het 'Handwerken' en de 'Soos' behoren de 'Bouquetgroep'en de 'Smikkelclub' tot onze vaste,
succesvolle activiteiten. Daarnaast mag uiteraard het wekelijks zwemmen voor gehandicapten in 
'De Heerenduinen' niet onvermeld blijven. 

De 'Dagtocht', de 'Vakantieweek', de 'Feestmiddag' en de 'Kerstviering' stonden ook in 2017 weer op het
programma.
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De nieuwe locatie voor de vakantieweek in Vledder was een schot in de roos. Ook de gewijzigde opzet
viel in de smaak.Datzelfde gold voor de Kerstviering waarvoor dit jaar een beroep werd gedaan op 
The Christmas Experience. Ook voor de andere evenementen geldt dat wij proberen te vernieuwen en te
leren van de opgedane ervaringen. 

Het aantal vervoerde gasten is in het verslagjaar min of meer gelijk gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar. 

Het belang van werkzaamheden van vrijwilligers

Dankzij de grote groep vrijwilligers is het mogelijk om onze doelstellingen te realiseren. Wij richten ons
op de kwetsbare medemens. De inzet en betrokkenheid van de medewerkers is bijzonder groot. 
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Balans per 31 december 2017 
(na saldoverdeling)

31-12-2017 31-12-2016
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Debiteuren 2.633 1.691
Overlopende activa 8.236 8.903

10.869 10.594

Liquide middelen 380.927 417.385

391.796 427.979
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31-12-2017 31-12-2016
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal 374.476 359.680
Bestemmingsreserve
(publiek) 5.000 5.000

379.476 364.680

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 3.251 14.194
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.215 7.285
Overige schulden en overlopende passiva 6.854 41.820

12.320 63.299

391.796 427.979
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Staat van baten en lasten over 2017 

2017 2016
€ € € €

Baten 290.819 273.880

Lasten
Lasten 88.858 90.275
Huisvestingskosten 44.035 44.677
Inventaris- en machinekosten 307 2.769
Verkoopkosten 5.652 6.507
Vervoerskosten 107.573 106.636
Kantoorkosten 16.005 17.354
Algemene kosten 13.051 7.620

Som der bedrijfslasten 275.481 275.838

Bedrijfsresultaat 15.338 (1.958)
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten - 69
Rentelasten en soortgelijke kosten (542) -

Financiële baten en lasten (542) 69

Nettoresultaat 14.796 (1.889)

In de staat van baten en lasten zijn geen begrotingscijfers opgenomen aangezien de begroting niet als
belangrijk stuurinstrument gebruikt wordt voor de beheersing van de activiteiten.

Voorgesteld wordt het positieve saldo ten gunste van het stichtingskapitaal te brengen.

Stichting O.I.G./I.H.D. te IJmuiden 10



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting O.I.G./I.H.D. is feitelijk en statutair gevestigd op Abelenstraat 1, 1971 NL te IJmuiden en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34143913.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

Stichting O.I.G./I.H.D. is ontstaan na een samengaan van twee stichtingen, namelijk O.I.G.
(Ontspanning Invaliden Gehandicapten) en I.H.D. (Invaliden Hulp Dienst). De stichting bestaat volledig
uit vrijwiligers en biedt vervoer en ontspanning aan haar gasten. Het vervoer vindt plaats met 7
aangepaste busjes, waarmee ook mensen in een rolstoel kunnen worden vervoerd. Tevens is liggend
vervoer in deze busjes mogelijk. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving afdeling C1 voor kleine
rechtspersonen zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Andere baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot
de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt
aan dezelfde periode toegekend.

Lasten

Onder lasten wordt verstaan het totaal van de op het verslagjaar betrekking hebbende kosten voor zover
deze niet als overige bedrijfskosten zijn opgenomen. 

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Uitgaven in het kader van de doelstelling worden direct ten laste van de winst-en-
verliesrekening gebracht. 

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest. 
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Toelichting op de balans

Activa 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Debiteuren

Debiteuren 2.889 2.047
Voorziening debiteuren (256) (356)

2.633 1.691

Overlopende activa

Nog te ontvangen posten 8.236 8.903

Liquide middelen

ING Bank NL90 INGB 0000 2565 17 3.483 6.170
Rabobank NL98 RABO 0373 5593 56 45.518 44.622
Rabobank NL29 RABO 3284 2421 20 330.755 362.401
Rabobank NL93 RABO 3735 2060 93 584 584
Kas 587 3.608

380.927 417.385
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Passiva 

Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stichtings-
kapitaal

Bestem-
mingsreserve

(publiek)

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2017 359.680 5.000 364.680
Uit resultaatverdeling 14.796 - 14.796

Stand per 31 december 2017 374.476 5.000 379.476

2017 2016
€ €

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari 359.680 361.569

359.680 361.569
Resultaatverdeling 14.796 (1.889)

Stand per 31 december 374.476 359.680

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve (publiek)

Stand per 1 januari 5.000 5.000
Mutaties - -

Stand per 31 december 5.000 5.000
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Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.251 14.194

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Omzetbelasting 2.215 7.285

Overige schulden en overlopende passiva

Investeringsverplichting - 41.820
Algemene kosten 6.854 -

6.854 41.820
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting O.I.G./I.H.D. huur het pand aan de Abelenstraat 1 van de Gemeente Velsen.

De huurprijs bedroeg in 2017 € 28.410 (2016: € 28.326). 
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016
€ €

Baten
Containers 138.251 130.611
Vervoer 36.015 36.858
Verkoopruimte 36.178 36.256
Vakantie 26.115 25.085
Smikkelclub 11.484 9.646
Donaties 11.648 8.807
Huur Abeel 5.962 6.065
Zwemmen 8.361 5.893
Exploitatie Abeel 5.668 4.558
Dagtocht 5.210 3.913
Feestmiddag 1.845 2.385
Soos, handwerkclub, bazar 477 1.565
Huur rolstoelen 694 867
Giften 2.223 790
Advertentie 688 581

290.819 273.880

Lasten

Vakantieweek 43.583 44.667
Dagtochten 14.418 12.750
Smikkelclub 12.638 11.817
Zwemmen 9.007 9.258
Exploitatiekosten verkoopruimte 3.146 5.006
Soos, handwerkclub, bazar 3.120 3.738
Feestmiddag 2.946 3.039

88.858 90.275

Huisvestingskosten

Vaste lasten onroerende zaken 4.097 4.137
Exploitatie Abeel 39.938 40.540

44.035 44.677

Inventaris- en machinekosten

Aanschaf kleine inventaris 307 2.769
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2017 2016
€ €

Verkoopkosten

Representatiekosten 5.752 8.125
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren (100) (1.618)

5.652 6.507

Vervoerskosten

Vervoerskosten 41.044 43.100
Aanschaf- en ombouwkosten 42.341 41.820
Assurantiepremie 24.188 21.716

107.573 106.636

Hieronder is tevens opgenomen de aanschaf van een bus, welke in september 2017 is geleverd en in
gebruik is genomen.

In het verleden is de keuze gemaakt om de aanschafkosten van vervoersmiddelen in één keer ten laste
van het resultaat te brengen. Deze bestendige gedragslijn is in 2017 voortgezet.

2017 2016
€ €

Kantoorkosten

Drukwerk 7.329 7.180
Porti 1.627 4.483
Kosten automatisering 4.642 2.775
Kantoorbenodigdheden 1.423 1.568
Abonnementen en contributies 984 1.348

16.005 17.354

Algemene kosten

Bedrijfsverzekeringen 3.076 2.716
Bestuurskosten 6.414 2.192
Accountantskosten 2.763 -
Overige algemene kosten 798 2.712

13.051 7.620

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Ontvangen bankrente - 69
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2017 2016
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 542 -

IJmuiden, 

Namens Stichting O.I.G./I.H.D.

K. Maas J. van Ikelen N. Koers
Secretaris Voorzitter Penningmeester

H. Stutvoet B. Alderliesten M. Buitenhek-van Joolingen
Bestuurder Bestuurder Bestuurder
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