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Algemeen 

_____________________________________________________________ 
 
Inleiding 
 
De Stichting Vrienden van Op de Bies is in 2013 opgericht. Ze is ontstaan door 
decentralisatie van de voormalige Stichting Steunfonds Koraal Groep. Vanuit de Stichting 
Steunfonds Koraal Groep zijn de gelden, die destijds in kas waren, verdeeld over de 
decentrale vriendenstichtingen binnen Koraal.  
 
De Stichting Vrienden van Op de Bies drijft geen onderneming in de zin van de Wet op de 
Vennootschapsbelasting 1969 en is derhalve niet belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Ditzelfde geldt ten aanzien van de omzetbelasting. 
 
Bij beschikking van de Belastingdienst is de Stichting Vrienden van Op de Bies per 7 maart  
2013 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 
De ambitie van het bestuur is om fondsen te verwerven om hiermee dromen en wensen 
van cliënten van Op de Bies te verwezenlijken.  
                                                                                                                                                                         
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. 
 
 
 

Bestuursverslag  
___________________________________________________________________ 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Voorzitter  :  de heer Theo Verhappen 
Penningmeester :  de heer René Feron 
Secretaris  :  mevrouw Alice Wetzels 
Bestuurslid  :  de heer Wim Ringens 
 
Bestuurlijke activiteiten 
 
Het bestuur heeft activiteiten ondernomen, die een goede bedrijfsvoering van de 
Stichting Vrienden van Op de Bies tot doel hadden.  
 
Tussen het bestuur onderling is er frequent e-mail- en telefonisch contact geweest. 
 
Er zijn in dit jaar twee bestuursvergaderingen geweest.  
 
Op de agenda stonden onderwerpen als: 

- Taakverdeling en werkafspraken van het bestuur. 
- Het behandelen van ingediende aanvragen voor financiële ondersteuning. 
- Het vergroten van de naamsbekendheid van de Vrienden van Op de Bies, zowel 

binnen de organisatie via interne mailing als extern, binnen de regio, middels 
het aanschrijven van ondernemers, bedrijven en toeleveranciers van Op de 
Bies. 
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- Fondsenwerving 
 

De overige activiteiten waren onder andere:  
- Uitwerking concrete activiteiten interne en externe sponsoring. 
- Gezamenlijke tweetal vergaderingen met vertegenwoordigers van collega-

steunfondsen Vrienden van Koraal. 
- Contact gelegd met de Stichting BLADT Charity voor het verwerven financiële 

bijdrage.  
 
 
 
Stand van zaken aanvragen voor ondersteuning per 31 december 2019 
_____________________________________________________________ 
 
Aangevraagd 
 
In 2019 zijn negen aanvragen ingediend voor financiële ondersteuning. 
 
Toegekend 
 
In 2019 zijn zeven aanvragen toegekend.                                                                         
 
Afgewezen 
 
In 2019 zijn twee aanvragen afgewezen. Het betrof één aanvraag, die door aanvrager  
tijdens het aanvraagproces weer werd ingetrokken en één aanvraag, die niet aan de 
doelstellingen van de Vrienden van Op de Bies voor toekenning van financiële  
ondersteuning voldeed.  
 
In  behandeling 
 
Op 31 december 2019 was er geen aanvraag nog in behandeling. 
 
Toegekende en uitgevoerde projecten 

 
Theater EMV                €  800,00 
• Het betreft een financiële ondersteuning van een aantal theatervoorstellingen voor 

mensen met een ernstige en meervoudige beperking op de centrumlocatie in 
Landgraaf. 

 
Artiesten Muziekweek               € 2725,00 
• Het betreft een financiële bijdrage aan de Muziekweek van Op de Bies in september 

2019. 
 
Opreden Dirk Schele               € 1475,00 
• Deze financiële bijdrage is gebruikt om het contract van Dirk Scheele rond te krijgen. 
 
Kermis Op de Bies                € 2904,00 
• Bijdrage aan de kermis, een jaarlijks terugkerende grote activiteit voor cliënten van Op 

de Bies en hun buren in Landgraaf. 
 
Advies- en plaatsingskosten bank in voortuin Hereweg 154 - 158            €  500,00 
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• Bijdrage aan de aanschaf en plaatsing van tuinbank. 
 
Box Music                €  300,75 
• Bijdrage aan de aanschaf muziekcomputer R&V voor inzet in woongroepen. 
 
Waterbed               € 1200,00 
• Het betreft een financiële ondersteuning van de aanschaf van een waterbed in de 

snoezelruimte van woning Hereweg 167 
 

Nog in uitvoering 
 
Op 31 december 2019 was er één project in uitvoering/nog geen actie ondernomen. 
 
Toelichting 
 
Het bestuur heeft bij het toekennen van de ondersteuningsaanvragen met name 
aandacht gegeven aan de aanvragen voor ondersteuning bij evenementen of activiteiten, 
die geïnitieerd of georganiseerd werden vanuit cliënten of het netwerk rond cliënten en 
aan ondersteuning van projecten en initiatieven, die maatschappelijke participatie van 
cliënten van Op de Bies beogen of stimuleren of waardoor zichtbaarheid en integratie van 
cliënten of Op de Bies in de samenleving of omgeving bevorderd wordt.  
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Jaarrekening 2019 
___________________________________________________________________ 
 
Financieel overzicht jaar 2019 
 
Saldo 31 december 2018       €  90.629, 33 
 
Inkomsten 2019     
Donateurs     €        130,00 
Sponsoren theater EMV   €        200,00 
Gift      €        100,00 
Glazenhuis storting bank   €      4990,75 
Sponsoren/opbrengst Glazenhuis  €      3810,00 
Glazenhuis munt personeel   €        695,00 
Opbrengst Kermis    €      9060,80 
Gemeente Landgraaf (parkbank  
voortuin Hereweg 154-158)   €      5100,00 
Stichting BLADT Chatity   €      1500,00 
      ____________ 
Totaal      €   25.586,55             + €   25.586,55 
 
Totaal saldo          € 116.215,88 
 
Uitgaves 2019 
Bankkosten  €        220,35 
Theater EMV  €        800,00 
Artiesten Muziekweek  €      1475,00  
Dirk Scheele  €      2725,00 
Kermis  €      2904,00 
Advieskosten en plaatsing parkbank 
voortuin Hereweg 154-158  €        500,00 
Box Music  €        300,75       
Waterbed     €      1200,00 
 
Totaal      €   10.125,10   -€   10.125,10 
 
Totaal saldo          €  106.090,78 
 
 
 
Saldo rekening Stichting Vrienden Op de Bies 31-12-2019    €   106.090,78 
(Rabobank rekeningcourant NL 75 RABO 0144339943) 
                          
Verschil          €              0,00            
 
 
Landgraaf,  
27 juli 2020 
René Feron 
Penningmeester Stichting Vrienden van Op de Bies  
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Aanvulling op het overzicht jaarrekening 2019 
 
Debiteuren  

- Per balansdatum was er van debiteuren niets te vorderen. 
 
Liquide middelen 

- Alle liquide middelen worden geheel in contanten aangehouden. 
 
Eigen vermogen 

- Reeds in boekjaar 2013 werd besloten dat het exploitatieresultaat wordt 
toegevoegd aan/ten laste van de Algemene Reserve 
 
 

Vooruitblik op het jaar 2020 
Vanwege de coronacrisis is besloten om voorlopig niet daadwerkelijk, in levende lijve,  te 
vergaderen met het bestuur van de Vrienden van Op de Bies. Aanvragen voor (financiële) 
ondersteuning, zullen zoveel als mogelijk via de e-mail of telefonisch afgehandeld 
worden.  
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Gegevens van de Stichting Vrienden van Op de Bies 
_____________________________________________________________ 
 
Postadres 
Stichting Vrienden van Op de Bies 
T.a.v. de secretaris mevrouw A. Wetzels 
Postbus 30201 
6370 KE Landgraaf 
 
Bezoekadres 
Op de Bies 
Hereweg 145 
6373 VH Landgraaf 
Telefoon: 045-5339911 (servicebureau Op de Bies) 
Internet: http//opdebies.nl 
E-mailadres: vriendenvanopdebies@hotmail.com 
 
Bankrekening 
NL 75 RABO 0144 3399 43 
K.v.K.-nummer: 57439699 
ANBI-erkende stichting RSIN/fiscaal nr: 8525800320 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    


