Stichting Tiel Centrum XL

Jaarverslag 2019

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Tiel Centrum XL. Onze missie is het bijdragen aan de
ontwikkeling van Tiel tot een groene, lommerrijke, gezellige, kleurrijke, schone, veilige en bruisende
stad met een creatieve uitstraling. Een plaats waar inwoners elkaar ontmoeten, de handen inéén
slaan en samen aan het werk gaan en elkaar zo beter leren kennen.
Wij streven er naar
 de leefbaarheid van Tiel te vergroten met groen en kleur en kunst.
 de sociale cohesie te versterken door samen te werken en elkaar te ontmoeten.
 dat kinderen ons met hun open blik inspireren bij onze ontwerpen.
 dat diverse groepen jongeren ons helpen bij de uitvoering van onze plannen.
 samen al doende tot een ontwerp en een eindresultaat te komen (co-creatie).
 dat iedereen die meedoet aan ons project eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelt en
neemt.
Wij werken aan de realisatie van onze doelen door de deelname aan jaarlijks terugkerende
evenementen zoals ‘Burendag’ en ‘NL doet’ en zelf geïnitieerde projecten zoals bijvoorbeeld “Meer
groen op straat”.
Dit jaarverslag geeft een blik op onze uitgevoerde activiteiten in 2019.

Verslag
Het kalenderjaar 2019 stond in het teken van de (administratieve) afhandeling van het project “Meer
groen op straat” en de organisatie van 2 jaarlijks terugkerende evenementen; het aanleggen van
Geveltuintjes in het voorjaar (mei) en burendag 2019 (september).
Beide uitvoerende projecten waren een groot succes en het doet ons als initiatiefnemers deugt dat
de groep geënthousiasmeerde steeds verder uitdijt in zowel reikwijdte (nieuwe straten) als
intensiteit (meer deelnemers per straat). Hieruit maakt het bestuur op dat de draagvlak voor een
prettige leefomgeving in het centrum hoog op de agenda van haar bewoners staat.
Het project “Meer groen op straat” is in het voorjaar van 2019 volledig afgesloten. Met het opleveren
van een goedgekeurde controleverklaring bij de financiële verantwoording door dhr. Boudewijn van
Dynamic Accountancy te Tiel werden door alle fondsen en begunstigers een positieve beoordeling
afgegeven (VSBfonds, Stichting DOEN). Stichting Burger Weeshuis Tiel en het Prins Bernard
Cultuurfonds materialiseerde hun eerder toegezegde financiële bijdragen.
De financiële positie van Stichting Tiel Centrum XL is bevredigend per 31 december 2019. Het
jaarresultaat laat een bescheiden plus zien van ruim €50,- op een activiteiten niveau van rond de
€1.350,- Hierbij de opmerking dat deze winst wordt gerealiseerd doordat de te verwachten kosten
voor de controleverklaring lager uitvielen dan verwacht (€150,-). Er is voldoende liquiditeit
voorhanden om de lopende kosten te dekken.

Toekomst
In 2020 staan uiteraard de jaarlijkse “geveltuintjes-aanleg-dag” op het programma alsmede de
burendag 2020. Voor beide initiatieven mogen we rekenen op de bijdrage van trouwe begunstigers
zoals de Gemeente Tiel en stichting NLdoet.
Naast de organisatie van jaarlijkse evenementen wordt in het voorjaar van 2020 een initiatief
ontplooid rondom de aanleg van een Vlindertuin in het centrum van Tiel (beoogde locatie tussen
Zinder en de voormalige bibliotheek).
Jaarrekening

Balans t/m 31-12-2019
Code
1010

Omschrijving
Bank

Activa
1.024,32

Code
1410

Omschrijving
Eigen Vermogen

Passiva
1.024,32

Toelichting op de balans:
De stichting kent geen uitstaande verplichtingen jegens crediteuren of declaranten. Ook zijn er geen
openstaande vorderingen jegens externe of interne partijen. Derhalve is het saldo bank vrij
besteedbaar voor lopende kosten.

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Code
4510
4550
4810
8000
8010

Omschrijving
Overige kosten
Bankkosten
Accountants- en administratiekosten
Inkomsten Meer Groen op Straat
Inkomsten overige projecten
Saldo winst

Verlies
1.386,80
108,24
1.103,58

Winst

1.300,00
1.350,00
51,38
2.650,00

2.650,00

Toelichting op de winst en verlies:
Overige kosten representeren de uitgaven voor jaarlijkse evenementen en kosten voor de website.
Zie onderstaande specificatie.

4510 Overige kosten
Nr Datum
118 28-01-2019
119 28-01-2019
120 28-01-2019
121 28-01-2019
123 28-01-2019

Omschrijving
Declaratie geveltuintjes 2019 (mei)
Burendag 2019 september 2019
Kosten website
Kosten website en ontwikkeling
Declaratie Bert vd Neut
Saldo

Uitgaven
484,92
684,08
34,40
149,00
34,40
1.386,80

Onder inkomsten overige projecten worden de opbrengsten verantwoord die verband houden met
de jaarlijkse evenementen. Tevens wordt hier de waarderingssubsidie van de Gemeente Tiel
verantwoord.

8010 Inkomsten overige projecten
Nr
114
115
113

Datum
28-01-2019
28-01-2019
28-01-2019

Omschrijving
Stichting oranjefonds burendag 2019
Gem Tiel waarderingssubsidie
Gemeente Tiel Bijdrage aanleven geveltuintje binnenstad
Saldo

Winst
350,00
500,00
500,00
1.350,00

Toelichting kosten en baten project “Meer groen op straat”
2 posten op de winst- en verliesrekening hebben betrekking op de afronding van het genoemde
project. Onder rubriek 4810 worden de accountants- en administratie kosten verantwoord. Onder
rubriek 8000 worden de laatste baten rondom dit project gepresenteerd.

4810 Accountants- en administratiekosten
Nr Datum
Omschrijving
122 28-01-2019 Abonnementskosten e-boekhouden
111 30-04-2019 Controle verklaring bij financiele verantwoording

Verlies
138,00
965,58

