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Jaarverslag 2013 - Stichting Achter de Duinen
Betreft
Stichting Achter de Duinen, gevestigd te Heemskerk aan de Rijksstraatweg 178, 1968 LM Heemskerk,
ingeschreven in het handelsregister sedert 24 september 2007, nummer 34283397.
Doel
Kleinschalig wooninitiatief Achter de Duinen biedt 24-uurs opvang met een extramuraal karakter.
Hiermee wordt bedoeld dat er veel aandacht besteed zal worden aan activiteiten buiten de muren van
het kleinschalig wooninitiatief. Achter de Duinen is een initiatief in oprichting: het wordt een thuis waar
vijf meervoudig complex gehandicapte bewoners welkom zijn. Waar individuele aandacht en
ondersteuning belangrijk zijn. Samen en toch op jezelf.
Korte terugblik op 2013
2013 was een belangrijk jaar voor de Stichting Achter de Duinen. De vijf ouderparen zijn intensief met
elkaar aan het werk gegaan, waardoor heel wat zaken in een stroomversnelling zijn gekomen.
Er wordt gewerkt in vier werkgroepen:
-

De werkgroep Bouw;
De werkgroep Financiën;
Personeel en zorg;
PR en fundraising.

De ouders hebben intensief gewerkt aan het tot stand brengen van een projectplan en een
meerjarenbegroting en de hypotheekaanvraag loopt. Zij zijn steeds meer naar elkaar toe aan het
groeien en krijgen een steeds beter beeld van wat zij hun kinderen aan begeleiding en zorg willen
bieden en wat er financieel haalbaar is.
De werkgroep Bouw heeft geresulteerd in een ontwerp voor een prachtig huis, dat is intussen
aanbesteed. Het grondwerk wordt door een sponsor gedaan, een aannemer uit Heemskerk gaat het
casco neerzetten, voor de binnenkant en de afbouw staan vele vrijwilligers in de rij.
De werkgroep Financiën heeft de bovenvermelde begroting en exploitatiecijfers opgesteld op basis
van uitgebreide onderliggende berekeningen, waar enorm veel samenwerking met de andere
werkgroepen voor nodig was, omdat die de informatie daarvoor moesten aanleveren, zoals
bijvoorbeeld over de hoeveelheid en de aard van de zorg.
De werkgroep Personeel en zorg heeft een visie op de zorg gemaakt en is met adviezen naar de
maandelijkse plenaire vergaderingen gekomen over inkoop bij een zorgleverancier of zelf doen. Ook
wordt gekeken bij andere kleinschalige wooninitiatieven. Er wordt onderzoek gedaan naar
opleidingsniveau, cao-voorwaarden en andere rechtspositieregelingen.
De werkgroep PR en fundraising heeft intensief gewerkt aan het organiseren van acties, waarmee
herhaaldelijk flinke bedragen zijn binnengehaald. In de maandelijkse Nieuwsbrief, op de website en op
Facebook is er steeds verslag van gedaan met vaak ontroerende foto’s erbij. Als een olievlek gaat een
steeds groter aantal middenstanders uit Heemskerk acties bedenken om ook een donatie te kunnen
doen. De bedoeling is dat er op korte termijn via een professionele fondsenwerver grotere bedragen
worden aangevraagd bij stichtingen van particuliere vermogensbeheerders.
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De ouders hebben vier potentiële bestuursleden aangezocht om op een geschikt of noodzakelijk
moment als onafhankelijk bestuur van de stichting te gaan opereren. Er zijn gesprekken gaande over
ieders rol en de verhouding tussen bestuur en ouders.
Het jaar werd afgesloten met een feestelijke bijeenkomst, waarbij kinderen, ouders en bestuur voor
het eerst allemaal bij elkaar waren. Ook dat heeft de onderlinge verbondenheid alleen maar groter
gemaakt. Met groot vertrouwen en verlangen wordt uitgekeken naar de datum waarop de kinderen
vanuit de serre kunnen genieten van het uitzicht op de duinen van Heemskerk.
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Jaarrekening
BALANS per

31-12-2013 31-12-2012

ACTIVA

31-12-2013 31-12-2012
PASSIVA

Liquide middelen
Overlopende activa

67.067
535

65.033
0

Eigen Vermogen
Overlopende passiva

67.189
413

65.033
0

TOTAAL ACTIVA

67.602

65.033

TOTAAL PASSIVA

67.602

65.033

2013

2012

BATEN
Overige opbrengsten
Giften en subisidies
TOTALE BATEN

1.260
19.519
20.779

498
42.150
42.648

LASTEN
Algemene kosten
TOTALE LASTEN

18.623
18.623

14.593
14.593

2.156

28.055

WINST- en VERLIES REKENING

RESULTAAT

Toelichting op de balans
ACTIVA
De activa bestaat alleen uit een banktegoed, welke voornamelijk tot stand is gekomen door subsidies
en giften, en een overlopende activa (nog te ontvangen renteopbrengst 2013). De liquide middelen
staan vrij ter beschikking.
PASSIVA
De bijdragen die niet worden besteed, worden toegevoegd aan het vermogen van de stichting.
Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
In 2013 hebben er diverse acties plaatsgevonden door derden die zich betrokken voelen met de
stichting. Deze acties plus de diverse giften van bedrijven en particulieren hebben geleid tot een
bijdrage in het jaar 2013 van € 19.519,-.
LASTEN
De gemaakte kosten in 2013 bestaan voor ruim 65% uit legeskosten voor de bouwvergunning. Verder
zijn er nog kosten gemaakt voor de inhuur van expertise en advies en kosten om de PR activiteiten te
ondersteunen.
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