
Jaarverslag 2020  Vrienden Odensehuis Groningen 

De stichting Vrienden van het Odensehuis is opgericht in 2016, echter de afgelopen jaren heeft de 

stichting een slapend bestaan gevoerd en zijn donaties rechtstreeks overgemaakt naar het 

Odensehuis Groningen. Het toenmalig bestuur heeft geen activiteiten, geen rekeningnummer en 

geen jaarverslagen ontplooid.  

Afgelopen zomer 2020 is er een nieuw bestuur gestart. Op dat moment zijn de statuten gewijzigd en 

is de ANBI status aangevraagd. Daarnaast hebben we een rekeningnummer geopend. In deze 

statuten onder artikel 4.4 staat nu heel duidelijk aangegeven dat de leden van het bestuur geen 

beloningen verdienen door hun werkzaamheden. Ook staat in de statuten nu vermeld dat mocht de 

stichting Vrienden worden opgeheven het tegoed van de vriendenrekening rechtstreeks naar de 

stichting Odensehuis Groningen gaat.  

Echter, ten gevolge van de Corona crisis zijn de activiteiten van de stichting Vrienden van het 

Odensehuis wegens de huidige overheidsmaatregelen uitgesteld. Wel hebben diverse organisaties en 

personen een gift overgemaakt. In de jaarrekening staat hier een overzicht van.  

De stichting Vrienden heeft verder geen eigen website, maar wel een eigen pagina op de website van 

de stichting Odensehuis Groningen: https://odensehuisgroningen.nl/vrienden/   

Daarnaast beschikt de stichting Vrienden over een eigen mailadres: 

vrienden@odensehuisgroningen.nl 
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Door het voltallige bestuur vastgesteld: 2 maart 2021     J.B.A. Schlaman,                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               penningmeester 

2021 2020 2020 2020

Begroting Realisatie Begroting Verschil Opmerkingen

Baten

Donaties en giften 1.185€     -1.185€    cf. overzicht en grootboek

-€          

Totaal baten -€          1.185€     -€          -1.185€    

Lasten

Bankkosten 108€         -108€       kosten rekening-courant

-€          

-€          

-€          

-€          

Totaal lasten -€          108€         -€          -108€       

Saldo baten en lasten -€          1.077€     -€          1.077€     

Exploitatieoverzicht 2020

Balans 2020

Activa Passiva

Vlottende activa Eigen vermogen

Nog te ontvangen posten -€                  Kapitaal

Te ontvangen subsidies -€                  Exploitatieoverschot per 1 januari -€                  

Vooruit betaalde kosten Exploitatiesaldo boekjaar 1.077€             

Te ontvangen bankrente Totaal kapitaal 1.077€        
Diversen, nog te ontvangen -€                  

Totaal vlottende activa -€            Voorzieningen

-€                  

Liquide middelen Totaal voorzieningen -€                  

Rabobank 1.107€             Totaal Eigen vermogen ( kapitaal + voorzieningen) 1.077€        
Kas -€                  

Totaal liquide middelen 1.107€        Kort vreemd vermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Nog te betalen kosten 31€                   

Vooruit ontvangen posten

Totaal kortlopende schulden 31€             

Totaal activa 1.107€     Totaal passiva 1.107€     



 

 

 

 

 

 

 


