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Stichting Ambacht Samen

Bestuursverslag

Algemeen
In 2017 lag het accent opnieuw van het bestuur op samenwerking in de gemeente en herijking 
van de missie en visie van Ambacht Samen. Dit heeft geresulteerd in het opdracht geven aan de 
Hogeschool Rotterdam van een onderzoek naar huidige positie en door ontwikkelingen van 
Ambacht Samen als aanjager van maatschappelijk samenwerken en met een eigen platform. 

De studenten die onderzoek hebben gedaan kwamen met verrassende conclusies:
• Ambacht Samen moet een nieuwe visie ontwikkelen om beter aan te sluiten op behoefte en 

vraag vanuit de gemeente.
• Ambacht Samen gaat uit van een Dorps DNA met een sterk verenigingsleven en dat is door  

de Vinexwijk en de daarmee de groei van Niet-Ambachters sterk veranderd
• Door ontwikkelen van Ambacht Samen moet zijn : Wij-in-de-Wijk.

Het bestuur heeft deze ideeën omarmt en wil dit samen met partijen in de gemeente gaan 
oppakken. 

De ondersteuning van Ambacht Samen op het realiseren van een bezoekerspunt op de 
Sophiapolder heeft in zich 2017 doorgezet.

Namens de gemeente is het bestuur van Ambacht Samen gevraagd ondersteuning te bieden aan 
de administratieve kant van het Dorpsmaatjes project omtrent statushouders. Hiertoe is een 
contract getekend met de gemeente Hendrik Ido Ambacht. 

Bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit :
Wico van Helden (voorzitter)
Jelle van der Weijde (secretaris)
Denny Nugteren (penningmeester)

Het bestuur is 4 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken 
te bespreken. Voor financiële zaken : zie financieel jaarverslag.

Bestuur stichting Ambacht Samen

W. van Helden, Voorzitter

3



Stichting Ambacht Samen

4



Stichting Ambacht Samen

Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa
Overige vorderingen 6.353       -
Liquide middelen 4.742       2.479       

11.095     2.479       

11.095     2.479       

Eigen vermogen
Algemene reserve 5.642       1.251       

Langlopende schulden
Onderhandse leningen 750          750          

Kortlopende schulden
Crediteuren 953          -
Vooruitontvangen bedragen 2.250       -
Overige schulden en overlopende passiva 1.500       478          

4.703       478          

11.095     2.479       

31 december 2017 31 december 2016

5



Stichting Ambacht Samen

Staat van baten en lasten over 2017

EUR EUR EUR EUR

Baten
Donaties 7.553       -              

Lasten
Projecten
Project lasten -1.500     -

Beheer- en organisatiekosten -1.662     -764        

Saldo baten en lasten 4.391       -764        

2017 2016

6



Stichting Ambacht Samen

Toelichting

Algemeen
Stichting Ambacht Samen, statutair gezeteld te Hendrik-Ido-Ambacht, is bij notariële akte  
opgericht per 26 april 2012 en is gevestigd Jan P. Vethstraat 46, 3343 RG Hendrik-Ido-Ambacht.
De stichting is ingeschreven in de kamer van koophandel Rotterdam onder nummer 55210899.

Algemeen Nut Beogende Instelling
De stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is in het bezit van 
een ANBI-verklaring. Het RISN / fiscaal nummer van de stichting is 851609478.

Doel
Stichting Ambacht Samen heeft ten doel:
a) het verbinden van burgers en organisaties in Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving ten behoeve
    van algemene en specifieke informatie uitwisseling met elkaar;
b) de vragen en de activiteiten van organisaties en burgers in Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving
    te stimuleren, te ondersteunen en optimaal op elkaar af te stemmen;
c) het stimuleren van burgerparticipatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid in
    Hendrik-Ido-Ambacht.
d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
    verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
640, de richtlijn voor organisaties zonder winststreven.

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling
De bepaling van vermogen en resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De 
jaarrekening is opgesteld in euro's.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren 
en overige schulden. Bij de eerste opname worden deze gewaardeerd tegen de reële waarde. Na 
de eerste opname worden, in het geval van vorderingen, bijzondere 
waardeverminderingsverliezen in mindering gebracht op de eerste waardering. 

Vorderingen
Voor de waarderingsgrondslagen van de vorderingen wordt verwezen naar de paragraaf 
financiële instrumenten. 
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Stichting Ambacht Samen

Resultaatbepaling algemeen
De stichting rekent baten van subsidies en overige inkomsten toe aan het jaar waarin de 
prestaties zijn geleverd c.q. het project is afgerond. Onder baten wordt verstaan subsidies, giften, 
donaties, project inkomsten en overige inkomsten.

Belastingen
Gezien het ontbreken van een winststreven valt de stichting niet onder de vennootschapsbelasting.
Omdat de stichting vrijgestelde prestaties levert hoeft zij geen omzetbelasting in rekening te 
brengen en kan zij geen omzetbelasting voordruk verrekenen.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen 
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn 
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Balans per 31 december 2017

Vorderingen
De vorderingen hebben een verwachte looptijd korter dan 1 jaar en heeft betrekking op de 
Quickscan Mainport Drechtsteden.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Algemene reserve 2016 2015
EUR EUR

Stand per 1 januari 1.251       2.015       
Uit: resultaatverdeling 4.391       -764        

Stand per 31 december 5.642       1.251       

Langlopende schulden
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Stichting Ambacht Samen

De onderhandse leningen betreffen renteloze leningen. Tevens zijn geen aflossingsverplichtingen 
overeengekomen. De leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2016 2015
EUR EUR

Lening Consult4H 250          250          
Lening Nugteren Beheer B.V. 250          250          
Lening Wididi B.V. 250          250          

Stand per 31 december 750          750          

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd korter dan 1 jaar.

De voruitontvangen bedragen betreffen het incidentele familie spoor fonds.

De overige schulden betreffen voornamelijk te betalen administratieve kosten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft geen lopende verplichtingen welke niet in de balans zijn opgenomen, anders 
dan volgend uit reguliere projecten.

Financiele instrumenten
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten). Op basis van overige financiële instrumenten (o.a. vorderingen, 
schulden en liquide middelen) wordt de stichting blootgesteld aan kredietrisico, renterisico 
en liquiditeitsrisico. De stichting acht deze risicos laag in.

Staat van baten en lasten over 2017

Baten

De donaties kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2017 2016
EUR EUR

Quickscan Mainport Drechtsteden 6.353       -              
Onbekend 1.200       

7.553       -              

Lasten

Projecten
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Stichting Ambacht Samen

De projectlasten met projecten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2017 2016
EUR EUR

Vrijwiliggersvergoedingen voor Quickscan Mainport 1.500       -
    Drechtsteden project

1.500       -              

Beheer- en organisatiekosten
De beheer- en organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2017 2016

EUR EUR

Vergaderkosten 216          7              
IT kosten 350          -
Accountants- en administratiekosten 474          459          
Bankkosten 307          310          
Overige 315          -12          

1.662       764          

Honorarium bestuur
Het bestuur ontvangt geen honorarium voor haar activiteiten.

Hendrik-Ido-Ambacht, 29 juni 2018.

Het bestuur,

W.C. van Helden D.G. Nugteren
Voorzitter Penningmeester

J. van der Weijde
Secretaris
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