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1 - Voorwoord
Algemeen
Het bestuur kijkt terug op een goed jaar voor OOK waarin een neerwaartse ontwikkeling in ledenaantal is
afgewend, meer activiteiten zijn ondernomen, het blad Nabij verder is ontwikkeld en de
(leden)administratie is geprofessionaliseerd.
Leden
Eind 2016 werd besloten om de ledenadministratie uit te besteden aan MEO. Omdat niet alle informatie
van de leden destijds aanwezig was heeft implementatie enige maanden geduurd.
Sinds halverwege 2017 is sprake van een volledig en goed werkende ledenadministratie. Hierdoor is
bijvoorbeeld bekend waar onze leden wonen en hoe lang ze lid zijn. Informatie die daarvoor niet
beschikbaar was. Tevens werd zichtbaar dat verschillende contributiebedragen werden gehanteerd. Mede
daarom is eind december besloten alle contributies gelijk te stellen op € 30 per jaar.
Al enkele jaren bestaat het vermoeden van een dalend ledenaantal. O.b.v. de nieuwe ledenadministratie
weten we nu dat dit niet (meer) het geval is. Het ledenaantal circuleert rond de 1.500.
In 2018 is het contract met MEO m.b.t. de ledenadministratie voortgezet.
Nabij
In 2016 werd besloten de toenmalige Rondzendbrief te vervangen door het blad Nabij. De Nabij is v.w.b.
presentatie en inhoud volstrekt anders dan de Rondzendbrief. In 2017 is de Nabij 4 keer uitgegeven. De
reacties op het blad alsmede de betrokkenheid van leden bij het blad duiden op een zeer goede
ontvangst. Er is een hechte stabiele redactie en er zijn goede afspraken met de vormgever/drukker
(MEO). De continuïteit van het blad inclusief de hoge kwaliteit is daarmee ook voor 2018 geborgd.
Activiteiten
Eind 2016 werden een beperkt aantal activiteiten (lotgenootcontacten) ondernomen en ook was de animo
om hieraan deel te nemen dalende. Het bestuur heeft daarom een werkgroep opdracht gegeven landelijk
activiteiten voor te bereiden en deze samen met de districten te organiseren. Dit is gedaan in de vorm van
een pilot omdat deze aanpak nieuw is voor OOK. Immers werden activiteiten uitsluitend regionaal
georganiseerd, in de nieuwe aanpak is veel meer sprake van een landelijke benadering. Deze pilot is in
2017 opgestart. In 2017 zijn vooral voorbereidingen getroffen, de activiteiten zelf vinden voornamelijk in
2018 plaats. Tot dusverre zijn de signalen positief en is besloten deze benadering voort te zetten.
Vrijwilligers
OOK is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Om vrijwilligers aan OOK te
binden en ze goed voor te bereiden op hun functioneren binnen OOK organiseert OOK trainingen voor
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn ook lotgenoten die na de training in staat zijn om andere lotgenoten te
ondersteunen. De animo voor de training is groot. Tevens organiseert het bestuur vrijwilligersdagen
waarin potentiele vrijwilligers wordt gevraagd iets te betekenen voor de vereniging. Eind 2017 is sprake
van een mooi basisaantal vrijwilligers maar het bestuur zou dit aantal graag nog zien groeien om
continuïteit en kwaliteit nog beter te borgen. In 2018 zullen activiteiten die zijn gericht op ontwikkeling en
werving van vrijwilligers daarom worden voortgezet
Financieel
Ook financieel kijkt het bestuur terug op een goed jaar. De opbrengsten waren bijna € 15 dzd hoger dan
de kosten. Onderdeel van de opbrengsten is een subsidie van € 45 dzd. In vergelijking met 2016 waren
enkele kosten hoger (bijv ledenadministratie) maar ook enkele posten beduidend lager (communicatie
adviseur).
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Het resultaat van € 15 dzd is toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Het vermogen van de vereniging is in 2017 toegenomen van ruim € 122 dzd naar ruim € 137 dzd.
Hiermee heeft de vereniging een gezonde basis om zich verder te ontplooien maar blijft zij voor haar
voortbestaan op lange termijn afhankelijk van de subsidie.
Namens het bestuur,
Cecile Bus (voorzitter)
Kees Plugge (penningmeester)
Aart Harder (bestuurslid)
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2 – Opbrengsten en kosten 2017

Opbrengsten
Contributie leden OOK
Subsidie PGO
Donaties
Opbrengst landelijke dag
Eigen bijdrage leden ouderweekend
Rentebaten
Overige ontvangsten

30.753
45.000
452
232
2.808
470
195

79.910

Kosten
Administratiekosten
Adviseur communicatie
Algemene ledenvergadering
Bankkosten
Bestuurskosten
Brochures (drukkosten)
Verzendkosten PostNL
Landelijke dag
Ouderweekend
Werkgroep Nabij
Werkgroep training
Werkgroep communicatie
Portokosten
Regiokosten
Vrijwilligersvergoeding
Nabij
Trainingen
Website
Overige zaalhuur
Overige kosten

10.966
3.538
1.993
1.621
942
5
2.136
11.532
5.947
503
635
192
850
8.454
1.800
9.648
2.269
318
492
1.404

65.245

Saldo

14.665
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3 – Balans 2017
31-dec-16
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Vooruitbetaalde facturen
Nog te ontvangen subsidie
Nog te ontvangen contributie leden
Liquide middelen
Spaarrekening (Money You)
Overige bankrekeningen

31-dec-17
0

0
0
0
0
105.000
17.198

122.198

Totaal activa

0

100
0
0
0
130.000
7.331

122.198

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Risicoreserve st PGO

31-dec-16
81.933
16.310

Fondsen/voorzieningen
Fonds Barbara Weultjens
Project professionalisering
Landelijke dag

1.455
20.000
2.500

137.431
137.431

31-dec-17

98.243

96.598
16.310

112.908

23.955

1.455
20.000
2.500

23.955

Vlottende passiva
Nog te betalen facturen

568

Totaal activa

122.198
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4 - Toelichting
Vooruitbetaalde facturen
Saldo per 31 december 2016
Declaratie landelijke dag
Saldo per 31 december 2017

0
100
100

Liquide middelen
Saldo per 31 december 2016
Saldo opbrengsten -/- kosten
Nog te betalen facturen
Vooruitbetaalde facturen
Saldo per 31 december 2017

122.198
14.665
568
-100
137.331

Algemene reserve
Saldo per 31 december 2016
Resultaat
Saldo per 31 december 2017

81.933
14.665
96.598

Risicoreserve stichting PGO
Saldo per 31 december 2016
Saldo per 31 december 2017

16.310
16.310

Fonds Barbara Weultjens
Saldo per 31 december 2016
Saldo per 31 december 2017

1.455
1.455

Project professionalisering
Saldo per 31 december 2016
Saldo per 31 december 2017

20.000
20.000

Landelike dag
Saldo per 31 december 2016
Saldo per 31 december 2017

2.500
2.500

Nog te betalen facturen
Saldo per 31 december 2016
Nog te betalen declaraties
Saldo per 31 december 2017

0
568
568
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5 - Grondslagen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen historische
aanschafwaarde c.q. nominale waarde, eventueel onder aftrek van op de economische
levensduur gebaseerde afschrijvingen en van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Batige saldi worden verantwoord zodra zij gerealiseerd zijn. Kosten worden toegekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben.
Nadelige saldi worden genomen zodra zij bekend zijn.

Verwerking resultaat
Afhankelijk van de hoogte van het exploitatieresultaat wordt een gedeelte van het
exploitatieresultaat toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve en/of de overige
voorzieningen.
Het gedeelte dat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de diverse voorzieningen en reserves
wordt in het overzicht van opbrengsten en kosten verantwoord onder de kosten na bepaling van het
exploitatieresultaat.
Het gedeelte van het exploitatieresultaat dat niet wordt toegevoegd of onttrokken aan de
voorzieningen wordt toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve.
De algemene reserve dient als buffer voor mogelijke toekomstige tegenvallers.
De risicoreserve Stichting PGO is een onderdeel van het eigen vermogen.
Het eigen vermogen is in 2016 met € 14.665 toegenomen en bedraagt per 31 december 2017
€ 112.908.

Belastingplicht
Bij de bepaling van het resultaat is geen rekening gehouden met de eventueel te verwachten
verschuldigde vennootschapsbelasting, omdat deze niet van toepassing is.
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