JAAR- EN FINANCIEEL VERSLAG 2017
In november 2017 zijn Ad de Klerk en Jack Roelands 3 keer bijeen geweest op te overleggen
over een op te richten stichting om culturele activiteiten op de verschillende in Zundert
aanwezige Landgoederen te gaan organiseren.
Op de 3e bijeenkomst, op 8 november 2017 is definitief besloten hiervoor een Stichting in
het leven te roepen.
Op 15 november heeft een gesprek plaatsgevonden bij Van Gogh Notarissen te Zundert
teneinde de aspecten van de Stichting door te spreken en een datum voor passeren van de
akte te agenderen.
Ook in dezelfde maand november werden reeds 2 kandidaten gevonden die zitting wilden
nemen in het bestuur van de op te richten Stichting.
Op 5 december 2017 is de akte van oprichting ondertekend en daarmee is de Stichting
Cultuur Landgoederen Zundert een feit geworden.
Eveneens op 5 december werd, na de oprichting, een eerste bestuursvergadering gehouden
waar het vooraf opgestelde beleidsplan door het bestuur is besproken en vastgesteld
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2017. Daarna is het
bestuur in 2017 nog 1 keer bijeen geweest om lopende zaken te bespreken.
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Ook in december werden 2 gesprekken gevoerd met afgevaardigden van de beoogde
uitvoerders van een toneelvoorstelling op Landgoed De Oude Buissche Heide te Zundert,
welke uitvoering in de zomer van 2018 moet plaatsvinden.
In 2017 werden nog geen daadwerkelijke activiteiten georganiseerd.

FINANCIEEL:
Jaarrekening 2017
Activa

31-12-2017
€

Vorderingen
Omzetbelasting

49

Liquide middelen
Rabobank 32.54.89.378

655
___
704

Totaal activa

Passiva

31-12-2017
€

Ondernemingsvermogen
Overige reserve

704
___
704

Totaal passiva

Algemene kosten
€
246
50
___
296

Notariskosten oprichting
Kamer van Koophandel inschrijving
Totaal algemene kosten

Overige baten
Donatie
Totaal overige baten

€
1.000
_____
1.000
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RESULTAAT 2017:
Totaal overige baten
Totaal algemene kosten
Resultaat boekjaar

€
1.000
296
_____
704

Tijdens de bestuursvergadering van 9 januari 2018 is besloten het positieve resultaat ten
bedrage van € 704 toe te voegen aan de overige reserves.

Zundert, 9 januari 2017,
Ad de Klerk, voorzitter

Jack Roelands, secretaris-penningmeester
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