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JAARVERSLAG 2021 

 

Bijgaand treft u het (eerste) jaarverslag 2021 van onze stichting aan. 

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.    

Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 21 oktober 2020 tot en met eind 2021.  

De statuten van de stichting dateren van 21 oktober 2020 en zijn verleden via notaris Strijk te 

Spijkenisse.        

 

Doelstelling van de Stichting Gebiedsfonds Woonkernen Geervliet en Heenvliet. 

De stichting heeft ten doel:  

Het financieel ondersteunen van leefbaarheid projecten en initiatieven zoals het voorzieningen 

niveau, sociale cohesie, veiligheid, verduurzamen van de omgeving en ecologische kwaliteit 

in de woonkernen Geervliet en Heenvliet, gelegen in de gemeente Nissewaard ter compen-

satie van de overlast in de woonkernen Geervliet en Heenvliet veroorzaakt door het windpark    

Hartelbrug II gelegen in de gemeente Rotterdam en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks alles in de 

ruimste zin des woords.  

 

Het bestuur van de Stichting bestaat bij de oprichting uit:  

Voorzitter  : dhr. J.Broekhuis 

Penningmeester : dhr. J.Kastelein 

Secretaris  : dhr. R.P.Dekker 

 

 

Verslag van het bestuur: 

 

Na een periode van voorbereiding in 2019/2020 is de Stichting op 21 oktober 2020 opgericht.  

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd  met het KvK-nummer 80661173. 

Op 24 februari 2021 heeft de Stichting een bankrekening geopend  met het nummer 

NL05INGB0006871119 

Gedurende het verslagjaar is het bestuur 5 maal bijeengekomen.  Ingevolge de taakstelling 

van de Stichting is de nodige aandacht besteed aan het bekend worden van de Stichting en 

haar doelstellingen. In de gemeentelijke voorlichtingspagina van het weekblad Groot 

Nissewaard en via bekende mail- en woonadressen zijn belanghebbende op de hoogte gesteld.  
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Het bestuur heeft een Fondsreglement vastgesteld. In het fondsreglement staan de 

voorwaarden vermeld waaraan een verzoek om een bijdrage moet voldoen. 

Het bestuur heeft een Projectformulier Gebiedsfonds Woonkernen Geervliet en Heenvliet 

vastgesteld. Aanvragen voor een bijdrage uit het gebiedsfonds kunnen via het Project-

formulier plaats vinden. 

Er is een site ontwikkeld waarin de doelstelling van de Stichting zijn verwoord . Het 

fondsreglement en het projectformulier kunnen door belanghebbenden worden gedownload en 

na invulling worden ingediend. 

Door de gemeente Nissewaard, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam zijn 

de door hen aan de Stichting toegezegde eenmalige bijdragen verleend. De gemeente 

Nissewaard verleent de komende jaren nog een jaarlijkse bijdrage. De stichting is na 

ontvangst van de bijdragen in 2021 gestart met het verlenen van bijdragen aan projecten. 

De bijdrage van de exploitant van het Windpark Hartelbrug II  is vooralsnog niet ontvangen. 

Hierover vindt nog verder overleg plaats met de gemeente Rotterdam. 

 

De Stichting heeft in het verslagjaar de volgende verzoeken om een bijdrage ontvangen: 

 

- Van de Stichting Oud Geervliet voor het vervaardigen van een hardstenen buste van 

een oud VOC predikant in Sri Lanka (Ceylon)  en Geervliet, te plaatsen in de toren 

van de kerk. De Stichting heeft hiervoor een bijdrage toegekend van € 3.000.- 

 

- Van de bewoners van het professor Gerbrandyplein te Geervliet voor het plaatsen van 

een kinderspeeltoestel op het plein. De Stichting heeft hiervoor een bijdrage  

toegekend van  € 683,90. 

 

- De Stichting Geervlietse Kernactiviteiten voor een bijdrage in de vervanging van 

versleten vouwwanden in de gemeenschapsruimte van de “Haveling” te Geervliet. De 

bijdrage hiervoor toegezegd bedraagt € 10.2368,03 

 

- Er is een bijdrage verleend van € 1.000,- aan de nabestaande minderjarige kinderen 

van de familie van Hulst uit Geervliet. De ouders van de minderjarige kinderen zijn bij 

een noodlottig ongeval om het leven gekomen.   

 

- Aan de Ontspannings Vereniging Samenwerking Heenvliet voor een  nieuw sinter-

klaas kostuum.  De Stichting heeft hiervoor een bijdrage  toegekend van € 1.000,- 

 

 

- Na een informatieverzoek heeft overleg plaats gevonden met de Stichting Bernissebad 

te Heenvliet voor een mogelijke bijdrage in een versleten speelwerktuig. De Stichting 

Bernissebad  zal  eerst nagaan of de eigenaar van het zwembad, de gemeente 
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Nissewaard, hiervoor verantwoordelijk is. Op een later tijdstip zal een aanvraag 

worden ingediend. 

 

- De Markenburgschool te Geervliet heeft een verzoek om een bijdrage ingediend om 

de versleten speelwerktuigen op het schoolplein te vervangen. De aanvraag is 

aangehouden omdat eerst moet worden onderzocht of de gemeente als eigenaar van 

het schoolgebouw of het schoolbestuur als bevoegd gezag voor vervanging moeten 

zorgen. Op een later tijdstip zal de aanvraag verder worden behandeld. 
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Jaarrekening 2021 

 

Algemeen        

De stichting is opgericht op 21 oktober 2020. 

 

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.   

     

Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 21 oktober 2020 tot eind 2021.   

     

De statuten van de stichting dateren van 21 oktober 2020 en zijn verleden via notaris Strijk te 

Spijkenisse.        

        

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van leefbaarheid projecten en initiatieven  zoals 

het voorzieningen niveau, sociale cohesie, veiligheid, verduurzamen van de omgeving en ecologische 

kwaliteit van de omgeving en ecologische kwaliteit in de woonkernen Geervliet en Heenvliet, gelegen 

in de gemeente Nissewaard, ter compensatie van de overlast in de woonkernen Geervliet en Heenvliet 

veroorzaakt door het windpark Hartelbrug II gelegen in de gemeente Rotterdam en voorts al hetgeen 

met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks alles in de ruimste 

zin des woords (art 2.1 statuten).         

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 natuurlijke personen van wie er tenminste 1 

woonachtig is in Geervliet en tenminste 1 woonachtig is in Heenvliet.    

    

Bij oprichting van de stichting bestaat het bestuur uit:       

de heer J. Broekhuis, voorzitter en woonachtig in Spijkenisse             

de heer R. P. Dekker, secretaris en woonachtig in Heenvliet                        

de heer J. Kastelein, penningmeester en woonachtig in Geervliet    

   

Tot einde 2021 heeft het bestuur meerdere malen vergaderd waarbij ondermeer de volgende 

onderwerpen aan de orde zijn gekomen:        

 - vaststelling statuten stichting       

 - vaststelling fondsreglement stichting       

 - vaststelling website stichting       

 - subsidieverstrekking diverse partijen       

 - beoordeling diverse aanvragen en toekenning bijdragen    

   

Overige informatie:        

KvK - UBO nummer:   80661173     

Bankrekeningnummer:   NL05INGB0006871119     

De stichting is niet belastingplichtig voor de BTW en voor de Vennootschapsbelasting.  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling      

  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BWen 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijndoor 

de Raad voor de Jaarverslaggeving.        

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardingsprijs of 

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 

plaatstegen de verkrijgingsprijs.        

 

Balans per eind 2021 (x euro 1,-)        

        

Activa       Passiva   

        

vaste activa    -      reserve   446.568,63  

        

vorderingen   200.000,00   schulden    10.268,06  

bank    256.836,69      

vlottende activa   456.836,69      

        

Totaal activa   456.836,69   Totaal passiva  456.836,69  

        

        

Toelichting bij de balans        

        

De stichting beschikt niet over vaste activa.  

De vordering van euro 200.000 betreft de eenmalige bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam.   

Deze bijdrage is op 6 januari 2022 ontvangen.        

Het banktegoed betreft het saldo op de lopende ING-rekening van de stichting. In 2021 heeft de stichting voor 

euro 260.372,- aan bijdragen ontvangen. Er is door de stichting voor euro 2.684,- aan diverse projecten 

uitgekeerd en de stichting heeft voor euro 851,- aan kosten gemaakt (met name rente/bank kosten en 

bestuurskosten).       

        

De reserve betreft het saldo van baten en lasten per het einde van het eerste exploitatiejaar.   

De schuld heeft betrekking op de bijdrage aan het project schuifwand Haveling.   

     

Deze bijdrage is per eind januari 2022 betaald.        
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Staat van baten & lasten okt 2020 - dec 2021 (x euro 1,-)      

  

        

Baten        

bijdrage gemeente Rotterdam    200.000,00 (eenmalig)    

bijdrage gemeente Nissewaard          60.372,00 (eenmalig)    

bijdrage havenbedrijf Rotterdam    200.000,00 (eenmalig)    

Totaal baten      460.372,00      

        

Lasten        

bijdragen aan projecten     12.951,96      

bestuurskosten                     497,78      

bankkosten                           21,92      

rente (negatief over banktegoed)                   331,71      

Totaal lasten      13.803,37      

        

Exploitatiesaldo okt 2020 tot en met 2021   446.568,63      

Dit exploitatiesaldo is per eind 2021 toegevoegd aan de algemene reserve.    

    

        

        

        

        

Vaststelling jaarrekening 2021 

Datum: 3 – 11- 2022       

        

Voorzitter : J. Broekhuis        

  w.g.      

Secretaris : R.P. Dekker        

  w.g.      

Penningmeester : J. Kastelein        
  w.g. 


