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Onderwerp
Jaarverslag 2018 stichting Beheer Klokhuis Beesd
Kennisnemen van
Inhoud jaarverslag 2018 alsmede van de jaarrekening 2018.
Inleiding
Conform de afspraken die met het stichtingsbestuur zijn gemaakt is binnen de afgesproken termijn
het jaarverslag ontvangen. Op pagina 4 tot en met 7 van het inhoudelijke deel van het jaarverslag is
aangegeven welke organisaties en in welke frequentie deze organisaties gebruik maken van het
Klokhuis
Kernboodschap
Het Klokhuis Beesd is een multifunctionele gemeenschapsvoorziening van en voor alle inwoners van
Beesd e.o. en is gelegen aan het Cingelplein in Beesd. Het biedt onderdak aan een dorpscentrum,
sportzaal en kinderopvang. Het aantal bezoekers in 2018 was +/- 42.000
Het is een neutrale, laagdrempelige en centrale locatie, waar vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties elkaar kunnen vinden.
Gezamenlijk met de coördinator organiseren zij tal van activiteiten.
Consequenties
Bij de realisering van het Klokhuis is er voor gekozen om in aanmerking te komen voor vooraftrek van
de BTW op de investeringen. Dit betekent dat de gemeente huur exclusief BTW in rekening brengt bij
de stichting.
Vanwege het bereikte resultaat in 2018 dient de definitieve instandhoudingsbijdrage te worden
bepaald.
Financiën
Het vorenstaand betekent:
-

Huurbedrag (exclusief btw)
Exploitatieresultaat 2018
instandhoudingsbijdrage
betaald voorschot
Afrekening

-/-/-

€ 219.842,-€ 8.754,-€ 228.596,-€ 237.692,-€ 9.096,--.

Wij zullen het voordeel voor de gemeente van € 9.096,-- meenemen in de jaarrekening 2019.
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Communicatie
Tijdens het bestuurlijk overleg van 2 oktober 2019 zijn de resultaten van het jaarverslag kort
onderwerp van gesprek geweest.
Naar aanleiding van de vaststelling van de definitieve instandhoudingsbijdrage is een brief gezonden
naar het stichtingsbestuur met een verzoek tot terugbetaling van het teveel betaalde voorschot.
Vervolg
Niet van toepassing.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

