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Rapport uitgebracht aan
het bestuur van Stichting De Ogtent
Remigiusplein 9
6921 BL Duiven

Duiven, 15 april 2020

Geacht bestuur,
Hiermee breng ik het jaarrapport per 31 december 2019 van uw stichting aan u uit.
In dit rapport zijn opgenomen de balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over het jaar 2019, de toelichtingen hierop en de overige gegevens.
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2019 van Stichting De Ogtent te Duiven laten controleren.
De leiding van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor het opstellen
van de jaarrekening. De jaarrekening is opgenomen onder hoofdstuk 'Jaarrekening' van dit rapport.
Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Overige gegevens' van dit rapport.
Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht voldaan te hebben en ben voor het geven van nadere toelichtingen
steeds bereid.

Hoogachtend,

Meijer Administratieve Dienstverlening

J.Th. Meijer
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2.

FINANCIELE POSITIE

2.1

Financieringsstructuur

Voor de analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling,
welke is ontleend aan de gegevens uit de balans:

31-12-2019
x € 1.000
Kapitaalcomponenten
Materiële vaste activa
Financiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Vermogenscomponenten
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

2.2

31-12-2018
x € 1.000

%

%

84
68
215
8

21
18
57
2

89
121
238
79

17
23
45
15

375

100

527

100

187
42
144
2

50
11
38
1

194
83
149
101

37
16
28
19

375

100

527

100

Liquiditeitspostitie
31-12-2019
x € 1.000

31-12-2018
x € 1.000

Vorderingen
Liquide middelen

215
8

238
79

Kortlopende schulden

223
2

317
101

Werkkapitaal

221

216

Daling werkkapitaal
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1

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatverdeling)

31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Nieuwbouw

83.587

88.831

Financiële vaste activa

68.249

121.125

Vlottende activa
Vorderingen
Rekening-courant Stichting Activiteiten
De Ogtent
Rekening-courant De Ogtent Horeca BV

Liquide middelen

Totaal activa

183.065
32.065

103.743
134.056
215.130

237.799

7.817

79.344

374.783

527.099
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatverdeling)

31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen
Langlopende schulden

188.032

193.826

41.500

83.000

143.701

148.705

Kortlopende schulden

Overige schulden

Totaal passiva

1.550

101.568
1.550

101.568

374.783

527.099
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

2019
€
Netto omzet

Afschrijvingskosten

€

100.000
105.283

100.000

5.244

5.244

-41.500
105.283
1.550

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentelasten
Rentebaten

€

105.283

Bruto marge

Dotaties voorzieningen
Huisvestingskosten
Overige bedrijfskosten

2018
€

25.000
104.519
1.550
65.333

131.069

34.706

-36.313

-873
13.248

-948
8.686
12.375

7.738

Exploitatieresultaat

47.081

-28.575

Resultaat deelneming

-52.876

70.897

-5.795

42.322

Saldo baten minus lasten
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TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten
Per 1-4-2004 zijn de activiteiten overgedragen aan de nieuwe Stichting Activiteiten De Ogtent
Administratie
De administratie en de opstelling van de jaarrekening is verzorgd door Meijer Administratieve Dienstverlening
te Duiven. De opdracht aan Stolwijk Kelderman bleef beperkt tot het controleren van de jaarrekening.
Jaarrekening
De richtlijnen voor de jaarverslaggeving geven inhoud aan de normen voor het opstellen en inrichten van de jaarrekening die in
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Voor organisaties zonder winststreven is een
richtlijn (RJ 640) gepubliceerd met algemene verslaggevingvoorschriften. Deze richtlijn heeft werkingskracht voor verslagen die
aanvangen op of na 1 januari 2010. Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij RJ 640.
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de
onderneming. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende
maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die
nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemers in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit
moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling
van de omzet, het resultaat en daarmee het vermogen van Stichting De Ogtent.

3.1

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingsprijs,
verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze aanschaffings- of vervaardigingsprijs.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen
tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarden.
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TOELICHTING ALGEMEEN

3.2

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en alle hiermede
verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend d.m.v. vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekresultaten bij verkoop van materiële vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.
Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben.

3.3

Vestigingsadres

Stichting De Ogtent (geregistreerd onder 41046735) is feitelijk gevestigd op Remigiusplein 9 te Duiven.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

4.1

Materiële vaste activa

Boekwaarde op 01-01-2019
Bij:
Investeringen
Af:

Desinvesteringen

Af:

Afschrijvingen

5% - 20%

Nieuwbouw
€
88.831
0
88.831
0
88.831
5.244

Boekwaarde op 31-12-2019

83.587

Cumulatief:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

104.880
21.293

Boekwaarde op 31-12-2019

83.587

31-12-2019
€
4.2

31-12-2018
€

Financiële vaste activa

Saldo begin boekjaar
Resultaat deelneming

121.125
-52.876

77.544
43.581

Saldo einde boekjaar

68.249

121.125

Rekening-courant Stichting Activiteiten De Ogtent
Saldo begin boekjaar
Mutaties lopend boekjaar

103.743
73.698

31.099
70.000

Rente lopend boekjaar (4%)

177.441
5.624

101.099
2.644

183.065

103.743

Dit betreft een 100% deelneming in De Ogtent Horeca B.V.
4.3

Vorderingen
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019
€

Rekening-courant De Ogtent Horeca BV
Saldo begin boekjaar
Mutaties lopend boekjaar

31-12-2018
€

134.056
-105.248

174.081
-46.067

28.808
3.257

128.014
6.042

32.065

134.056

7.817

79.344

Algemene reserve

188.032

193.826

Stand begin boekjaar
Naar schoorstichting De Ogtent
Bij: exploitatieresultaat

193.827
0
-5.795

311.820
-100.000
-17.994

Stand einde boekjaar

188.032

193.826

Rente lopend boekjaar (4%)

4.4

Liquide middelen

Rabobank

4.5

Eigen vermogen

Schoorstichting

In 2018 is er een afsplitsing geweest van St Achtiviteiten Horsterpark. Hierdoor ontstond er een nieuwe stichting met exact
dezelfde doelstellingen als de moederstichting echter met een aanvulling. De nieuwe stichting heeft tot doel een financiële
buffer te zijn voor de moederstichting.

De akte van splitsing is opgesteld om bij financiële tegenvallers niet direct een beroep op de overheid te hoeven doen.
4.6

Voorzieningen

Groot onderhoud
Voorziening in rekening-courant met Stichting Activiteiten De Ogtent

4.7

12.500
29.000

25.000
58.000

41.500

83.000

Langlopende schulden

Deze lening ad. € 476.247 is verstrekt door de Rabobank ter financiering van het bedrijfsgebouw. Het rentepercentage is
variabel.
De rente over 2019 bedroeg circa 2,2%. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 5.004. Het aantal resterende maandtermijnen
bedraagt 405. Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag € 153.709 een looptijd langer dan vijf.
jaar.
De gemeente Duiven staat garant voor deze lening.
Stand begin boekjaar
Aflossingen boekjaar

148.705
-5.004

153.709
-5.004

De stand per einde boekjaar is als volgt.

143.701

148.705
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

4.8

Kortlopende schulden

Nog te betalen posten
Af te dragen aan schoorstichting De Ogtent
Accountants- en administratiekosten

Bankkosten

0
1.550

100.000
1.550

1.550

101.550

0

18

Niet uit de de balans blijkende rechten en plichten.
Stichting De Ogtent staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond daarvan is destichting hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
De Stichting staat mede garant voor het rekening-courant krediet ad € 25.000 verstrekt door de bank aan De Ogtent Horeca BV.
De stichting is op 1 oktober 2015 een huurovereenkomst aangegaan met de gemeente Duiven voor de huur van het pand aan
het Remigiusplein te Duiven. De looptijd is 25 jaar. Het huurbedrag bedraagt € 40.000 ecl. BTW per jaar. De Ogtent heeft
de mogelijkheid tussentijds de huur op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt 12 maanden.
Vanaf 1 januari 2016 wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

2019
€
5.1

Netto-omzet

Huren

5.2

105.283

100.000

5.244

5.244

-12.500
-29.000

0
58.000

Afschrijvingen

Nieuwbouw

5.3

2018
€

Overige bedrijfskosten

Reserveringen
Groot onderhoid
Voorziening rekening-courant Stichting Actviteiten De Ogtent

-41.500

58.000

Huisvestingskosten
Huur en servicekosten

105.283

104.519

Overige bedrijfskosten
Diverse bedrijfskosten

1.550

1.550

4.367
3.257
5.624

0
6.042
2.644

13.248

8.686

873

948

873

948

-52.876

50.643

5.4

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rente Rabobank
Rekening-courant De Ogtent Horeca BV
Rekening-courant Stichting Activiteiten De Ogtent

Rentelasten
Rabobank
Rekening-courant Stichting Activiteiten De Ogtent

5.5

Resultaat deelnemingen

Resultaat De Ogtent Horeca BV
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Overige toelichtingen

6.1

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 15 april 2020. Het bestuur heeft de
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Stichting De Ogtent

ValidSigned door C.A.W.M. van de Ven
op 23-04-2020

C.A.W.M. van de Ven
Directeur-bestuurder

ValidSigned door J.H. de Baas
op 27-04-2020

J.H. de Baas
voorzitter

ValidSigned door C.H.T.M. Thijssen
op 22-04-2020

C.H.T.M. Thijssen
lid

ValidSigned door N. Hooiveld
op 23-04-2020

N. Hooiveld
lid

ValidSigned door P. Beker
op 22-04-2020

P. Beker
lid

ValidSigned door G. de Jong
op 22-04-2020

G. de Jong
lid

ValidSigned door E.B.C. Hansen
op 24-04-2020

E.B.C. Hansen
lid

ValidSigned door G.J.Th. Hendriksen
op 28-04-2020

G.J.Th. Hendriksen
lid
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: De Raad van Toezicht van Stichting De OGTENT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting De OGTENT te Duiven gecontroleerd. Naar ons oordeel
geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting De OGTENT per 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2019;
2.
de staat van baten en lasten over 2019; en
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting De OGTENT zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19
Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting De OGTENT. Wij vestigen de aandacht op de
toelichting die is opgenomen onder de grondslagen in de toelichting op de jaarrekening waarin het
bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op de organisatie heeft
beschreven. Zij geven aan dat er onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment
redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de toekomstige effecten op de financiële resultaten en
financiële positie van Stichting De OGTENT in te schatten.
Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en
zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Doordat er onzekerheid is
over wat de uiteindelijke economische impact van het coronavirus zal zijn, spreekt er ook veel
onzekerheid uit deze toelichting.
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Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij
van mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze
controleverklaring zijn, de onderneming de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar
jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in overeenstemming met het
verslaggevingsstelsel.
Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de controlestandaarden - een
goedkeurend oordeel over de jaarrekening verstrekt in deze controleverklaring.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
· het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
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·

·
·

·
·

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Doetinchem, 15 april 2020
Stolwijk Kelderman

drs. G.J. Bouwhuis RA
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