
Stichting R.K. Jeugd- en Jongerenwerk Leusden

waarvan de naam met ingang van 3 januari 2013 gewijzigd is in Stichting de Til

Bezoekadres: Hamersveldseweg 30  3833 GR Leusden

Fiscaal nummer:     NL 0052.43.257          

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31039179.

Doelstelling:

De Stichting heeft tot doel:

1. Het organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten van educatieve en recreatieve 
aard voor jeugd en jongeren binnen de gemeente Leusden;

2. Het organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten ten behoeve van het 
welzijnswerk voor alle leeftijdsgroepen binnen de gemeente Leusden;

3. Het organiseren, coördineren en stimuleren van projecten die de sociale cohesie binnen de 
gemeente Leusden ten goede komen;

4. Het werven van fondsen ten behoeve van bovenvermelde activiteiten;

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Een eventueel batig saldo bij liquidatie van de Stichting wordt uitsluitend besteed 
overeenkomstig het doel van de Stichting dan wel uitgekeerd aan een andere algemeen nut 
beogende instelling.

Statutenwijziging:

Op 3 januari 2013 zijn de statuten van de Stichting R.K.Jeugd- en Jongerenwerk Leusden gewijzigd. 
De naam is veranderd in Stichting de Til. De hierboven geformuleerde doelstelling is die van de 
Stichting de Til. Tegelijkertijd is opgericht de Beheer en Exploitatie de Til B.V.

De statutenwijziging en de oprichting van de B.V. waren noodzakelijk geworden

- Omdat  sedert 1976 de werkzaamheden van de Stichting zich geleidelijk aan hadden 
uitgebreid van uitsluitend jeugd- en jongerenwerk naar  werkzaamheden voor alle 
leeftijdsgroepen. 

- Omdat op deze manier beter voldaan werd aan de eisen die de fiscus stelt aan een Algemeen 
Nut Beogende Instelling.

De Stichting verricht nog uitsluitend werkzaamheden zoals voor een ANBI-instelling bedoeld.

De B.V. regelt de verhuur van de zaalruimten in het gebouw de Til en doet de horeca-exploitatie. Met 
uitzondering van de verhuur zijn de werkzaamheden van de B.V. BTW-plichtig. De werkzaamheden 
van de Stichting zijn dat niet.



De B.V. is een fiscaal fondsenwervende instelling (ffi) voor de Stichting. Alle aandelen van de B.V. zijn 
in handen van de Stichting.

Beleidsplan:

Om het doel te realiseren worden door de Stichting diverse activiteiten georganiseerd. Een overzicht 
hiervan vindt U in het jaarverslag hieronder. De activiteiten worden georganiseerd in het gebouw 
De Til dat de Stichting van de gemeente Leusden huurt. De Stichting verwerft de benodigde 
middelen door het vragen van een bijdrage aan de deelnemers van de activiteiten alsmede door het 
verhuur van de ruimten binnen het gebouw aan maatschappelijke instellingen, verenigingen e.d. 
alsmede door de horeca-exploitatie binnen het gebouw.  In 2013 zijn verhuur en horeca-exploitatie 
overgenomen door de hierboven genoemde B.V.

Het vermogen van de Stichting wordt aangehouden respectievelijk aangewend om nadelige 
exploitatieresultaten op te vangen alsmede om het onderhoud binnen het gebouw en vervanging 
van de inventaris te bekostigen. Tevens hoopt het stichtingsbestuur als zich daartoe de gelegenheid 
voordoet het eigendom van het  gebouw van de gemeente over te nemen. Een (aanzienlijk) deel van 
het vermogen zal dan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud nodig zijn.

Jaarrekening 2012:

In bijlage treft U de balans per 31 december 2012 en de exploitatierekening over 2012 aan. De 

exploitatierekening laat een voordelig resultaat zien van  € 14.773,--. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat dit resultaat is verkregen door ontvangen ziekengeld ad € 10.900,-- en het laten vrijvallen van 

een voorziening medewerker ad € 24.000,--. Zonder deze twee bijzondere baten zou de exploitatie- 

rekening gesloten zijn met een verlies van € 20.000,-- . 

Op de jaarrekening is de samenstellingsverklaring afgegeven door het accountantskantoor Van 

Kempen en Co te Leusden.

Jaarverslag 2012:

De Stichting verricht de werkzaamheden door de enthousiaste inzet van ruim honderd vrijwillig(st)

ers. Er was één beheerder in loondienst. Bij de oprichting van de B.V. is het arbeidscontract met de 

beheerder overgenomen door de B.V.

Onderstaand treft U het overzicht aan van de door de Stichting georganiseerde activiteiten:



frequentie bezoekers   per

Bingo 8/jr 867 jaar
Brugparty 9/jr 2177 jaar
Foudt & Nieuw 1 x 54 keer
Goud van Oud 2 x 275 jaar
Happy Hardcore 1 x 50 keer
Hobbyclub 2x/week 14 week
Inloopbridge 3x/week 100 week
Inloopbridge Kerstdrive 1 x 68 keer
JazzInn 6/jr 254 jaar
Kaarten 8/jr 488 jaar
Kindercarnaval 1 x 100 keer
Koninginnendag 1 x
Kookpunt 19/jr 988 jaar
Loterijclub de Gelukzoekers 12/jr
Mini Pietendisco 1 x 160 keer
Oktoberfest 1 x 78 keer
Prikkeldisco 9/jr 3754 jaar

Verhuur van zaalruimte  kan onderverdeeld worden in vaste en incidentele verhuur.

De vaste verhuur aan maarschappelijke instellingen en verenigingen betrof

BC 80 wekelijks
BC de Deel wekelijks
BC Leusden wekelijks
De Boogh wekelijks
De Klepper wekelijks
Ilona wekelijks
Moving Stars wekelijks
Rien Timmer wekelijks
PZV de Loupe maandelijks
TaiChi wekelijks
Weigt Watchers wekelijks



Daarnaast werd aan 18 instellingen met een sociaal/maatschappelijk karakter incidenteel zaalruimte 

verhuurd.

Overige verhuur vond 35 keer plaats.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur is als volgt samengesteld:

A.v.d.Belt voorzitter

H.v.Valkengoed secretaris penningmeester

J. Boersen beheer gebouw

M.v.Dijk

M. Jongerius

A.Lamers

J.  Mensinga

J. Timmerman

Secretariële ondersteuning wordt verleend door I.v.Daatselaar.

Behalve de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangen de bestuursleden geen andere 

beloning.

De beloning van de beheerder is conform de cao voor de horeca.



Balans per 31 december

ACTIVA 2012 2011

Materiële vaste activa 48.342 61784

Voorraden  5.523 5389

Vorderingen 9.820 7397

Liquide middelen 114.840 112637
  
178.525 187.207

PASSIVA

Eigen vermogen 155.480 140.707

Voorzieningen 24.016 48.016

Vooruit ontvangen 1.080 690

Schulden aan leveranciers -3.274 -3.430

Belastingen en premies 508 661

Overige schulden 715 563
  
178.525 187.207

De voorziening betreft onderhoud e.d. keukenapparatuur.

Het negatieve bedrag wegens schulden aan leveranciers betreft
nog te ontvangen omzetbonussen.



Exploitatierekening over

20 12 20 11

Netto omzet 151.498 159.546
Kostprijs van de omzet 44.675 46.786
Bruto omzetresultaat 106.823 112.760

Overige opbrengsten 13.234 25.195
Bruto marge 120.057 137.955

Kosten:
Lonen en salarissen -9.995 17.491
Sociale lasten 6.636 5.435
Afschrijvingen 19.199 21.133
Overige bedrijfskosten 91.118 72.959

106.958 117.018
Bedrijfsresultaat 13.099 20.937

Rentebaten e.d. 2.437 2.044
Rentelasten e.d. -763 -585
Financiële baten en lasten 1.674 1.459

Resultaat 14.773 22.396

Ter toelichting het volgende:

Omzet:
Verhuur 34.151 33.808
Entreegelden 17.292 15.642
Baromzet 100.055 110.096

151.498 159.546

Overige bedrijfskosten:
Overige personeelskosten 22.048 23.968
Huisvestingskosten 53.789 37.076
Verkoopkosten 9.166 6.287
Algemene kosten 6.115 5.628



91.118 72.959

Zie ook de opmerking onder het hoofd jaarrekening 2012.


