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Algemeen

Stichting Activa is op 17 juli 1995 opgericht.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 4 februari 2010.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder
nummer 41064545.
Fiscaal nummer NL8043.77.418B01, door de Belastingdienst
erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
1.2

Doel

Het realiseren van praktische en materiele ondersteuning van
activiteiten, het bevorderen van integratie in de samenleving en
emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking, die
cliënt zijn van organisaties die in de gemeente Horst aan de Maas
zijn gevestigd en van thuiswonende mensen met een
verstandelijke beperking woonachtig in de gemeente Horst aan de
Maas, alles in de ruimste zin des woords.
1.3

Samenstelling bestuur per 31 december 2018

De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar niet
gewijzigd. Per de jaarultimo bestond het bestuur uit de volgende
personen:
M. Dings-Polderman
voorzitter
P.J.G. van Melik
secretaris
M.P.M. Marcellis
penningmeester
M.M.J. Vincken
lid
1.4

Vaststelling Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld op 7 mei
2019.
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Activiteiten in 2018

Het bestuur heeft in 2018 een maal vergaderd.
In het verslagjaar zijn de volgende projecten ondersteund met
een financiële bijdrage:
Het vervoer van cliënten Plurijn en cliënten Dichterbij werd
gesteund met een bedrag van € 676,00 uit het van de gemeente
Horst aan de Maas verkregen budget voor het inzetten van
vervoer voor deelneming en bevordering van vrijetijdsactiviteiten.
Activa is betrokken bij het voornemen om het theater van de
Baersdonk in Grubbenvorst meer in te zetten voor de
gemeenschap. Fondswerving zal in gang gezet worden om de
noodzakelijke aanpassingen in het theater en de foyer te kunnen
financieren. Activa heeft hiervoor een bijdrage van € 3.500,00 ter
beschikking gesteld.
Uit de geoormerkte gelden ten behoeve van cliënten van
Twinkeling werd in totaal € 1.530,10 uitgegeven voor
carnavalsactiviteiten en de aanschaf van een iPad.
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2. Balans per 31 december 2018

2018
€

2017
€

1.722,75
58.006,96
50.000,00
1.919,03

511,26
63.057,30
50.000,00
1.919,03

111.648,74

115.487,59

35.558,57
34.334,19
40.431,98
1.324,00

37.898,85
38.434,66
37.154,08
2.000,00

111.648,74

115.487,59

Activa
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, spaarrekening
Rabobank, deposito
Lopende rente deposito Rabobank

Totaal

Passiva
Eigen Vermogen vrij besteedbaar
Geoormerkt voor Twinkeling t/m 2025
Nog te besteden voor Twinkeling A.P.
Nog te betalen / Vooruit ontvangen

Totaal

Toelichting op de balans per 31 december 2018
In 2005 is de Stichting Kinderbijstandsfonds ontbonden en is het
vermogen van die rechtspersoon overgedragen aan de Stichting
Activa onder de voorwaarde dat de laatstgenoemde gedurende
tenminste twintig jaren, ingaande 2006, jaarlijks een te indexeren
bedrag van € 4.000,00 beschikbaar stelt ten behoeve van het welzijn
van de kinderen van Kinderdiensten-centrum Twinkeling in Horst. Op
de balans is zowel het geoormerkte geld voor de komende jaren als
het reeds vrij besteedbare bedrag opgenomen.
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3. Staat van baten en lasten over 2018
2018
€

2017
€

676,00
0,00
2.056,96

1.000,00
100,00
2.270,63

2.732,96

3.370,63

Baten
Gem. Horst vervoersproject
Eigen bijdragen
Rente Rabobank
Totaal

Lasten
Uitgaven t.b.v. Twinkeling
Bijdrage inrichting Baersdonck
Vervoersproject Plurijn/Dichterbij
Kosten website
Bankkosten
Kosten bestuur

Totaal resultaat
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1.530,10
3.500,00
676,00
69,39
120,32

1.000,00
69,39
130,55
15,00

5.895,81

1.214,94

-3.162,85

2.155,69

